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Ahoj, Vinořáci,
naštěstí udělali staří Mayové
ve svých výpočtech někde
chybu, tak se opět můžeme
potkávat a smát se na sebe
nebo se i mračit. Osobně preferuji to první, protože co
kdyby se Mayové „sekli“ jenom o několik měsíců, týdnů
nebo dnů? Je lepší vždy odcházet s úsměvem než zamračený. A tak si vám všem, spolu
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se školkovými moudrými výry
ušatými – protože moudrých
není nikdy dost –, dovolujeme
popřát šťastný, zdravý, pohodový, přátelský a úspěšný
nový rok. A ještě bychom si
v klidu měli pěkně po baráčnicku připomenout památku
zesnulých v minulém roce,
protože jsme tady všichni jenom na dobu krátkou (vždyť
co to je 100 let?), někteří na

dobu ještě kratší, zatímco
vzpomínka na naše blízké je
trvalá a věčná.
Máme před sebou nabitý rok,
schválili jsme rekordní částky
na investice, na sport i kulturu, na projekty pro dětské fotbalové hřiště s umělou trávou, pro školní kuchyni, pro
víceúčelové hřiště v Podskalí,
pro rekonstrukci dvou bytů,

pro autobusové zastávky, pro
rekonstrukci technického zázemí úřadu i pro rozvod vody
na hřbitově či rozvoz obědů
méně pohyblivým seniorům.
To vše s probíhající akcí volebního období, s půdní vestavbou 4 nových tříd v nové
škole, bude velice náročné.
Na rozdíl od řady obcí nebo
městských částí jsme se ale
problematikou školky a školy
začali zabývat s předstihem,
takže naše děti mají a budou
mít své místo doma jak ve
školce, tak také ve škole. A to
přes obrovský nárůst dětí, jak
ukazuje graf.

Začátek roku bývá ve znamení
mezinárodní spolupráce, 5. 1.
již tradičně jedou naši fotbalisté na halový turnaj do
Schulzendorfu, kde dosahují
výborných výsledků. Spolu se
starosty Schulzendorfu a Kargowe potom zrekapitulujeme
rok loňský a přivítáme rok letošní. To vše za velikého zájmu široké veřejnosti, podnikatelů a politiků z celého kraje a věřte, že Vinoř bývá vidět
velice pozitivně a zřetelně.
Chtěl bych zde poděkovat
všem, kteří se podíleli v minu-

lém roce na rozvoji Vinoře, ať
již se jedná o zastupitele, členy komisí a výborů, úředníky,
spolky, naše podnikatele, školu, školku, kulturní centrum
nebo občany, kteří svými připomínkami, kritikou a podněty ukazují, že jim Vinoř není
lhostejná. Proto je potřeba poděkovat za každý takový nápad, i když třeba není z nějakého důvodu realizovatelný.
Velice rád touto cestou také
děkuji všem, kteří nám pomáhají s údržbou svého okolí,
chodníků, cest, protože není
v našich silách perfektně udržovat každý čtvereční metr vi-

Vážení Vinořáci,

Ať se nám proto daří alespoň
jako doposud, ať se snažíme
vnímat svět pozitivně, ať se
stále potkáváme s úsměvem,
s dobrou náladou a ve zdraví.
Ať žije rok 2013.

rok 2013 odstartuje premiérou ve volbách, poprvé se
bude volit prezident republiky přímo. Lidé si tak sami
vyberou toho, kdo je bude
reprezentovat doma i v zahraničí. Na výběr je široká
řada kandidátů a je zcela
v našich rukách, kdo bude
vyobrazen na úřadech, ve
školách či na poštovních
známkách.
Tuto volbu nelze proto vnímat jako nějakou recesi
nebo truc, nýbrž je třeba
k ní přistoupit s plnou zodpovědností. Proto vám přeji
šťastnou ruku, šťastný i celý
nový rok plný zdraví a spokojenosti a těším se setkání
s vámi.

Fr. Švarc

Tomáš Kladívko

nořské plochy. Uspořené prostředky za vaši pomoc investujeme do nových košů, laviček
a techniky. V minulém roce
jsme tak mohli instalovat 5 laviček a 16 košů, což je navýšení téměř o třetinu oproti stavu
minulému.
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Zpráva o činnosti 2012
Dovoluji si vám předložit
zprávu o činnosti za druhý
rok volebního období, za rok
2012. Tuto činnost je třeba
porovnat s naším Programovým prohlášením rozvoje
městské části Praha-Vinoř
pro léta 2010–2015,
které je i na našich
internetových stránkách
www.praha-vinor.cz.

Bod 1 v Progr. prohlášení –
Efektivní organizace a administrativa obce, informovanost, komunikace s občany
Celkem 13 bodů, splněno 10
bodů, 2 body splněny na 50 %.
Od nového roku bude realizováno zveřejňování všech zakázek na internetu, včetně plnění rozpočtových ukazatelů
+ informační tel. hot-line linka.
Bod 2 v Progr. prohlášení –
Veřejný pořádek abezpečnost
Celkem 5 bodů, splněny 3.
Bod 3 v Progr. prohlášení –
Sociální a zdravotní program
Celkem 10 bodů, 6 splněno,
v přípravě je dovoz obědů osobám se sníženou pohyblivostí.
Bod 4 v Progr. prohlášení –
Školství a volný čas
Celkem 15 bodů, 13 splněno.
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Otázka školství je pro nás prioritní záležitostí a ve spolupráci s ředitelem školy a ředitelkou školky se podařily investiční akce mimořádného rozsahu:
rekonstrukce staré školy a využití přízemí na mateřskou
školku, revitalizace staré zahrady, modernizace stávající
MŠ, doplnění výbavy kuchyně,
umožnění provozu přezletické

Ze 4 bodů 2 splněny, především
výstavba 7 malometrážních bytů!
Bod 6 v Progr. prohlášení –
Sport a spolky
Ze 6 bodů splněny 3, spolková
činnost se úspěšně rozvíjí, nádherné jsou výstavy zahrádkářů, práce ostatních spolků je
rovněž perfektní. Pomalu se
stává tradicí ples 5 spolků.

Výstava vinořských zahrádkářů

školky, rozšíření provozu školky i na část prázdnin, odvlhčení nové školy, nová tělocvična
ve staré škole. Vynikající je
i mezinárodní spolupráce
a společné prázdninové pobyty našich dětí u nás i v zahraničí. Po půdní vestavbě zbývá rekonstrukce kuchyně.
Bod 5 v Progr. prohlášení –
Bydlení

Bod 7 v Progr. prohlášení –
Životní prostředí
Celkem 12 bodů, 9 splněno.
Probíhá revitalizace Cukrovarského rybníka, jsou instalovány další
koše a lavičky, bylo vysázeno velké množství nových stromů.
Bod 8 v Progr. prohlášení –
Podnikání a služby
Celkem 7 bodů, 3 splněny.
Nedaří se zpřístupnit Vinořský

zámek, dobrá je spolupráce
s místními podnikateli. Prezentována studie Archeoparku.
Bod 9 v Progr. prohlášení –
Dopravní infrastruktura
Celkem 13 bodů, 6 splněno, rekonstrukce chodníků v parku
před hřbitovem, vybudovány
retardéry Klenovská, schází
hlavně chodník na Ctěnice
a zastávky MHD u zámku.
Plán investic:
celkem 11 investičních záměrů,
5 nejrozsáhlejších splněno, nad
rámec programového prohlášení probíhá půdní vestavba ZŠ
Prachovická za cca 10 milionů!

vině našeho volebního období 55 splněno, na ostatních,
ale i na nových se dále pracuje. Vysoce hodnotím služby
úřadu a informovanost občanů včetně internetové prezentace. Vysoko je třeba také
hodnotit naši základní i mateřskou školu, kulturní činnost, spolkovou činnost, mezinárodní spolupráci a zapojení všech věkových skupin
do veřejného života. Důležité
je i celkové zlepšení čistoty
životního prostředí, důležité
je ale také zlepšování vzájemných přátelských vztahů.
Možná se nám nepodaří
všechny body programového

RADA MLADÝCH

Afterparty Itálie
Ve čtvrtek 15. listopadu v kulturně vzdělávacím centru proběhla After camp party. V komorně podzimním přítmí, provonělé čajovými lístky, se
promítaly fotografie z letní výpravy Na stopě piráta Alberta.

Exkurze do svíčkárny

Půdní vestavba školy

Letos chceme realizovat rozvod
vody na hřbitově, odvlhčení
bytových domů, sanaci suterénu zdravotního střediska + rekonstrukci Černínské hrobky!
Pokud seženeme finance, tak
i výstavbu hřiště V Podskalí
a pergoly na fotbalovém hřišti.
Vážení Vinořáci,
z celkových 85 (minulé období 66) bodů Programového
prohlášení je zatím v polo-

prohlášení na léta 2010–2015
realizovat, zcela jistě se o to
ale všichni budeme snažit.

V sobotu 17. listopadu Rada
mladých podnikla expedici do
nedalekých Šestajovic.
Navštívili jsme svíčkárnu Rodas.
Nejprve jsme si prohlédli půvabnou minifarmu, vyzkoušeli
si výrobu aromatických svíček,
jejich barvení a další zdobení
a nakonec jsme prošli výrobou.

Děkuji vám za pozornost
a děkuji také všem zastupitelům, členům výborů a komisí,
řediteli školy, školky, kulturního střediska i dobrovolným
pracovníkům, bez nichž by
toto vše nebylo možné.
Fr. Švarc
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Z 19. zasedání
Zastupitelstva
MČ Praha-Vinoř,
konaného dne 18. 10.
I. Úkoly z minulých
zastupitelstev
MZ revokovalo usnesení
242/1/12 a souhlasilo s prodejem pozemku p. č. 678, díl
C, dalšímu zájemci za cenu
2 856 000 Kč a pověřilo starostu MČ Praha-Vinoř sepsáním kupní smlouvy.
II. Nové úkoly
MZ odsouhlasilo pronájem
1 parkovacího místa v ulici
Bukovinská, Praha 9 – Vinoř
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.
MZ souhlasilo s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru
za účelem provozování kadeřnictví v budově č. p. 162,
Praha 9 – Vinoř, o celkové výměře 30 m2 s J. Hrdinovou na
období od 1. 1. 2013 do 31. 12.
2014. Nájemné je pro období
od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013
stanoveno ve výši 1 000 Kč/
m2/rok. Nájemné osvobozeno
od DPH. Dále je MČ Praha-Vinoř oprávněna jednostranně
upravit
nájemné
vždy
k 1. dubnu o procentuální nárůst vykazované míry ročního
růstu indexu spotřebitelských
cen v ČR vyhlášeného Českým
statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok
v případě, že procentuální
nárůst vykazované míry ročního růstu indexu spotřebitelských cen v ČR vyhlášený
Českým statistickým úřadem
přesáhne 2 %. Toto ustanove6

ní lze prvně použít s účinností od 1. 4. 2013.
MZ souhlasilo s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru
za účelem provozování – kuřecí
ráj – lahůdky v budově č. p. 162,
Praha 9 – Vinoř, o celkové výměře 70 m2, s Alenou Potůčkovou na období od 1. 1. 2013
do 31. 12. 2015. Nájemné je
pro období od 1. 1. 2013 do
31. 3. 2014 stanoveno ve výši
1 000 Kč/m2 /rok. Nájemné
osvobozeno od DPH. Dále je
MČ Praha-Vinoř oprávněna
jednostranně upravit nájemné vždy k 1. dubnu o procentuální nárůst vykazované
míry ročního růstu indexu
spotřebitelských cen v ČR vyhlášeného Českým statistickým úřadem za předcházející
kalendářní rok v případě, že
procentuální nárůst vykazované míry ročního růstu indexu
spotřebitelských cen v ČR vyhlášený Českým statistickým
úřadem přesáhne 2 %. Toto
ustanovení lze prvně použít
s účinností od 1. 4. 2014.
MZ souhlasilo s prodloužením nájemní smlouvy na byt
č. 8, Křemílkova 245, od
1. prosince 2012 do 30. listopadu 2014.
MZ souhlasilo s prodloužením nájemní smlouvy na byt
č. 9, Bohdanečská 249, od
1. února 2013 do 31. ledna 2016.
MZ souhlasilo s prodloužením nájemní smlouvy na byt
č. 6, Bohdanečská 249 od
1. ledna 2013 do 31. prosince
2015.
MZ souhlasilo s poskytnutím
slevy ve výši 30 % na nájem-

ném na 4. kv. 2012 společnosti Vako design z důvodu zatékání do nebytového prostoru,
opadávání omítek. Na jaře
2013 bude postupně zahájena
oprava těchto nebytových
prostor.
MZ odsouhlasilo změnu rozpočtu k 30. 10. 2012 dle rozpočtového opatření č. 5/2012.
Touto úpravou byl rozpočet
navýšen o 99 000 Kč jak v příjmové, tak i ve výdajové části
rozpočtu.
MZ souhlasilo s provozním
řádem zařízení ke sběru nebo
výkupu odpadu – polystyren
sypaný.
III. Informace starosty
kulturní akce – poděkování za organizaci koncertu
v kostele
poděkování za sbírku na
herní prvek na dětském hřišti
oprava silnice mezi Satalicemi a Vinoří – šance na získání
dotace
předáno staveniště pro půdní vestavbu tříd ve škole, na
výstavbu plánováno136 dnů
poděkování firmě Dlabač za
kačírek a jeho dopravu k novému hernímu prvku
IV. Připomínky zastupitelů
M. Kilingerová – dotaz na
debatu o dopravě, dotaz na
možnost lepšího označení
jednosměrnosti v ulici Bohdanečská
M. Hrubčík – je možnost řešit zrcadlem pro zajištění bezpečnosti z Mladoboleslavské
K. Janko – je tam značka,
která je vidět, závisí to na
zodpovědnosti řidičů

J. Ducháček – návrh označení
přímo na komunikaci
starosta – značení je v souladu se zákonem, jedině požádat
o možnost řešení odbor dopravy ve Kbelích
M. Hrubčík – osloví pana Bílka, dopravní odbor ve Kbelích,
a písemně sdělí odpověď
M. Hrubčík – pozvánka do nízkoprahového centra v Lidovém
domě ve Kbelích. V současné
době se snížila kriminalita ve Vinoři, Kbelích a Satalicích. Nejproblémovější je mládež. Právě
pro ni bylo zřízeno toto centrum – jedná se o bezpečné centrum bez drog, alkoholu a agrese. Je zde bezalkoholový bar,
x-boxy, deskové hry, stolní fotbaly, ping-pong, šipky. Služba umístěna jen pro kontrolu a dohled
nad vybavením. Jsou i lektoři deskových her. Otevřeno denně od
14 do 20 hodin, o víkendu od 10
hodin. Existuje webová stránka
www.coolkbely.cz. Otevřeno
od 13. 10. 2012. Rozpočet na realizaci byl 250 tis. Kč a dalších
250 tis. stojí ročně služba (nekvalifikovaná síla). Zvažoval se
kvalifikovaný pracovník, ale neúměrně by se to prodražilo, záchyt problémových dětí zvládne
i nekvalifikovaná síla, je třeba
děti zaměstnat, ale zbytečně je
neomezovat.

Z 20. zasedání
Zastupitelstva
MČ Praha-Vinoř,
konaného dne 22. 11.
I. Úkoly z minulých
zastupitelstev
MZ schválilo nové smluvní

vztahy s firmou M.S. Vinořská, s.r.o., a to:
1) Kupní smlouva, koupě zkolaudované stavby komunikace a zpevněných ploch na pozemcích parc. č. 1337/224,
1337/274 za cenu 1 Kč od
prodávající: M.S. Vinořská,
s.r.o., IČ 277 18 875, text
smlouvy viz příloha č. 1b.
4) Kupní smlouva o převodu
vlastnického práva k nemovitostem – pozemkům parc.
č. 1337/61, 1337/86, 1337/224,
1337/274, 1330/19, 1330/18,
1337/8, 1345/12, 1345/10,
1345/13 vše v k. ú. Vinoř, celková kupní cena 1 000 Kč, od
prodávající M.S. Vinořská,
s.r.o., IČ 277 18 875, text
smlouvy viz příloha č. 4b.
Body 2) a 3) usnesení
Z280/9/12 z 18. zasedání zastupitelstva ze dne 20. 9.
2012 zůstávají beze změn.
Zastupitelstvo pověřilo starostu MČ Praha-Vinoř podepsáním smluv v termínu do
31. 3. 2013.
MZ souhlasilo s revokací
usnesení 310/9/12 s tím, že
souhlasí s prodejem pozemku dle zveřejněného záměru za nejvyšší nabídnutou cenu, tj. 1500 Kč/m 2 .
Zveřejnění záměru na pronájem se ruší.
MZ souhlasilo s prodloužením nájemní smlouvy se společností CPI Reality na pronájem pozemků p. č. 1162/2
a p. č. 1162/4, k. ú. Vinoř, na
období od 1. 1. 2013 do

31. 12. 2013, za nájemné ve
výši 94 Kč/m2/rok, nájemné
osvobozeno od DPH.
II. Nové úkoly
MZ souhlasilo s předloženým plánem inventarizace MČ
Praha-Vinoř na rok 2012
s hlavní inventarizační komisí
i s rozpisem dílčích inventarizačních komisí.
MZ souhlasilo se změnou rozpočtu k 30. 11. 2012 dle rozpočtového opatření č. 6/2012.
Změna se týká zvýšení rozpočtu pro školu o 250 000 Kč na
vybavení MŠ, navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci
47 500 Kč na krytí mzdových
nákladů na asistenta pedagoga ve škole a navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci
46 500 Kč z výherních automatů. Touto úpravou bude
rozpočet navýšen o 344 000 Kč
jak v příjmové, tak i ve výdajové části rozpočtu. Celková
výše upraveného rozpočtu
činí 25 891 500 Kč po konsolidaci 25 789 500 Kč.
MZ souhlasilo s předloženým návrhem vyrovnaného
rozpočtu na rok 2013. Celkové příjmy i výdaje ve výši
24 109 000 Kč po konsolidaci
23 987 000 Kč.
MZ souhlasilo s předloženým
návrhem rozpočtu za VHČ MČ
Praha-Vinoř na rok 2013.
MZ souhlasilo s prodloužením nájemní smlouvy na byt
č. 7, Křemílkova 245, od
1. 2. 2013 do 31. l. 2016.
MZ souhlasilo s prodloužením nájemní smlouvy na byt
č. 9, Bohdanečská 399, od
1. l. 2013 do 31. 12. 2013.
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MZ souhlasilo s 30% slevou
na měsíčním nájemném na
byt č. 1, č. p. 340, v Prachovické ul. – od 1. 11. 2012 do 31. 3.
2013 z důvodu probíhající
nástavby 4 tříd ZŠ. Nájemné
bude po slevě ve výši
62,70 Kč/m2/měsíc.
MZ souhlasilo s 20% slevou
z důvodu silného hluku
v ústředním topení na měsíčním nájemném pro byt č. 1,
č. 2 a byt č. 3, č. p. 515, od
1. 12. 2012 do odstranění závady, nejdéle do 30. 4. 2013,
tj. nájemné bude po slevě ve
výši 71,66 Kč/m2/měsíc.
MZ neodsouhlasilo finanční
příspěvek pro Domov sv. Josefa v Žirči.
MZ souhlasilo s finančním
příspěvkem pro Sdružení pěveckého sboru CAMERATA ve
výši 6 000 Kč na Rybovu mši
a 3000 Kč na soustředění sboru. Příspěvek bude poskytnut
z kapitoly 3319.
MZ pověřilo starostu zajištěním výběru projektanta, který
zpracuje projekt rekonstrukce
školní kuchyně, který bude
rozdělen do technicky realizovatelných etap. Projekt bude
zpracován s ohledem na již
existující studii.
MZ schválilo případný výkup pozemku parc. č. 1526
v k. ú. Vinoř hlavním městem
Prahou s následným svěřením
správy městské části.
MZ schválilo odkoupení pozemku parc. č. 1337/309
v k. ú. Vinoř, o výměře 27 m2,
druh pozemku orná půda, za
cenu stanovenou dohodou ve
výši 1000 Kč od společnosti
Moravská stavební – INVEST,
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a. s., IČ 255 44 756, a pověřilo
starostu k podpisku kupní
smlouvy v termínu do 31. 3.
MZ trvá na řešení dopravní
obslužnosti ve Vinoři dle stanovisek starostů zaslaných
dne 12. 6. 2012 ROPIDu.

Z 21. zasedání
Zastupitelstva
MČ Praha-Vinoř,
konaného dne 20. 12.

společnost Ctěnice ve výši
5 000 Kč na rok 2013 na
údržbu travnatého pásu podél přezletické silnice směrem k Čakovicím. Finanční
částka bude poukázána na
účet jezdecké společnosti.
MZ souhlasilo se změnou
rozpočtu k 31. 12. 2012 dle
rozpočtového
opatření
č. 7/2012. Jedná se o přesuny
mezi položkami týkající se
projektových prací, výdajů na

I. Nové úkoly
MZ odsouhlasilo návrh rozpočtu na rok 2013 po podrobném představení panem starostou. Celkové příjmy i výdaje ve výši 24 109 000 Kč po
konsolidaci 23 987 000 Kč
a uložilo tajemníkovi MČ
Praha-Vinoř zveřejnit schválený rozpočet na úřední desce.
MZ vzalo na vědomí zápis
výboru pro strategický rozvoj
obce a zápis z finančního výboru MČ Praha-Vinoř.
MZ souhlasilo s finančním
příspěvkem pro Jezdeckou

stan pro adventní trhy, výdajů na údržbu strojů veřejné
zeleně a posílení rozpočtu
o dotaci z výtěžku VHP, přesun položek na investiční výdaje na projektové práce na
rekonstrukci chodníků Mladoboleslavská. Touto úpravou
se rozpočet zvýší o neinvestiční dotaci od MHMP z výtěžku
VHP odsouhlasené v radě dne
11. 12. 2012.
MZ pověřilo starostu, aby
prováděl změny v rozpočtu
do výše 50 000 Kč.
MZ souhlasilo s předlože-

ným rozpočtem za VHČ MČ
Praha-Vinoř na rok 2013
a uložilo tajemníkovi MČ Praha-Vinoř zveřejnit schválený
rozpočet na úřední desce.
MZ souhlasilo s následujícími finančními příspěvky z kapitoly SPOZ s účinností od
roku 2013: významné životní
jubileum 100 let a výše – částka 5 000 Kč, čestné občanství –
částka 10 000 Kč, cena za rozvoj Vinoře – částka 5 000 Kč.
MZ souhlasilo s prodloužením nájemní smlouvy na byt
č. 8, Bohdanečská 399, od
1. března 2013 do 30. června
2013.
MZ souhlasilo s prodloužením nájemní smlouvy na
pronájem nebytového prostoru –sklady, v přízemí objektu Mladoboleslavská 515,
Praha 9 – Vinoř, o celkové výměře 460,24 m2, se společností VAKO design, s. r. o., na období od 1. 1. 2013 do 31. 12.
2013. Nájemné je pro období
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
stanoveno ve výši 717,50 Kč/
m2/rok. Nájemné osvobozeno
od DPH.
MZ souhlasilo s uzavřením
nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru
v č. p. 514, Praha-Vinoř,
s paní MUDr. Danou Burdovou (účel využití – zubní ordinace) o celkové výměře cca
102 m2. Přesná výměra bude
upřesněna v nájemní smlouvě. Doba nájmu 3 roky s možností prodloužení. Výše nájemného je stanovena na
1 000 Kč/m2/rok pro první
3 roky nájmu. Nájemné osvobozeno od DPH. V případě

prodloužení nájemní smlouvy po třech letech bude výše
nájemného stanovena na základě ceny nájemného v místě obvyklé v době prodloužení nájemní smlouvy. Zahájení
nájmu co nejdříve, nejpozději
do 30. 4. 2013. V nájemní
smlouvě bude uvedeno, že
nájemce si uhradí z vlastních
finančních prostředků veškeré úpravy spojené s renovací
nebytových prostor, které budou předmětem nájmu.
MZ souhlasilo s uzavřením
Smlouvy o věcném břemeni
k části pozemku parc.
č. 404/1, vše v k. ú. Vinoř,
která je vymezena geom.
plánem pro společnost Pražská plynárenská Distribuce,
a. s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a. s., se sídlem
Praha 4, U Plynárny 500,
PSČ 145 05, IČ 274 03 505,
ve výši 100 Kč/bm bez DPH.
Zastupitelstvo pověřilo starostu k uzavření smlouvy do
31. 5. 2013.

MZ souhlasilo s převzetím
daru – herních prvků dětského hřiště na pozemku parc.
č. 1577/84 v k. ú. Vinoř – od
společnosti Bemett Vinoř,
s. r. o., IČ 276 12 384, za cenu
1 Kč. Zastupitelstvo MČ PrahaVinoř pověřuje starostu k uzavření smlouvy do 30. 5. 2013.
MZ vzalo na vědomí Směrnici
starosty č. 2/2012 – Pravidla pro
zadávání veřejných zakázek.

Termíny zasedání
zastupitelstva
v 1. pol. 2013:
31. ledna
14. března
9. května
20. června
Nová, i když stále provizorní
autobusová zastávka MHD
Vinořská na konci Vinoře
umožní zastavování všech autobusů a značně zlepší dopravní
podmínky obyvatel v této části.
Děkujeme stavebninám V. Dlabač za její realizaci.
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Umístění velkoobjemových kontejnerů
1. pololetí 2013
Datum

Čas

Místo umístění kontejneru

22. 4.

14.00–18.00 hod.

Bohdanečská ul. mezi domy č. p. 250 a 400

23. 4.

14.00–18.00 hod.

Vinořské náměstí – před farou

24. 4.

14.00–18.00 hod.

Křemílkova ul. – náměstí na konci ulice

25. 4.

14.00–18.00 hod.

U Cukrovaru – u garáží

26. 4.

14.00–18.00 hod.

Mikulovická – u zahrady základní školy

29. 4.

14.00–18.00 hod.

U Bakaláře – pod nákupním střediskem Norma

30. 4.

14.00–18.00 hod.

Bohdanečská ul. mezi domy č. p. 250 a 400

Objemný odpad: nábytek z domácnosti – skříně, židle, stoly, koberce apod.
Do kontejnerů nelze odkládat: stavební odpad a nebezpečný odpad (lednice,
autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, pneumatiky, televizory, PC monitory,
bioodpad).

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
v roce 2013
Datum

Čas

Místo umístění kontejneru

4. 4.
4. 4.

18.10–18.30 hod.
18.40–19.00 hod.

Mladoboleslavská ul. – parkoviště u hřbitova
křižovatka ulic Mladoboleslavská – Lohenická

4. 7.
4. 7.

18.10–18.30 hod.
18.40–19.00 hod.

Mladoboleslavská ul. – parkoviště u hřbitova
křižovatka ulic Mladoboleslavská – Lohenická

3. 10.
3. 10.

18.10–18.30 hod.
18.40–19.00 hod.

Mladoboleslavská ul. – parkoviště u hřbitova
křižovatka ulic Mladoboleslavská – Lohenická

Nebezpečný odpad: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje
a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování
plísní, zářivky a výbojky, chladničky a mrazáky, vyřazené elektrické a elektronické spotřebiče

Případné změny umístění kontejnerů budou včas zveřejněny.
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a. s.
Termíny přistavení:
15. 1. 2013

8.00–11.00 hod.

19. 2. 2013

12.00–14.30 hod.

25. 3. 2013

10.30–13.30 hod.

30. 4. 2013

8.00–11.00 hod.

6. 6. 2013

8.00–11.00 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu označeném logem Pražské plynárenské,
a. s., zaparkovaném na parkovišti prodejny NORMA, Mladoboleslavská 551.
Pražská plynárenská, a. s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek
plynu, a. s., a ÚMČ Praha-Vinoř nabízí odběratelům zemního plynu novou
službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající
i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a. s., mohou vyřídit záležitosti
související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
• zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
• změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
• převzetí reklamace
• výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
• informace k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu
• tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na telefonních číslech 267 175 174 a 267 175 202
nebo na www.ppas.cz
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Bohdanečská 259/1,
Praha 9 – Vinoř, 190 17
www.zamekctenice.cz
E-mail: ctenice@muzeumprahy.cz
Informace/Tel.: 286 001 366
Stanislav Holý
– KRAJINA HER
Od Studia Kamarád ke Krajině her aneb Kde si hrají Jů,
Hele a jejich kamarádi
Rozsáhlá interaktivní výstava je
připravena ve spolupráci s pražskou Galerií U Prstenu a Českou
televizí. Monumentální barevné
dekorace jsou doplněné originálními televizními postavami Jů,
Hele, Tryskomyš, Hary Šoumen,
Šamšula i kohout Eda, jak je děti
znají ze Studia Kamarád z dílny
výtvarníka Stanislava Holého.
Výstava trvá do 27. 1. 2013
Špejchar – výstavní sál
Natoč si svůj vlastní film
Sobota 19. 1. 2013, začátek
ve 14 hodin – Animační dílna pro rodiče a děti v rámci výstavy Krajina her.
Seznámíte se s přípravou námětu, scénáře, technického scénáře, výtvarného materiálu, se samotnou animací a natáčením,
střihem a obrazovou i zvukovou postprodukcí. Vyzkoušíte si
různé technologie a techniky
animace, můžete se na chvíli
stát režisérem, výtvarníkem,
scenáristou i animátorem a vše
12

pak uplatníte při vlastní tvorbě
animovaného filmu.
Nutná rezervace místa na
telefonu: 601 555 079,
Mgr. Beáta Tisucká
Jarní prázdniny ve Ctěnicích
proběhnou v týdnu od 28. 1. do
1. 2. 2013. Jejich obsahem bude
krátké povídání o masopustu
plné říkadel, pranostik, hádanek
a také výroba tradičních masopustních masek. Dílničky probíhají v rámci výstavy Šárky Váchové. Vhodné pro 1. stupeň ZŠ.
Nutná rezervace na tel.:
601 555 080, Bc. Radka Oudová.
28. 1. – 1. 2. 2013
LITERÁRNÍ KAVÁRNA
– Zámecká kavárna
U kávy s posluchači…
Úterý 15. 1. 2013 ve 14.00
hod. setkání s herečkou, reci-

tátorkou i spisovatelkou
Zdenkou
Procházkovou
nad její vzpomínkovou knihou „Na jevišti mezi Prahou
a Vídni“, která zaznamenala
velký ohlas při jejím rozhlasovém zpracování.
Úterý 15. 1. 2013 v 19 hod.
Setkání se současnou
českou poezií
Radek Malý, básník, autor
knížek pro děti a překladatel
z němčiny a redaktor, nositel
Ceny Jiřího Ortena (2002),
Magnesia Litera (2005), Výroční ceny nadace Český literární fond (2008).
Marie Šťastná, básnířka, nositelka prestižní Ceny Jiřího
Ortena (2004) a Drážďanské
ceny lyriky (2010).
Překlady z německé poezie přednese Zdenka Procházková.

Známá žurnalistka, dlouholetá vídeňská zpravodajka Radiožurnálu Marie Woodhamsová zve své rozhlasové
hosty k příjemnému povídání
nejen o rozhlasu a literatuře.
Úterý 12. 2. 2013 ve 14 hod.
Úterý 12. 3. 2013 ve 14 hod.
MASOPUST
Zámecký areál Ctěnice zve
všechny maškary na první ročník Ctěnického masopustu. Národopisný soubor Doudleban
představí tradiční masopustní
koledu. Návštěvníky čeká průvod masek, masopustní veselí,
hody i tvůrčí dílny pro děti,
v nichž si malí i velcí návštěvníci mohou zkusit vyrobit, pod vedením zkušeného lektora, svou
vlastní masopustní maškaru.
Sobota 2. 2. 2013 od 11
hod. Výroba masopustních
masek v rámci tvůrčí dílny
u výstavy Šárky Váchové.

Neděle 3. 2. 2013 od 14 hod.
Doudlebská masopustní koleda doprovázená malou dechovou hudbou Šumavanka
a poté od 15.30 hudebním vystoupením kapely ŠVAJNERAJ,
která dle vlastních slov zpívá
„ciráty, opijáty a mordyjáty staropražské“ a zahraje nejen k poslechu, ale i k tanci.
Kámen svému městu
Hornictví a lámání kamene na území Prahy
Výstava připravená ve spolupráci s Muzeem Středních Brd
představuje nezastupitelnou
funkci pražského kamene v historii hlavního města Prahy od
staršího paleolitu po moderní
dobu. V časové ose dokumentuje, jak kámen těžený na území
dnešní Prahy ovlivnil její dějiny, zejména v oblasti stavebního vývoje, vědy a umění, ale
i jako prostředek a způsob obži-

vy. Zmapuje významná i zajímavá ložiska nerostných surovin na území hlavního města.
Výstava bude umístěna v přízemí
zámku a v zámeckém sklepení
a bude zahájena v sobotu 23. 2.
2013 a potrvá do 31. 8. 2013.
Šárka Váchová, výtvarnice
a animátorka, představuje
filmové i divadelní pohádky,
oblíbený seriál Kostičky
i večerníčkové série
„Chaloupka na vršku“
a „Vánoční koleda“,
kde autorka zachytila nejen
vánoční a novoroční zvyky na
českém venkově, ale i kouzlo
lidového
řemesla.Výstava,
která nabízí setkání s loutkářským uměním z bezprostřední
blízkosti, je doplněna tvůrčími
dílnami pro děti i rodiče, které se konají pod vedením odborného lektora vždy v sobotu a v neděli od 11 hodin. Vý-
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stava je doplněna filmovou
projekcí. Vhodné pro MŠ i ZŠ
– na předchozí objednávku.
Výstava trvá do 3. 3. 2013
Zámek I. patro
Jak se točily Kostičky
Sobota 2. 3. 2013 ve 14 hod.
Derniéra výstavy – povídání se
Šárkou Váchovou, režisérem Látalem a hercem René Krupanským o natáčení známých a oblíbených televizních pořadů
Kostičky a Moudronos. Hravé
vyprávění a ukázky toho, jak se
hraje s marionetou a jak se animuje plošná loutka, to vše si budou děti moci samy zkusit.
VELIKONOCE
Pestrý velikonoční program,
který zámecký areál Ctěnice
připravuje, nabídne návštěvníkům nejen ukázky tradičních lidových řemesel, kupříkladu košíkářství či hrnčíř-
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ství, ale také tvůrčí dílny,
kde si budou moci zkusit
zdobení a tvoření obřadního
pečiva, pletení pomlázky
nebo malování kraslic několivka metodami.
Sobota 23. 3. 2013 od 11.00
hod. Velikonoční dílny

Neděle 24. 3. 2013 ve 14.00
hod. Velikonoční koncert
muziky souboru Chorea
Bohemica
Jarní písně a velikonoční pašije hrají a zpívají členové
souboru Chorea Bohemica,
recitace Bára Munzarová.

Drážďany

Adventní zájezdy do
Drážďan a do Vídně
Adventní zájezdy, které pořádá komise pro mezinárodní
spolupráci a KVC, se stávají
naší tradicí a jsou velmi oblíbené. Letos se uskutečnily
dokonce dva – 1. 12. 2012 do
Drážďan (výlet na přání)
a 8. 12. 2012 do Vídně.
V Drážďanech jsme se příjemně naladili na počínající

advent – neodolali jsme tradičnímu svařáku (hrnečky
jsme si mnozí přivezli jako
suvenýr), prošli jsme trhy,
zakoupili jsme nějaké vánoční drobnůstky, nevynechali
jsme Karstadt a před odjezdem jsme se prošli nádherně
vyzdobeným a rozsvíceným
Zwingerem.
Ve Vídni převážná část účastníků využila komentovanou
procházku s průvodcem, kte-

Vídeň
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Vídeň

rý pro nás měl spoustu zajímavých informací, ale bohužel příliš slabý hlas, takže
slyšeli jen ti skutečně nejbližší. Prošli jsme společně
nejznámější místa (Opera,
Parlament, Hofburg, katedrála sv. Štěpána…) a procházku jsme zakončili na
Rathausplatzu, kde nás
okouzlil Christkindlmarkt –
stánky s vánočním zbožím,
svařákem, hudebními produkcemi – prostě „předvánoce“ v plném proudu. Nebyli bychom ve Vídni, kdybychom si nedali Sacher
a kafíčko v nějaké z místních kaváren.
Navečer jsme usedali do
autobusu sice vymrzlí a una16

vení, ale okouzleni vánoční
atmosférou rozzářené Vídně.

Vídeň

Za uspořádání zájezdů děkujeme zejména paní Haně Srnové.

Křest Medúzy
bez Medúzy
Na čtvrtek 11. října zvaly plakáty všechny Vinořáky na
křest lanové sestavy Medúza.
Tu vybralo v internetovém
hlasování téměř 200 místních
a realizovat se ji podařilo díky
firmám AUTO-Tech Vinoř, VIN
AGRO, Amony, STROM Export,
ZT Holding a Stavebniny Václav Dlabač a 36 lidem, kteří
přispěli částkami mezi 150
a 3 000 Kč (hlavní část peněz
přitom poskytla městská část).

Měla to být oslava a zároveň
symbolické uzavření projektu
za bezmála čtvrt milionu, který
od začátku stál na iniciativě veřejnosti. Místo poplácávání se po ramenou se ovšem události seběhly tak, že se nakonec křtila
pouze díra na lanový systém.
Křest tak nesl rysy absurdního
dramatu, nicméně jak organizátorky (Eva M. Hejzlarová, Johana Benešová a Kateřina Machová Ondřejová), tak i účastníci
byli stateční a s nepříjemnou si-

tuací, kterou zapříčinily organizační zmatky dodavatele, se vypořádali se ctí. Poděkovali jsme
jmenovitě všem, kteří přispěli,
a balonky s jejich jmény přivázali na hřiště, pronesli jsme
oslavné projevy, poklepali na
základní kámen a pokřtili nepřítomnou Medúzu šampaňským a rychlými špunty.
K tomu všemu nám ještě troubil
trumpetista. Pro naše potomky
a historii nechť zůstane zachováno nejen to, že jejich předkové pořídili hezkou lanovou sestavu, ale i to, že je možné křtít
i věc, která ještě není.
Abychom si ale z celé akce nedělali jen legraci – Medúza je

velký úspěch, a to nejen co do
číselně vyjádřitelných parametrů. V posledních teplých říjnových dnech bylo hřiště u školy
živé jako nikdy předtím (a na
jaře snad zase bude). Děti si sestavu užívají a dle důvěryhodných svědectví vědí o Medúze
i lidé, u kterých by to člověk nečekal (a jsou schopní se o ní bavit cestou do hospody). Přejme
nám všem podobné úspěchy
i v roce 2013!
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Na bazaru se nabízelo
rekordních 1 770 kusů
oblečení
Následující víkend – 12. a 13.
října – se konal již tradiční
(pod)zimní bazar dětských
a dospěláckých věcí v jídelně
vinořské školy. Sehraný tým
ve složení Johana Benešová, Jiřina Dlabačová, Eva M. Hejzlarová, Gábina Kludská, Věra
Kučerová, Lucka Kurzová,
Katka Machová Ondřejová,
Hanka Málková, Katka a Sára
Řepovy a Hanka Šůrová
zvládl nápor rekordního počtu kusů oblečení od 63 prodávajících, takže spokojenost
byla snad jak na straně prodávajících, tak i kupujících. Na
jaře se na vás těšíme znovu!

O rodičích a dětech
Ve čtvrtek 15. listopadu se ve
Vincentu sešlo více než dvacet
rodičů, aby se na dvě hodiny
ponořili do tématu sourozeneckých konstelací. Maruška
Nováková nejprve osazenstvo
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rozdělila na pracovní skupiny
podle toho, jakou pozici v rodině jako děti zastávali, a poté,
co mluvčí těchto skupin prezentovali charakteristiky té
které pozice, se ujala výkladu.
Účastníci a účastnice semináře
měli šanci dozvědět se, jak
podporovat to které dítě, nebo
třeba to, jak se zařídit, pokud
jsou partnery dva prvorození
a oba chtějí šéfovat. Zkrátka
užitečné to bylo.
V úterý 22. ledna 2013 vás srdečně zveme na seminář Evy
Labusové, která se zaměří na
pátrání po tajemství celoživotních uspokojivých vztahů. To
bude skvělá příležitost pro
všechny, kteří si prvního ledna
dají závazek, že budou více
pracovat na svém partnerském
vztahu. Seminář se koná v prostorách Kulturního a vzdělávacího centra Vincent, a to od
19 hod. Počet míst je omezený,
a proto se prosím hlaste na
rodina@praha-vinor.cz.
Eva M. Hejzlarová,
předsedkyně komise
pro podporu rodin

Halloween ve Vinoři
Již potřetí se v sobotu 20. října
konala oblíbená Halloweenská
party na hřišti Dlabačov. Návštěvníci začali proudit úderem
15. hodiny a poté, co si u vchodu rozebrali všechny připravené dýně, se s vervou pustili do
dlabání a pod rukama se jim rodila úžasná umělecká dílka.
Dvě živé dýně, které byly současně moderátorkami, s velkým potěšením přihlížely, jak
se vydlabané „sestřičky“ hromadí s veškerou parádou pod
jabloní, kde byla celá nádhera
na závěr zdokumentována
a nejlepší i oceněna.
Dítka všech věkových kategorií se zapojila do připravených soutěží, nad jejichž regulérností dohlížely řádně
vyškolené čarodějnice – učitelky MŠ. Celým odpolednem se také nesla soutěž
o pojmenování nového člena
týmu – milého, hodného bílého strašidýlka. Děti navrhovaly různá jména a nakonec bylo, i s konečným svolením samotného strašidýlka,
vybráno jméno BUBU.
Děti si s čarodějnicemi zatančily čarodějnický taneček
v rytmu Saxany, a jakmile se
setmělo, pobavily se při výrobě čarodějnické mlhy a také
se proháněly se světelnými
laserovými strašidýlky. Mlhu
i světelnou projekci zajistili
manželé Hanušovi.
Po celou dobu akce byla pro
všechny k dispozici čarodějná
sluj, ve které připravovaly občerstvení, v podobě čarodějných pokrmů i lektvarů, upírka a ježibaba. Další čarodějni-

ce měla nápoje k dispozici
i venku před slují. Při čekání
na závěr celé akce si děti s rodiči opékaly buřty.
Celé krásné Halloweenské
dlabání na Dlabačově ukončil
okolo 19. hodiny velkolepý
ohňostroj v režii manželů Dlabačových.
Myslím, že jsme všichni strávili moc hezké odpoledne,
a chci tímto poděkovat všem
účastníkům, kteří se přišli
pobavit, a zejména těm, kteří
se o zábavu postarali s obrovským osobním nasaze-

ním, sobě vlastním. Těším se
na shledání na některé z dalších akcí na Dlabačově.
Gábi Kludská

„Divadýlko Na konečný“
s vánoční pohádkou
O dvanácti měsíčkách
Vinořské „Divadýlko Na konečný“ během roku 2012
prodělalo několik personálních změn a čelilo i zdravotním indispozicím některých
členů. Z počtu pěti stálých
členů souboru bylo při vybírání vánoční pohádky zřej-

mé, že ji budou letos moci
hrát jen členové čtyři. Z tohoto důvodu pro nás byla pohádka O dvanácti měsíčkách
velkou výzvou…
Poté co jsme vymysleli, jak nahradit (formou kulis) chybějící
počet herců, jsme se směle pustili do přeměny příběhu pohádky do podoby divadelního scénáře. Naše první představení
této pohádky viděly, v pátek
30. listopadu, děti z MŠ Vinoř
a Přezletice a jejich reakce při
samotném představení byly
skvělé a spontánní. I starší děti,
které navštívily naše následující představení v MC Bublina,
vypadaly při odchodu pobaveně a spokojeně.
Vystoupení na adventních trzích ve Vinoři v neděli 2. prosince nám chtělo znepříjemnit
nevlídné, chladné a mrazivé
počasí, ale i s tímto jsme se
zdárně vypořádali a pohádku
s radostí zahráli početnému
dětskému publiku.
Při každé ze zkoušek pohádky
pro děti jsme si však odnášeli
nápady na úpravu scénáře v podobě pro dospělé. A tak vznikl
nápad uspořádat první představení pohádky O dvanácti měsíčkách pro dospělé. V restauraci
U Černínů jsme si domluvili
termín vystoupení na 9. prosince. S blížícím se termínem
rostla naše nervozita, neboť
jsme si byli vědomi toho, že
dospělý divák je mnohem náročnější.
Nakonec jsme se i tohoto úkolu zhostili s vervou sobě vlastní a myslíme, že i na toto dílko můžeme být právem hrdi,
a to i podle reakcí diváků.
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Většina z nich nám za kulturní zážitek poděkovala. Věříme, že i majitel restaurace, ve
které jsme představení uskutečnili, byl snad také spokojen, ač nám to nedal najevo.
Všem, kteří naše představení
pohádky O dvanácti měsíčkách
navštívili (a to v jakékoli podobě), velmi děkujeme a s radostí
budeme připravovat další pohádku, na kterou vás srdečně
zveme na Vinořský jarmark,
který se koná v neděli 17. března 2013 na Dlabačově.
Divadýlko Na konečný

Vánoční dílna
na Dlabačově
Co předcházelo vánočnímu
shonu? Přeci pohodový týden v dílně na Dlabačově!
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Sešli jsme se již podruhé
a opravdu v hojném počtu.
Za těch 5 tvůrčích dnů se nás
vystřídalo přes šedesát
„aranžérek“, a i další týden
jste přicházeli pro materiál.
I dětská dílnička poslední
tvůrčí den byla úspěšná. Pod
našima rukama vznikala
úžasná dílka – věnce, podkovy, svícny, prostě vše, co vonělo po Vánocích. A vonělo
i svařené víno a čerstvé jehličí dovezené z lesů ČR Řepín. Chvojí i věnce se prodávaly ve stavebninách dokonce i poslední pracovní den
před Vánoci.
Už se na vás moc těším. Nezapomeňte. Týden před
1. adventem 2013.
Jiřka Dlabačová, Dlabačov
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10. LAMPIONOV¯ PRÒVOD
Leto‰ní prÛvod byl v˘jimeãn˘ sv˘m tématem, ale
i pﬁípravami. Více finanãních prostﬁedkÛ nám tentokrát dovolilo pro vás pﬁipravit ohÀostroj na oslavu
10. v˘roãí a pÛjãit si nûkolik krásn˘ch kost˘mÛ k vylep‰ení celé atmosféry.
Pirátsk˘ kapitán lodi
(prÛvodu) i s celou posádkou se s vámi podûlil
o mapu k pokladu a pomohl vám se k nûmu dostat. Doufám, Ïe se vám
cesta líbila, i kdyÏ na vás
zprvu kﬁiãel...
Téma Piráti a námoﬁníci
nás uÏ napadlo dﬁív, ale
prav˘ ãas na realizaci nastal aÏ teì. Nad‰ení m˘ch
kamarádÛ, které kaÏdoroãnû oslovuji, mû dojalo.
A mohutná úãast lidí z Vinoﬁe a okolí téÏ.

A proto chci v tomto
ãlánku hlavnû podûkovat
v‰em, kteﬁí mi – aÈ poprvé,
nebo uÏ po nûkolikáté –
pomohli s pﬁípravami
a úãastí v kost˘movan˘ch
roliãkách.
Celou akci zastﬁe‰uje V˘bor pro kulturu, archivaci
a prezentaci v ãele s jeho
novou pﬁedsedkyní Markétou Kilingerovou, která pro
vás zaﬁídila ohÀostroj, útoãi‰tû na hﬁi‰ti a teplé obãerstvení na závûr. Zbavila
mû tím poloviny povinností a já se mohla soustﬁedit
na dekorace do ulic, tabuli
na focení, kost˘my a organizaci prÛvodu jako takového. Velké díky také patﬁí
mému manÏelovi (Petr
âesák), Ïe cel˘ prÛvod
zdárnû odvedl do jeho cíle, a také za úvodní a závûreãnou scénku.

Dále bych chtûla jmenovitû podûkovat:
Kvûtce Vopatové z Prahy 4 za finanãní a morální
podporu a úãast v prÛvodu. PeÈovi Tokárovi, Michalovi G. Skapovi, Markétû Dvoﬁákové z Votic
a Ivetce Vodiãkové za závûreãnou scénku. Terezce
Budaﬁové z Pﬁezletic za obãerstvení kost˘mÛ a úãast
v prÛvodu. Niké Renfusové z Náchoda za finanãní
podporu a úãast v prÛvodu. Aniãce Malé, Vojtovi Mar‰íkovi z Brand˘sa
a Janãe âesákové z Turnova za úãast v prÛvodu.
Aniãce Bálkové a Eli‰ce
Slabé a Zuzanû Kr˘lové za
scénku. Martinovi Synkovi,
Martinovi Soskovi, Karolínû KáÀové, Jakubovi
Hozovi a paní uãitelce
Lupaãové a Zemanové za
nejlep‰í scénku prÛvodu: námoﬁníci pﬁed ‰kolou. âlenkám v˘boru Mí‰e
Spûváãkové a Vûﬁe Kuãerové za pomoc s pﬁípravou
celé akce a úãast v prÛvodu. A fotografÛm Pavlu
Hyklovi (tatínkovi) Davidu
Stellovi a Nell Berounské
za krásné fotky.
Jana âesáková Hyklová,
V˘bor pro kulturu,
prezentaci a archivaci
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Puccini neznám˘ nejen na okraji Prahy

V leckteré praÏské mûstské ãásti se odehrávají rÛzné kulturní
události, a nûkteré jistû urãené
nejen pro „domácí“ obãany. Vinoﬁ má ‰tûstí, Ïe tu Ïije Robert
Rytina: grafik a hlavnû operní
fanda. A dále Ïe tu pÛsobí vstﬁícn˘, hudbymilovn˘ faráﬁ P. Pavel
Janãík. A tak tu pﬁed nûkolika
lety ve farním kostele Pov˘‰ení
svatého KﬁíÏe bylo k vidûní první
jednání Pucciniho Tosky. A ve
ãtvrtek 11. ﬁíjna 2012 pﬁi‰li Vinoﬁ‰tí s projektem je‰tû ambicióznûj‰ím: s písnûmi Giacoma
Pucciniho, nûkter˘mi uveden˘mi dokonce v ãeské premiéﬁe!
Robert Rytina programem téÏ
provádûl: s viditelnou znalostí
vûci i se zaujetím, s elegancí a citem pro míru. Îádná sebeprezentace, ale chuÈ podûlit se o zajímavé informace. Na úvod tﬁi
církevní písnû – dvû s doprovodem varhan, a pak uÏ písnû pro
hlas a klavír z let 1875–1917.
Zazpívali je Jana Sibera, Markéta Dvoﬁáková, Petr Matuszek
a Václav Sibera za doprovodu
Pavla Voráãka, kter˘ si s Petrem
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Maceãkem zahrál téÏ dvû Pucciniho árie v úpravû pro klavír
a housle. Na pûveckém projevu
Petra Matuszka byla asi nejvíce
znát zku‰enost s písÀovou tvorbou, sv˘m hlasem veãer asi nejvíce rozzáﬁila Jana Sibera – kritika interpretace jednotliv˘ch
písní tu podle mû není tak zcela
na místû. DÛleÏit˘ je dojem z celého veãera, na kterém se podíleli v‰ichni interpreti, neb pro
v‰echny platí totéÏ jako pro prÛvodce veãerem: bylo znát, Ïe si
prostû pﬁi‰li zazpívat (zahrát),
uÏít si krásné melodie: nûkde
trochu nostalgické, jinde hravé.
Kostel byl pln˘, na opravu varhan se vybralo témûﬁ deset tisíc
korun, v „hledi‰ti“ usedl nejen
vinoﬁsk˘ starosta, ale i dal‰í zastupitelé z Vinoﬁe a okolí. Mezi
diváky byli ale i milovníci Pucciniho z rÛzn˘ch koutÛ republiky, nûkolik pûvcÛ Národního divadla a dal‰í známé osobnosti
vãetnû jedné hvûzdy populární
hudby. Co více si pﬁát?
Lenka ·aldová (psáno
pro www.operaplus.cz)

Vz p o m í n k a
V nedûli 11. listopadu
2012 probûhl v Informaãním centru vzpomínkov˘ veãer, bûhem nûhoÏ
byla pﬁipomenuta osobnost jediné vinoﬁské obûti
holocaustu pana HUGA
DUBSKÉHO.
Sedmdesátému v˘roãí jeho
smrti v terezínském ghettu,
ale i mapování jeho Ïivota
a pﬁíbuzensk˘ch vazeb a dal‰ím zajímav˘m informacím
spjat˘m s jeho osobou se ve
sv˘ch pﬁíspûvcích vûnovali
ing. Franti‰ek Filip a manÏelé
Magdalena a Robert Rytinovi.
Veãer dále doplnily hudebními v˘stupy a recitací Klára
a Barbora Maryskovy. Jako
poslední bod programu byl
promítnut film Daleká cesta
reÏiséra Alfreda Radoka z roku 1948, kter˘ se detailnû
vûnuje osudu Ïidovsk˘ch obyvatel ãesk˘ch zemí za 2. svûtové války.
-red-
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Vinoﬁsk˘ adventní trh pohledem odjinud
Jak je kaÏdoroãním zvykem,
na zaãátku prosince se
konají na rÛzn˘ch místech
v âesku adventní trhy. Tuto
oslavu zaãínajícího adventu
jsem ve Vinoﬁi nav‰tívil vÛbec poprvé, nejsem místní
rodák. Do Satalic jsem se
pﬁestûhoval pﬁed dvûma roky a v srpnu 2011 jsem se
seznámil s obãansk˘m sdruÏením Prima den. Bylo to na
velice zajímavé a netradiãní
prohlídce zámku Ctûnice,
kdy náv‰tûvníky provádûly
Bílá a âerná paní.
Letos se mi moc líbil Vinoﬁsk˘ vandráãek, kter˘ poﬁádala
paní Markéta Kilingerová, polovina obãanského sdruÏení Prima
den (tou druhou je Bára Marysková). Proto jsem byl velice rád,
kdyÏ jsem byl pozván k úãasti na
Vinoﬁském adventním trhu.
Byl jsem u této akce od nedûlního rána aÏ po zakonãení koncertu v kostele, ne‰lo tedy jen
o krátkodobou náv‰tûvu nûkoho, kdo jde náhodou okolo.
A ãím Vinoﬁ adventního poutníka upoutala? Podívejte se na
nûkter˘ z vánoãních v˘jevÛ z obrázkÛ Josefa Lady a uvidíte tam
skoro v‰echny rysy, které má
okolí kostela ve Vinoﬁi. Nevím,
jestli si to organizátoﬁi takto uvûdomili, ale symbolika fary, blízkost kostela, mírn˘ v˘‰kov˘ rozdíl, listnaté i jehliãnaté stromy,
to je pﬁesnû ta atmosféra adventu a oãekávání vánoãních svátkÛ.
Jen ten sníh...

VûÏ kostela bezpeãnû vede na
námûstí, kde faru lemují stánky
s nabídkou rukodûln˘ch prací
na‰ich nejmen‰ích, s tradiãními
ﬁemesln˘mi v˘robky, s cukrovinkami i s tepl˘m obãerstvením.
Vchod do dvora fary je otevﬁen,
zve pﬁíchozí dál. Je zde schránka
na tajná dûtská pﬁání, která se
v prÛbûhu odpoledne naplnila –
pro nás rodiãe – námûty, jak radostí rozzáﬁit dûtské oãi. Naproti
je kreativní dílniãka, kde dûti
vlastnoruãnû vyrábûjí ozdoby na
vánoãní stromek.
A uÏ zahajuje odpolední program jeho organizátorka, paní
Markéta Kilingerová, a na pódiu
ji stﬁídají Vinoﬁské pûnice –
Upani‰ady se smûsí vánoãních
písní. Tradiãní lidovou hudbu
stﬁídají moderní rytmy a pozornost v‰ech pﬁitáhla skupina cviãících dûtí. Je to Prima zumba,
dûti se v taneãních kreacích plnû
vyÏívají, sledovány svojí cviãitelkou Luckou Burdovou. Hledi‰tû
poté zaplÀuje pﬁedstavení divadla Mimotaurus s pﬁedstavením
Zimní pohádka.
Poté se opût pﬁedstavili na‰i
nejmen‰í, tentokráte dûti z M·
Vinoﬁ. Po dûtech opût pro dûti,
klasická pohádka O dvanácti
mûsíãkách v podání souboru
Divad˘lko Na koneãn˘. Následuje dvojí dûtské vystoupení,
Taneãní a pohybové studio
Majky ·ulové a po nûm dûti ze
Z· Vinoﬁ. Dûtská radost uvedla
vzpomínání na‰ich seniorÛ na
jejich dûtská léta. O symbolické
zakonãení programu se postara-

ly dûti z farnosti sv˘m vystoupením Pﬁíbûh o adventních svíãkách.
Seniorky zhodnotily své zku‰enosti a ukázaly, Ïe v Ïivotû mÛÏe
b˘t jasná a pﬁímá linie, i kdyÏ tomu nûkdy jiÏ lidé nevûﬁí. Ale vûﬁme jim, zaÏily toho více neÏ my
mlad‰í. A zaÏily hor‰í ãasy, neÏ
vût‰ina z nás, a i v tûch jim pomáhala víra a láska.
Ostatní – kter˘ch byla vût‰ina – mohli pﬁi pohledu na své
dûti vidût elán, energii a chuÈ se
ukázat, Ïe nejsou jen „malé“, ale
Ïe se i s vystoupením dovedou
pûknû poprat. Ano, je to krásná chvíle pro nás pro v‰echny.
Odpoãet ãasu do Vánoc odstartovalo rozsvícení vánoãního
stromu, doprovázeného fanfárami trubaãÛ. V‰e doplnily decentní svûtelné efekty a promítan˘
andûlíãek. I kdyÏ program adventního trhu skonãil, v kostele
je‰tû ãekala ona povûstná tﬁe‰niãka na dortu. Vystoupení sboru
z vinoﬁské základní ‰koly a pûveckého uskupení KÛrovci
s pásmem vánoãních písní. JiÏ
dávno padla tma a v okolí se rozhostilo ticho. Ale v kostele Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe znûly velebné tóny,
pﬁi kter˘ch se muselo kaÏdému
otevﬁít srdce.
Bylo by moÏné tento ãlánek
shrnout do jedné jediné vûty, která by nám zÛstala v pamûti? Ano.
BYLO TO P¤IPRAVENO S LÁSKOU.
Ing. Jan Piroch, Satalice
(zkráceno)
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Co (také) skr˘vala Schránka tajn˘ch pﬁání
2. prosince 2012 mohli náv‰tûvníci
Vinoﬁského adventního trhu vhodit
do zvlá‰tní schránky svá
tajná pﬁání...
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5. vinořský
velikonoční jarmark
Jarní akce Městské části Praha-Vinoř a stavebnin
Václav Dlabač se uskuteční v neděli 17. 3. 2013
v areálu stavebnin. I letos se můžeme těšit na bohatý
stánkový prodej s velikonočním zbožím, na dětské
rukodělné dílny, živá zvířátka a spoustu dalších lákadel,
které k tradičnímu jarmarku
neodmyslitelně patří.
Kulturní doprovodný program
už si nedovedeme představit
bez našich nejmenších dětí,
které svým uměním nemalou měrou přispívají
k atmosféře Velikonoc. Na programu se
pracuje dlouho dopředu, proto již teď
vám můžeme prozradit, že jedním
z hostů bude i Ruda
z Ostravy.

Jste všichni srdečně
zváni. Přijďte si
popovídat, pobavit se
a přivítat s námi jaro.
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SI VÁS DOVOLUJE POZVAT
NA RODINNÉ DIVADELNÍ
P¤EDSTAVENÍ

Hrají:
Barbora Seidlová
Nikola Zbytovská
Daniela Zbytovská

❅

013
20.1. 2 od.
0 h
v 15:0 ﬁské
o
ve vin vnû
Sokolo

❅

Scénář a režie: MALÉhRY
Scéna: Pavel Matoušek
Kostýmy: Marie Mukařovská
Výtvarná spolupráce:
Barbora Kuropatová

❅

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Rezervace na
sdruzeniprovinor@seznam.cz
nebo tel. ã. 602 512 417

Známý příběh o Kajovi
a Gerdě, jak ho vidí uklízečky
Růža, Máňa a Jiřina. Využívají
všech prostředků z vlastních
zdrojů (kýble, hadry, smetáky)
a divadelních rekvizit, jež fiktivní
herci zanechali na jevišti.
Poetická pohádka je tak oživena
o nápady „obyčejných“
uklízeček. Klasický námět je
zpracován komediální formou,
děti jsou zapojeny do děje
a spolupracují. Vhodné pro děti
od tří do desíti let.

Hatha Jóga
Lekce se skládá z úvodního
zklidnění a přeladění na
cvičení (většinou v základní
relaxační poloze v lehu na
zádech). Následuje část průpravných cviků, které se
mění, ale přitom vždy procvičí celé tělo. Hlavní část

si zahráli pro radost. Chtějí
hrát skladby nebo písničky,
které je baví a které znají.
Podle toho také k výuce přistupují učitelé – nemají dané
žádné osnovy, ale snaží se individuálně každého naučit
písničky tak, aby zněly hezky

Pavel Hokr  

se skládá z pozic těla –
ásan, dechových, koncentračních a uvolňovacích
technik. Na závěr je delší relaxace při zhasnutém světle.
Občas si zazpíváme mantru.
Během cvičení hraje klidná
hudba. Kurz navštěvují ženy
i muži. V józe není soutěživost, proto mohou cvičit
společně začátečníci i pokročilí. Každý cvičí podle
svých možností.
E. Braidlová, lektorka

v rámci jeho schopností. Výuka
klavíru funguje už několik
let a počet zájemců roste.
V současnosti klavír funguje
3 dny v týdnu a termíny jsou
až na jeden obsazené. Stejně
je tomu i s výukou zobcové
flétny. Od ledna začne ve
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e-mail: info@pavelhokr.cz
telefon: 608 745 262

Hudební škola
Pavel Hokr
Výuku hry na hudební nástroje ve Vincentu zajišťuje
Pavel Hokr – hudební škola.
Většina zájemců bere hraní
na nástroj jako koníček, aby

!0000 0
  0k 00 0 0
0 00 0

www.pavelhokr.cz
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středu fungovat výuka kytary, kde volné termíny zatím
jsou. Poslední aktuální nabídkou ve Vincentu je rychlokurz klavíru pro dospělé, určený pro úplné začátečníky.
Za 2x 2,5 hodiny s týdenním
odstupem se účastníci naučí
hrát jednoduché písničky
a nadále se zvládnou samostatně naučit hrát písničky
ze zpěvníků.
Pavel Hokr, hudební škola

Hudební škola Yamaha
Díky seriózní spolupráci
a vstřícnému přístupu vede-

ní KVC Vincent pořádáme
v jeho prostorách již pátým
rokem kurzy Hudební školy
YAMAHA. Kurzy jsou určeny
pro předškolní děti, a to již
od věku 4 měsíců. Žáci poznávají svět hudby prostřednictvím senzomotorických
zkušeností, tematických písní, poslechových skladeb,
elementární hry na hudební
nástroj, a to vše formou ote-

vřené skupinové výuky.
V případě zájmu a dle možností bychom rádi v budoucnu nabídli i instrumentální
obory.
Z. Bartošová

Kurz zpěvu
V Kurzu zpěvu je hlavní prioritou naučit se vnímat své tělo
jako svůj dokonalý nástroj, být
schopen ho svobodně používat
s využitím všech dispozic, které
nám byly dány. Učíme se sjednotit dech, hlas a pohyb v jeden harmonický celek, čímž se
tělo energicky ukotvuje, nabíjí
a vylaďuje a psychická odolnost sílí. Častým užíváním se
dechová a hlasová cvičení stávají nástrojem k dosažení psychické a tělesné stability. Správné pěvecké a dechové návyky
pak fixujeme zpíváním lidových písní. Pěvecké zkušenosti
nemusí být žádné, důležité je
pouze nadšení a radost z práce.
Těším se na vás!
Mgr. Markéta Dvořáková,
lektorka

Cvičení s klaunem
– pololetní kurz
Skupinové cvičení pro děti s rodiči v pátek dopoledne ve věko28

motoriky a vnímání těla u dětí.
Dále kolektivní a senzomotorické hry, škola zad, využití různých sportovních a rehabilitačních pomůcek. Vše hravou a zábavnou formou.
G. Válková, lektorka

Kurzy angličtiny
a italštiny ve Vincentu
Od září 2012 v KVC Vincent
probíhají skupinové a individuální kurzy angličtiny a italštiny pro děti a dospělé.

vých kategoriích 1–2 roky, 2–3
roky a cvičení samotných dětí
bez rodičů ve věku 3–5 (6) let.
Jedná se o všestranně rozvíjející
cvičení se zaměřením na prevenci vadného držení těla, posílení

hlubokého stabilizačního systému, a to hlavně pomocí fitballů
a nestabilních ploch. Snažíme
se také o aktivaci nožní klenby
a prevenci plochonoží. Cílem je
zlepšení celkové koordinace,

Kurz s kapitánem Jackem je
určen dětem ve věku 4–5 let.
S jeho posádkou a fantazijní
lodičkou proplouváme dětským
světem a zvesela jej anglicky pojmenováváme.
V kurzu Italština středně pokročilí cestujeme po Itálii, situačně se připravujeme na komunikaci s Italy, kteří obvykle jinými jazyky nehovoří.
Angličtina pro pokročilé se zaměřuje na náročnější konverzační
témata aupevňování gramatiky.
Všem menším a větším studentům ze srdce děkuji za příjemně a přínosně strávenou
podzimní sezonu a budu se těšit v příštím roce na viděnou!
Klára Löwensteinová
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Nabídka kurzů
únor–červen 2013:
Po
17.00–17.45
Aj pro děti s kapitánem Jackem
18.00–18.45
It pro dospělé – středně pokročilí
19.00–20.30
Aj pro dospělé – začátečníci
St
17.00–17.45
Aj junior – pokročilí (10–13 let)
18.00–18.45
Aj pro dospělé – mírně pokročilí
19.00–20.30
Aj pro dospělé – pokročilí
Přihlášky zasílejte lektorce na
klaralowenstein@yahoo.it

Německý jazyk
Ve Vincentu probíhají 2 kurzy
německého jazyka, a sice kurz
začátečníků a kurz mírně pokročilých. V obou pracujeme
s učebnicí Themen neu, která
podporuje rozvoj všech 4 jazykových dovedností, totiž porozumění čtenému textu, porozumění mluvenému slovu, schopnost napsat správně text v cizím
jazyce a schopnost samostatně
mluvit cizím jazykem.
Mgr. H. Cimermanová, lektorka

Není Pilates jako Pilates
Stejně jako vloni pokračuje
ve Vincentu kurz Pilates.
Co to vlastně je? Cvičení vyvinul
pan Pilates, který se narodil
v roce 1880. Sestavil soubor cviků pro posílení, pohyblivost
a kontrolu těla. Od té doby
vzniklo mnoho směrů, tzv. rehabilitační, klasický, posilovací atd.
Nedá se říct, který z nich je to
pravé ořechové, každému vyho30

vuje něco jiného, a tak to nevzdávejte a zkuste ochutnat Pilates i jinde. To správné je to, které
bude vyhovovat hlavně vám!
Pilates je dobrá volba při bolestech zad, které většinou vyplývají ze špatných stereotypů v pohybech (hrbení se, nošení kabelek,
dětí na jedné straně, i zdánlivé
maličkosti, jako vytáčení se
k monitoru, který není správně
umístěn na středu, klávesnice
daleko, špatná židle atd.).
Ve Vincentu probíhá kurz, kde se
naučíte porozumět principům tohoto cvičení pěkně od začátku.
Postupně pak přidáváme složitější cviky. Uvolňujeme zatuhlé svaly, posilujeme ty ochablé a snažíme se vyburcovat k činnosti opomíjené vnitřní svaly. Všechny
cviky jsou velmi komplexní, a pokud se cvičí správně, dokážou posílit celé tělo. Co je na tomto cvičení nejdůležitější, je snaha poznat
svoje tělo, umět je ovládat, a když

mu budeme chtít pomoci, tak je
pěkně narovnat. V neposlední
řadě jde o to, přenést tyto principy do běžného života.
Soustředění se na zapojení
všech svalů a dýchání vás za hodinu cvičení i krásně odreaguje
od všedních starostí. Maximální
počet cvičících na lekci ve Vincentu je 10 osob, což na rozdíl
od cvičení ve velkých fitcentrech umožňuje individuálnější
přístup lektora.
Za Pilates přejeme hodně zdaru do
nového roku vám i vašemu tělu.
Radana Štorkánová

Taneční škola HIT
má ve středu od 10 hod TANEČKY PRO NEJMENŠÍ a v pátek od
16.30 hod. MODERNÍ TANCE
pro děti ZŠ. Na tanečky chodí
děti již od 2,5 let a učí se základní taneční pohyby jako princezny a baletky, tančíme v sukýnkách. Na hodinách Moderních

tanců pro děti a mládež ZŠ se
učíme základy latinských tanců,
používáme různé prvky hiphopu a diska, připravujeme na
vystoupení tango a quickstep.
Nevybíráme si talenty, chceme,
aby taneční pohyb byl zábavou
a průpravou do budoucna…
TANEC JE O KRÁSE TĚLA
I DUCHA.
Hana Jozová Dluhošová,
taneční mistrová

Zumba, bodystyling,
aerobik
Úterý 9.30–10.30
Zumba (s hlídáním dětí)
Cena: 90 Kč/1 lekce
nebo 400 Kč/5 lekcí,
hlídání dětí: + 30 Kč/dítě.
Zábavné taneční fitness cvičení inspirované latinsko-americkými rytmy, které tak vytváří
dynamický, radostný a účinný
fitness systém. Hodina kombinuje rychlé a pomalé rytmy,
které systematicky pomáhají
posilovat a tvarovat tělo. V hodině si najdou své lidé milující
tanec i ti bez tanečních zkušeností. Je to prostě jedna velká
párty pro všechny!
www.primazumba.cz
Úterý 19.30–20.30,
první lekce 15. ledna

Mixxeer

Terapie obezity jaro 2013

Cena: 90 Kč/1 lekce
nebo 400 Kč/5 lekcí
Lekce různých stylů aerobního a posilovacího cvičení. Postupně vyzkoušíme různé styly cvičení – od základního
a dnes již klasického aerobiku přes posilování (třeba i se
zátěží činek či gumiček) po nedávno moderní zumbu fitness.
A nezapomeneme samozřejmě
ani na strečink. Každá lekce
je trochu jiná, v každé lekci
je něco nového!
Čtvrtek 9.30–10.30, první lekce 17. ledna, dále vždy každý
lichý týden

(metodika založená na terapii obezity společnosti STOB
– STop OBezitě)
„Hubnutí není černobílé,
vždyť svět je krásně
barevný...“
Úprava životního stylu na základě
současného moderního a ověřeného přístupu k terapii (nejen)
obezity, který respektuje individuální potřeby klienta a zároveň se
snaží ovlivnit nejen stravovací
apohybové návyky, ale především
působit na nevhodné emoce a postoje, které k těmto nežádoucím
návykům vedly. Protože tak lze
úspěšně dosáhnout trvalé změny
životního stylu aváhy.
Nebudeme držet diety ani jíst
zázračné pilulky či pít speciální
nápoje. Půjdeme na to jinak
– s rozumem, zdravě a natrvalo.
Postupně budeme poznávat svoje
stravovací apohybové návyky, zjistíme, co a proč nás v tomto směru
ovlivňuje, jak a zdali to můžeme
a chceme změnit. A co očekávaný
předepsaný jídelníček? Možná
bude iten, jen trochu jinak.
Terapie je určena pro skupinu
5–12 osob, protože mocnou
zbraní proti obezitě je vzájemná podpora celé skupiny
a vzájemné ovlivňování se.

Bodystyling (s hlídáním dětí)
Cena: 90 Kč/1 lekce
nebo 400 Kč/5 lekcí,
hlídání dětí: + 30 Kč/dítě.
Bodystyling pomáhá rovnoměrně formovat a zpevňovat
postavu. Trénink se soustřeďuje na formování svalů celého těla s důrazem na problémové partie – stehna, hýždě
a břišní svaly. Jedná se
o účinnou kombinaci aerobního a posilovacího cvičení.
Čtvrtek 19.00–21.30,
kurz od 31. ledna do 11. dubna (kromě jarních prázdnin)
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Každý čtvrtek od 31. ledna
do 11. dubna 2013
(kromě jarních prázdnin 21. 2.)
19–21.30 hod.
10x 2,5 hod.
(vždy 1 hodina pohybové aktivity a 1,5 hodiny konzultace)
2 000 Kč
Pohybová aktivita – posilování
se zátěží, posilování s gumičkami, aerobik, dance aerobik,
p-class, zumba, relaxační cvičení…
…prostě každou hodinu zkusíme něco nového.
Je nutné přihlásit se
nejpozději do 24. 1. 2013
e-mailem na:
janina.habartova@gmail.com,
nebo na tel. 602 840 905.
Platba až po první lekci, kdy máte
možnost se rozhodnout, zdali je
tato terapie pro vás přínosem.
Mějme PRIMA TĚLO
s www.primatelo.cz.
Mgr. Jana Habartová,
lektorka

JOOOOOOGA
ve vinořském Vincentu

Hravá jóga
Dětská jóga formou pohybového hraní pro rozvoj fantazie, koordinace a soustředění, to vše
zábavnou formou v nesoutěžním prostředí.
• Pohádka, ponaučení, jógové hry.
• Hravá cesta k pevnějšímu
a zdravějšímu tělu a osvojení jeho správného držení.
• Dechová cvičení a relaxace
– celkovému uvolnění, navození psychické rovnováhy.
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Dramatický kroužek
v KVC Vincent
Opoínská 364
P-9, Vino

Pihlášky zasílejte na:
vincent@praha-vinor.cz
Informace a dotazy:
pí.Hana Weishauptová
kolumpya@centrum.cz

Kroužek je uren
pro dti( od 6(5)let), ale i dosplé.
Bude probíhat ,dle zájmu, každé
úterý (pedbžn 13:00-15:30 hod)
nebo stedu (pedbžn 16:00-19:00
hod). Pi vtším zájmu oba dny. Zaháje
ní by se konalo 4.2. 2013. Délka jedné
hodiny je 60 minut.
budeme hrát divadlo
improvizovat
pantomimu
zazpíváme si
nauíme se mluvit
a k tomu i hýbat
komunikovat mezi sebou
možnost pípravy na umleckou
školu

  
   

Kurz pro děti od 4 do 7 let bez
rodičů.
Pondělí: 16.30–17.15
Cena: 1 050 Kč/15 lekcí
Termín: 28. 1. 2013 – 20. 5. 2013
Power jóga pro maminky
(s hlídáním dětí)
• Dynamické střídání jógových pozic.
• Protažení a posílení těla.
• Dechová cvičení, koncentrace, relaxace.
Úterý: 10.30–11.30
Cena: 1 800 Kč/15 lekcí (včetně hlídání dětí)

Termín: 29. 1. 2013 – 21. 5. 2013
Přihlášky zasílejte na:
tana.sykorova@gmail.com
Více informací na tel.:
731 624 623

MATEŘSKÉ CENTRUM BUBLINA V KVC VINCENT
HERNA PRO DĚTI V DOPROVODU RODIČŮ
OTEVŘENA PONDĚLÍ - PÁTEK OD 9.00 DO 12.00 HODIN

VINCENT,
VINOŘSKÉ KULTURNÍ
A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
Opočínská 364,
190 17 Praha-Vinoř
Kontakt:
Vít Mokrý, ředitel
tel. 286 851 181
(jen v době provozu
knihovny úterý 13–18 hod.,
čtvrtek 9–11 a 14–19 hod.)
v ostatní dny mob. tel.:
720 513 756
e-mail: vincent@praha-vinor.cz

Blake Jennifer
Královská vášeň. Střežené srdce

Drašar Jiří
Cesta ohněm a jiné povídky

Blažková Kateřina
Nalin Algabram

Dudek Adolf
Povídej pohádku

Bor D. Ž.
Zamilované strašidlo a jiné
příběhy

Edwardson Ake
Kamenná plachta

Bordonove Georges
Ludvík XV.
Milovaný – Nemilovaný král
Borovička V. P.
Slavné případy Interpolu
Brabcová Zuzana
Rok perel
Brooke Lauren
Srdíčko
Cimický Jan
Perlový amulet

Knižní novinky
Bájné bytosti a další tvorové
ze světa fantazie
Chuggington
Knížka na rok 2011
Svištíme po kolejích!
Nejmilejší pohádky
Staré příhody duchů a strašidel
Yeats je mrtev

Collins Tim
Deník úúúplně obyčejného upíra. Deník úúúplně obyčejného
upíra (moje „super“ rodinka)
Deaver Jeff
Sběratel kostí

Bešťáková Eva, PhDr.
Bára a Flíček mají prázdniny

Disney Walt
Bouřlivé narozeniny
Kouzelné zaklínadlo. Mauglí
a opice. Prasátko v úzkých
Scamp v cirkuse
Zahrada plná květin

Birmelin Immanuel
Morče

Dlouhá Bára
Tarabíci Marabu

Bellinda
Ukradené pouzdro na housle.
Zločinu na stopě z prostředí vědy

Fergusonová Alane
Čtvrtá oběť
Fitzgerald Francis Scott
Podivuhodný příběh
Benjamina Buttona
Franklin Angelo
Bonnie a Clyde
Geislerová Dagmar
Vanda – Šíleně slavná!
Giacobini Silvana
Znám tvá tajemství
Graham Patrick
Apokalypsa podle Marie
Grolik Markus
Soukromý detektiv
Perry Panter a myší mafie
Hayman James
Řez
Helmold Susanne
Roztomilé hračky
Hohlbein Wolfgang
Krev templářů
Hollerová Renée
Pátrání na Nilu
Zločinu na stopě
Tajný spolek Škorpiona
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Hossfeld Dagmar
Líza a spol. Záhadný jezdec.
Krásné hříbě
Javořická Vlasta
Můj život 1. Na radosti
Kammerer Iris
Varus
Klíma Ivan
Panna nebo netvor
Kuzmová Alena
Krátké příběhy o vášni a osudu
Lada Josef
Krásné české Vánoce
MacDonald Betty
Vejce a já
Milton Giles
Ve službách královny Alžběty
Neubauer Annette
Případ pro mistrova žáka
Zločinu na stopě
Niedl František
Pohled šelmy
Nowak Jenny
Čarodějkou snadno a rychle

Úžasný deník.
Super hustý výmluvy!

Steen Thorvald
Tíha sněhové vločky

Pikora Vladimír
Nahá pravda aneb Co nám neřekli o našich penězích a budoucnosti. Všechno je jinak aneb Co
nám neřekli o důchodech a euru

Šedivý Zdeněk F.
Uranový gulag

Piknerová Hana
O dřevěném panáčkovi

Thilo
Tajemný rytíř. Magický ostrov
V říši dinosaurů – 1001 dobrodružství

Plaidy Jean
Princ temnot. Radosti lásky.
Příběh Kateřiny z Braganzy
Rau Zachary
Star Wars. Klonové války.
Galaktické fotoalbum
Richter Robert
Kniha pro tatínky
Rinas Karsten
Němčina pro detektivy
Rodda Emily
Deltora. Údolí ztracených.
Návrat do Del
Rolečková Eva
Já, kníže Soběslav.
Lucemburská krev

Oetinger Manuela
Aura v každodenním životě 2

Ross Steward
Příběhy dávných časů
– Starověký Egypt

Perry Anne
Tvář cizince

Rytířová Helena
Život (je) byl pes

Petiška Eduard
Dobrodružství malých
cestovatelů

Schmidt-Röger Heike
Bydlíme s králíkem

Pichon Liz
Tom Gates. Čtěte a bavte se.
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Simson Joe
Hra duchů
K vrcholům hor i života

Švarc Josef
Jak to chodí u popelářů

Uhlíř Jaroslav
Zpěvník – Jaroslav Uhlíř,
Zdeněk Svěrák
Urban Josef
7 dní hříchu
Vaňková Ludmila
Žebrák se stříbrnou holí
Vašíček Arnošt
Ztracená brána
Vítová Jitka
O Květušce a tesaříkovi
Vopěnka Martin
Spící město. Spící spravedlnost
Wagner Jan Costin
Mlčení. Psychothriller
Wattssová Claire
Záchranáři
Wells H. G.
Válka světů
White Michael
Zlatý pentagram
Žáček Jiří
Jak jsem potkal mořskou pannu

Zápis do prvního ročníku ZŠ – bude v úterý 5. a ve
středu 6. 2. 2013 vždy od 13 do
17 hod. K zápisu vezměte kromě budoucího prvňáčka i jeho
rodný list a svůj občanský průkaz. Pokud se někdo nemůže
v tomto termínu dostavit,
může si na ředitelství školy domluvit předem náhradní termín.

Zápis do MŠ – bude 13.
a 14. 3. 2013 od 13 do 17 hod.
K zápisu je potřeba občanský
průkaz zákonného zástupce
a rodný list dítěte – dítě brát
s sebou nemusíte. Přijímat
budeme kolem 40 dětí. Přednostně budeme přijímat děti
s trvalým bydlištěm ve Vinoři,
a to k 31. 12. 2012. Pokud
někdo změní bydliště později,
bude muset přinést potvrzení
od ÚMČ Praha-Vinoř. Děti budeme přednostně přijímat
k celodenní docházce a dále
v pořadí podle věku od nejstarších. Pokud zbude místo,
budeme přijímat i děti ze spádových obcí školy.

nek v kategorii mladších žáků.
Odpoledne 19. 12. potom proběhl badmintonový turnaj
pro rodiče a děti. Letos se sešlo 24 sportovně naladěných
dvojic. Tu vždy tvořilo dítko
z badmintonového kroužku
(většinou z 2. a 3. třídy) a někdo z jeho rodičů. Páry jsme
rozdělili do skupin po pěti,
kde hrál každý s každým. Nehráli jsme o celkového vítěze,
protože nám to čas a hlavně
pohodová nálada neumožnily.
Viděli jsme, jak všichni úžasně
bojují. Jakou mají radost ze hry
a hlavně z toho, že se jako rodina
sešli u sportu. Děkujeme starším
dětem z kroužku, které nám přišly pomoci s organizací a hlavně
s rozhodováním zápasů.

16.–17. 2. 2013 pořádáme
v naší tělocvičně celostátní turnaj žáků kategorie do 17 let
v badmintonu – přijďte se podívat na badminton ve špičkovém juniorském provedení.

Připravujeme – od 2. do 9.
3. 2013 se uskuteční lyžařský výcvikový zájezd pro
žáky 7. ročníku do Strážného v Krkonoších.
Přístavba školy – 22. 10.
2012 začala vestavba 4 učeben
na půdě budovy Prachovická
340. Stavba začala instalací provizorní střechy nad střechou
původní, která byla následně
rozebrána. Proběhlo bourání
komínů a zdění obvodových

Sport
Ve středu 19. 12. proběhl
v naší tělocvičně XXVII. ročník tradičního vánočního turnaje ve stolním tenise – z našich hráčů zvítězil Vojta Štěpá35

zdí nových tříd, začala konstrukce krovu. Nová střecha
byla začátkem prosince zakryta fólií a provizorní střecha byla 8. 12. odstraněna.
Do Vánoc byla hotova fasáda
a odstraněno lešení kolem
školy. Ředitelské volno
3. a 4. 1. 2013 se využije
k zbývajícím bouracím pracím uvnitř budovy. Celá akce
by měla být dokončena začátkem dubna.

Halloween
V letošním školním roce
jsme pro děti připravili kromě běžných oslav Halloweenu
v hodinách angličtiny také
velkou „Halloweenskou party“.
Pozvány byly všechny děti,
které navštěvují kroužky angličtiny na naší škole, a to Aj
pro 2. třídu, Aj konverzace
(3.–5. tř.) a Aj konverzace
s rodilým mluvčím (6.–9. tř.).
Ve spolupráci s CIEE (Council on International Educational Exchange) jsme pozvali
studenty z Ameriky, kteří
nám pomohli v průběhu party, a děti tak měly možnost
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domlouvat se s rodilými
mluvčími. Oslava probíhala
ve školní jídelně, kde se sešlo kolem 70 dětí.

Po vytvoření skupinek formou losování z čarodějnického klobouku se šlo soutěžit. Bojovalo se v disciplínách, jako jsou „Bobbing the
apples“ – lovení jablek
z vody pusou, tentokrát přímo z bazénku, soutěžilo se
o nejdelší slupku z jablka.
Na dalším stanovišti si každý
mohl nakreslit obličej své
dýně, s jiným americkým studentem zase dýně vydlabat,
a vytvořit tak svou Jack O Lantern. Velmi zajímavou soutěží
bylo vystřihnout a pospojovat
dýničku z papíru. Mezi předposlední aktivitu patřilo malování na obličej. Z nabídky vzo-

rů typických pro Halloween si
mohly děti vybrat, co si přejí
nechat nakreslit na svou tvář.
Samozřejmě se přitom domlouvaly v angličtině s rodilou mluvčí. Mezi dětmi nejoblíbenější aktivitu patřila hra
s balonky, tzv. Ghosts. Každý si
měl uhlídat nafouknutý balonek, který měl přivázaný na
noze jako ducha, zatímco
ostatní se mu ho snažili zničit.
Pro vítěze byly připraveny
krásné halloweenské diplomy
a na závěr dostal každý ještě
sladkou odměnu – zmrzlinu.
V průběhu celé party bylo
k dispozici občerstvení v typických barvách Halloweenu,
tedy zelené pití a oranžové
a zelené buchty. Za pomoc
s přípravou patří poděkování
též členům jídelny.
Oslava Halloweenské party
byla jednoznačně super.
Všechny děti měly úžasné kostýmy a po celou dobu si akci
užívaly. Myslím, že vzpomínek
si odnesly plno.
Martina Hartlová, Zuzana Štočková a Markéta Melicharová

Mikuláš ve škole
„Po škole chodí Mikuláš
s andělem a čerty…
Přijdou i k nám?“ ptaly se
děti ze všech tříd. Mikuláš na
nikoho nezapomíná. Těšte se,
děti. A už je slyšet andělské zvonění, ale i čertovské řinčení řetězů. Mikuláš přichází, otevírá knihu hříchů a ví úplně všechno
a o všech… Pochválí i pokárá, ale
protože věří v nápravu hříšníků,
zažene svoje pekelné pomocníky, když chtějí někoho odnést do
pekla. Písnička od dětí Mikuláše
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vždycky potěší. Zpívání je totiž
milé. Andílci, tak krásní a jemní,
rozdají všem odměny a přilepí
na okno v každé třídě nebeskou
hvězdu se slovy: „…to, abyste na
nás nezapomněli.“
Zvláštní návštěva je u konce.
Přišli. Byli u nás ve třídě, říkali
si prvňáčci o přestávce. A.N.

Výrobky byly zdařilé. Naší škole se podařilo vybrat celkem
10 432 Kč. Peníze budou použity na nákup knih do školní
knihovny.

jsme mohli odměnit i starší sourozence našich dětiček. Pan starosta a pan ředitel školy vybrali
tři nejkrásnější dýně. Krásné
však byly všechny, takže úkol to
byl nezáviděníhodný. Obdobou
Dýnějády byl strašidelný den ve
školce a opět musíme pochválit
rodiče za krásné kostýmy, které
dětem připravili. Ten den se soutěžilo a hlavně hodně tančilo,
děti si ho náramně užily. Také
k nám zavítalo několik divadelních souborů s pohádkou.
OS Prima den zahrálo dětem velmi hezkou pohádku: „Co se vaří“,

Anglická konverzace
V 1. pololetí školního roku
2012/2013 pokračuje na ZŠ konverzace angličtiny s rodilými
mluvčími. Kroužek vedla tentokrát studentka Alex Painter, která pochází z města Concord ve
státě Massachusetts, USA, a je
studentkou Denison University.
Na závěr jejího studijního pobytu v ČR jsme 11. prosince uspořádali vánoční besídku.
Markéta Melicharová

Adventní trhy ve Vinoři
Děkujeme všem dětem i dospělým, kteří se podíleli na
přípravě školního stánku na
adventních trzích ve Vinoři.
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Mateřská školka
– co se u nás děje…
Od podzimu do Vánoc proběhla řada akcí, které zpestřily dětem pobyt ve školce.
V říjnu jsme ve spolupráci s rodiči uspořádali na zahradách
v Mikulovické a Prachovické ulici druhý ročník Dýnějády, která
měla velký úspěch. Přestože
nám počasí letos tolik nepřálo,
účast byla velká a všichni si užili
při soutěžení spoustu legrace.
Bylo to společně strávené hezké odpoledne, ve kterém vyhrál
každý. Díky sponzorským darům

Divadýlko Na konečný zavítalo
s pohádkou „O dvanácti měsíčkách“, před Vánocemi nás navštívila činoherní skupina Praha
s pohádkou „Vánoce víly Zlomysíny“. Nechyběl tradiční vánoční
koncert v podání Muziky Špalíček

Praha, který děti nadchl. Nejstarší děti navštívily krásnou výstavu
v areálu ve Ctěnicích a všechny
děti zavítaly na tradiční vánoční
výstavu našich zahrádkářů.
Vždy nás inspiruje, svátečně naladí a za to moc děkujeme.
V prosinci děti ze všech sedmi
tříd uspořádaly besídky pro rodiče. Byla jsem na všech
a mohu říci, že paní učitelky vytvořily nápaditý program a šikovné dětičky ho zrealizovaly.
Byla to moc příjemná setkání.
Samozřejmě k nám také s nadílkou zavítal Mikuláš a měl s sebou čerty i andílky. S nimi jsem
společně zavzpomínala. Je to už
přece jen řada let, co k nám
v této roli každoročně přichází
paní Killingerová s paní Maryskovou, čili současné OS Prima den,
a náš pan starosta.

Za dětičky jim děkuji. Rovněž
tak děkuji panu Lichtenbergovi
za dlouhodobou spolupráci
a mnoho krásných fotografií. Jistě bylo náročné zúčastňovat se

převážné většiny našich akcí.
Vánoční trhy obohatily svým
programem předškolní děti nejen ve Vinoři, ale také v Radonicích. Dík patří paním učitelkám,
dětem i rodičům. Pochlubit se
můžeme i s vánoční nadílkou ve
všech třídách, od dětí nejmenších po nejstarší. Rodiče úžasně
spolupracovali a díky nim pod
stromečkem děti rozbalovaly
neuvěřitelné množství dárků.
To bylo radosti!
Začal nám rok 2013. Přejme si
vzájemně, abychom ho prožili ve
zdraví, pohodě, toleranci, pochopení a úctě. Přejme si, abychom
ani v dospělosti nezapomínali na
to, čemu nás s láskou učili rodiče.
Jana Kovářová, za kolektiv MŠ
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Vánoce ve Vinoři...
Před několika dny jsme prožívali nejpěknější svátky v roce
– Vánoce. Aspoň pro děti je to
dozajista období, na které se
těší snad nejvíc... Však taky je
proč. Všechno je jinak než ve
všední dny, voní celý dům
a všichni se těší na pospolitost
a děti hlavně na dárky, které
jim přinese Ježíšek...
Ale ještě předtím, než přišel
Ježíšek, jsem byla svědkem
veliké radosti.
Mohla bych říct, co mě letos
o Vánocích překvapilo a potěšilo.
Každý rok Štědrý večer zakončíme tím, že jdeme na Půlnoční.
Tento rok jsme si s manželem
řekli, že uděláme změnu a půjdeme spolu s dětmi slavit „jejich“ mši sv. už odpoledne,
abychom načerpali něco z jejich radosti a bezprostřednosti.
Není totiž nic hezčího, než když
vidíme o nedělích tu spoustu
dětí, které jsou radostné
a účastní se (díky p. katechetce
Marušce Novákové a panu faráři P. Jančíkovi) aktivně veškerého dění. A nás starší potěší
svou přítomností...
Vánoční mše svatá byla opravdu ohromující. Nejen tím, že
kostel byl skutečně plný dětí
všeho věku a jejich rodičů, že
mnoho z nich muselo stát, ale
hlavně atmosférou, která
40

v kostele panovala. Radost,
štěstí, očekávání. Zpívalo se,
povídalo...
Nevím, jak je možné, že děti
toto hemžení považují za své,
vůbec je nic neruší, nikoho neruší, jsou hodné, roztomilé
a plné radosti. Asi to bude tím,
že zažívají v rodinách lásku, porozumění a čas svých rodičů.
Přeji proto rodičům hodně lásky od svých dětí, hodně trpělivosti a zdraví, aby všechno, co
je čeká nejen v roce 2013, ale
i v letech následujících, zvládli
co nejlépe. A dětem hodně porozumění, objetí a radosti...
A nám všem chci popřát do
nového roku hodně zdraví,
pohody, co nejméně starostí
a radost z toho, že můžeme
prožívat ve Vinoři vzácné
chvilky při všech aktivitách,
které se nám tady nabízejí...
Moc děkuji.
Eliška Vodvářková

Naše pomoc chudým
dětem v misiích
Každoročně vyrábíme s dětmi z farnosti vánoční přání,
která jste si mohli v kostele
při adventních koncertech
zakoupit. Utržené peníze posíláme do misií. Letos jsme
zareagovali na výzvu dvou
českých dobrovolnic Anežky
a Magdy, které nyní působí ve
škole v předměstí Johannes-

burgu. Naskytla se také příležitost poslat pro „jejich“ děti
ze slumu oblečení a hlavně
boty. Za část utržených peněz
jsme proto nakoupili několik
desítek párů ponožek.
Druhou část peněz jsme poslali přímo do misijního
střediska na uspořádání vánoční oslavy pro chudé děti.
Takto jsme si na letošní
Vánoce „adoptovali“ 10 dětí,
kterým jsme umožnili prožít
Vánoce jako nikdy předtím.
Ludmila Obručová
Dostali jsme od Anežky
a Magdy dopis, z kterého
vyjímáme:
Drazí přátelé z Vinoře!
…Do salesiánské školy, kde působíme jako dobrovolnice, chodí přes 200 dětí. Většina z nich
pochází z nejchudší čtvrti

Johannesburgu, která se jmenuje Finetown. Je to typický
slum s domy sbitými z plechů
a všeho možného. Díky vzdělání, které děti dostanou v naší
škole, mají možnost tento slum
jednou opustit.
… Poslední den školy před vánočními prázdninami jsme
připravili pro děti trasu
s 5 zastaveními, kde se postupně dozvídaly, proč se vlastně
slaví Vánoce. Na posledním
stanovišti už nebyl žádný
úkol a děti přicházely k vánočnímu stromečku. Děti najednou ustaly v rozhovorech
téměř v půlce slova a oněměly.
Některé měly dokonce slzy na
krajíčku, když viděly tu zářící
krásu a hromadu dárků kolem. Byla to tak dojemná chvíle, kdy si člověk skutečně uvědomí, o čem Vánoce jsou a že
ty hodiny a hodiny balení
dárků, únava z nedostatku
spánku a všechny přípravy
opravdu stály za to! Když pak
rozbalovaly své dárečky, zářily radostí a chlubily se každému na potkání, co krásného
dostaly. Pro mladší děti jsme
koupily trička, sponky do
vlasů a autíčka. Větší děti dostaly penál s barevnými propiskami a malou deskovou
hru. Děti čekalo ještě jedno překvapení. Místo obvyklého oběda, řídké polévky s kouskem
chleba, dostaly rýži s kuřetem
a nakonec ještě ovocný salát
s troškou zmrzliny. Byl to kouzelný den, který přinesl zase
trochu světla do životů našich
dětí. Za to za všechno patří
dík především Vám, protože
bez každého z Vás by nebylo

vůbec možné něco podobného
uskutečnit. Takže ještě jednou
velké DÍKY.
S vděčností Magda a Anežka
Více na
www.darujmevzdelani.cz.

Tříkrálová sbírka 2013
Ještě pro vás máme tip na užitečný dárek pro kohokoli,
který pořídíte během chvilky.
Ve chvíli, kdy čtete tento
zpravodaj, Tříkrálová sbírka
2013 Charity ČR bude již
skončena. Nyní ji připravujeme, a to na neděli 6. ledna.
Nevíme, jakou část vinořských domácností naše skupinky stihnou navštívit, protože dobrovolníků není mnoho. Ať už tři králové u vás
zazvonili či nikoli, děkujeme
všem, kteří otvíráte ne-jen své
dveře, ale i svá srdce, abyste
přispěli na pomoc potřebným
jakýmkoli způsobem.
Celý obnos sbírky v zapečetěných pokladničkách odevzdá-

me Charitě pro její projekty.
Letos to bude především
podpora provozu charitního
domova pro seniory v Mukařově a na projekt odstraňování podvýživy matek a dětí
v Ugandě.
Více se můžete dovědět na
www.trikralovasbirka.cz.
Koordinátoři Tříkrálové
sbírky ve Vinoři Jan a Ludmila
Obručovi.

Ekumenická
bohoslužba
Bratr Míla Kloubek, kazatel
Církve bratrské v Horních
Počernicích, a společenství
tamního sboru nás navštíví
v úterý 5. února 2013.
V 18 hodin se bude konat
ekumenická bohoslužba slova v kostele a pak rozhovor
a pohoštění ve farním centru Betlém. Každý upřímný
zájemce je zván.
P. Pavel Jančík
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Sport a spolky

Nové ceny celosvazových povolenek:
Povolenka celosvazová
– dospělí 2 000 Kč
Povolenka celosvazová
– mládež 15–18 let + ZTP 1 350Kč
Povolenka celosvazová
– děti do 15 let 700 Kč

Baráčníci
Mikuláš
3. 12. se jako každoročně
konal Mikuláš u tetiček a sousedů v informačním centru
Na Rychtě. Jako vždy byl velmi
vydařený.

Spolky
Zahrádkáři
Rybáři
Výlov rybníka U Pohanků,
který se uskutečnil 20. října,
ukázal vedle ryb i jiné poklady, například boty, značky
z aut, lahve apod. Kapitální
byli ale i sumci, největší měřil
téměř 2 metry! No, v souladu
s rybářskou hantýrkou. Další
výlovy se konaly 28. 10. – Velká Obůrka a 3. 11. – Biologický rybník. Velký dík našim rybářům a Petrův zdar!
Český rybářský svaz,
MO Vinoř – informace pro
rok 2013
Školení nových členů místní rybářské organizace v roce 2013
proběhne 23. 1. a 6. 3. 2013, vždy
od 16.00 v klubovně v Obůrkách.
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Vánoční výstava
Vánoce jsou nejkrásnějšími
svátky v celém roce. Je to čas
k radosti, čas k veselí, čas být
spolu. Čas na obdarování nejen dárky, ale i kouskem lásky,

Zkoušky potom 6. 2. a 20. 3.
2013 od 17.00 tamtéž.
Kontaktní osoba – Ladislav
Spilka, tel. 603 242 133.
Termíny pro vyzvednutí povolenek a známek pro rok 2013 jsou:
9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3.
a 20. 3. 2013.

kterou máme v srdci. Vánoce
jsou opředeny zvláštním kouzlem – je to doba, kdy se ve
vzpomínkách vracíme do našeho dětství. Proto se nechme
dětmi ovlivnit a prožívejme
radost s nimi při vánočních
přípravách, pečení, výrobě
ozdob. Doufám tedy, že vám zahrádkáři Bohdanečská svou vánoční výstavou, která se konala
Na Rychtě 6.–8. prosince 2012,
zpříjemnili adventní období.
Přeji hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Kolarová Martina

Sport
Formule
ADAM KOUT zase na „bedně“
Čtvrtým závodem se na slavném okruhu Bugatti v Le
Mans (Francie) uzavřel další
ročník Mistrovství Evropy
v motokárách v kategorii Superkart. Výborně si v něm
vedl jediný český zástupce
Adam Kout z týmu exmistra
Evropy Milana Šimáka. Ze šesté pozice na startu se probojoval až na druhou příčku,
o kterou sváděl velkou bitvu.

V dramatickém závěru skončil
na 3. místě v pořadí:
Henrik Lilja – Finsko
Lee Harpham – Velká Británie
Adam Kout – Česká republika
(na obrázku)
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Srdečně všichni blahopřejeme.
M. K.

Fotbal
Josef Masopust – Čestný
občan Prahy
Světoznámý fotbalista a držitel Zlatého míče 1962 Josef
Masopust převzal 19. 10. 2012
z rukou primátora titul Čestného občana Prahy! Zcela zaslouženě. Nabídl jsem Čestnému občanu Vinoře a dlouholetému spoluhráči Pepíka
Masopusta v Dukle i v reprezentaci Jirkovi Čadkovi, že ho
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na tu oslavu vezmu, protože
jsem jako starosta dostal od
pana primátora pozvánku. Odpověděl mi, že ji má také a že ne
já, že ho vezmu, ale že on s sebou vezme mě. I když jsme jeli
služebním Juniorem, měl naprostou pravdu. Přišli jsme do
Brožíkovy síně, stoupli si na
kraj a mohli tak vidět, jak se
k nám blížili velikáni českého
fotbalu. No – k nám – šli za Jirkou a srdečně se s ním s velkou
úctou vítali. Jirka byl jeden
z nejtvrdších obránců a každý
z těch protihráčů by o tom mohl
vyprávět. Ze žádného souboje
neuhnul, hrál tvrdě, nikdy ale
ne záludně. Bylo zajímavé sledovat všechny jeho spoluhráče
a protihráče, všichni šli stejně
houpavě, jak jim to opotřebovaná kolena dovolovala. Se svým
vzhledem i nemocným kolenem jsem mezi ně úplně zapadl.
Tak k námi přicházeli vedle Pepíka Masopusta i Brumovský,
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Vacenovský, Urban, ze Sparty
Mašek, Berger, ze Slávie Lála,
Suchopárek, z Bohemky Panenka a celá řada dalších a dalších
pojmů. Po podání ruky Jirkovi
se podívali na mě a bylo znát, že
si mě nemohou zařadit do
týmu, tak jsem jim pomohl:
„Jsem Franta Švarc, osobní šofér generála Jirky Čadka!“ Nejprve se všichni divili, že Jirku
povýšili na generála, potom
že armáda dává internacionálům Dukly osobní šoféry, Jirka
jim to ale hned vysvětlil, že
nejsem žádný jeho osobní šofér, natož od armády, slovy:
„Hele, kluci, nevěřte mu, ale
stejně budete koukat, kdo mě
teď vozí! To je náš starosta
a spoluhráč z tenisu (dokud
jsme ještě mohli) Franta.“ A viděl jsem, jak je rád, že se před
nimi může vytáhnout, že ho
vozí osobně starosta, zatímco
jeho spoluhráči museli přijet
MHD, a oni se vítali tedy i se

mnou a oběma nám to dělalo
moc dobře. A já byl navíc rád, že
jsem mohl předat to ocenění
Čestného občana Vinoře Jirkovi
už před šesti lety, když jsme
ještě mohli běhat a sázet se
s daleko mladšími soupeři, že
jim to nandáme.
Při rozhovoru samozřejmě došlo i na Vinoř a byl jsem zase
moc rád, když téměř všichni,
včetně herce Luďka Munzara,
který před předáním četl z knihy Oty Pavla Dukla mezi mrakodrapy, říkali: Ano, Vinoř
známe, to je nádherné místo,
pravda, jen to fotbalové hřiště
je trochu do kopce…
Tito lidé rozdávali radost po celém světě, naplňovali stotisícové stadiony v Severní, Střední
i Jižní Americe, Evropě i Asii.
A přestože za to měli pár korun,
spíše hráli pro radost, jejich vyprávění, vzpomínky a skromné
vystupování byly velikým zážitkem, ponaučením i školením.
No a tak ti, Jirko, na závěr děkuji, že ač jsme oba měli tu pozvánku od primátora a jeli mým autem, že jsi mě vzal s sebou
a mohl jsem to všechno zažít
pěkně zblízka a osobně.
f. s.

Hokej
Rozloučení s panem
Miroslavem Klucem
Poslední slova na rozloučenou
spanem Miroslavem Klucem:
„Já půjdu tam, kam všechna
pokolení odešla.
A lesy budou stále v slunci snít
a vody dřímat v lesku bílých
hvězd.“ Těmito verši se loučil
Julius Zeyer.
Dlouhá byla životní cesta pana
Miroslava Kluce – 90 let naplněných prací pro společnost a jeho
milovaný sport – lední hokej.
Narodil se 1. prosince 1922.
S ledním hokejem začínal v Nesuchyni u Rakovníka, další zastávkou byly Chomutov a Litvínov. S Litvínovem vybojoval postup do 1. ligy jednak jako hráč
a jednak jako hrající trenér.

Od té doby šla jeho hokejová
kariéra rychle nahoru. Probojoval se do národní reprezentace a za Československý tým
se zúčastnil Zimních olympijských her v Cortině d'Am-pezzo v roce 1956. Reprezentace
Československé republiky byla
vyvrcholením jeho sportovní
kariéry. Jeho práce pro milovaný sport tím však nekončila.
Pro úplnost je ještě potřeba
připomenout jeho trenérskou
práci v zahraničí a pomoc Hokejovému svazu při vyhledávání mladých talentů. Všechno,
co pro náš hokej vykonal, bylo
oceněno 15. prosince 2011
uvedením do Síně slávy čsl.
hokeje, jako žijící hokejové legendy. Mnoho toho pro náš
hokej vykonal, ale ten si také

od něho mnoho vzal, především v narušeném zdraví.
Ale tak už to bývá. Poslední
hokejové zápasy si dopřál
v roce 1982, když oslavoval šedesátiny. Koncem roku 1975
se s rodinou přestěhoval z Litvínova do Vinoře a od roku 1976
pracoval jako stavební technik
v podniku Opravny zemědělských strojů. Spolupráce s Hokejovým svazem se zúžila, ale
svou energii věnoval práci pro
veřejnost. Několik volebních
období byl členem stavební
komise. Jeho úspěšnost v práci
ocenila Rada MNV Poděkováním a 2x Čestným uznáním.
Za celoživotní přínos v oblasti
sportu a příkladnou reprezentaci
naší republiky udělilo zastupitelstvo na návrh starosty
p. Švarce panu Miroslavu Klucovi
v roce 2006 Čestné občanství
Vinoře. Všechna ocenění, která
mu byla udělena, jsou dokladem úcty, přátelství a vděčnosti
Vinořských za jeho celoživotní
práci.
Za všechny Vaše známé, přátele, sousedy a spolupracovníky
uzavíráme Váš život verši Donáta Šajnera:
„A za vše, za vše dík.
Za lásku, jaká byla,
za život, jaký byl.“
Jeho život byl náročný, ale byl
šťastný. O takovém životě Karel Čapek napsal:
„Bože, jak jednoduchý je recept na šťastný život: to, co děláme, dělat z lásky k věci.“
Jeho odkaz je i odkazem nám.
Za vše děkujeme.
(fi)
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Kronika
Blahopřejeme našim občanům, kteří oslavili
svá životní jubilea ve 4. čtvrtletí roku 2012.

Říjen
POKORNÝ Ladislav
FUXA Václav
NEDVÍDEK Karel
FUXOVÁ Soňa
CHUDÁREK František
HANKO Ondrej
TESAŘOVÁ Amálie
ŠULCOVÁ Helena
KABÁT Jan

70 let
87 let
81 let
86 let
70 let
84 let
85 let
87 let
70 let

Listopad
RABOCHOVÁ Marie
FRANCÁNOVÁ Alenka
HÖHNE Reinhold
FAIFKOVÁ Marie
JAVOROVÁ Věra
ŠÍMA Rudolf
ŠIMŠOVÁ Eliška
BRŤKA Bohumír
HYKLOVÁ Ludmila
MARYSKO František
ŠTROUGAL Jiří
BLOVSKÝ Jaroslav
OBRUČA Lubomír

84 let
83 let
75 let
84 let
84 let
80 let
81 let
70 let
82 let
86 let
70 let
95 let
84 let

Prosinec
HRONOVÁ Hana
HORÁČKOVÁ Marie
OBRANSKÁ Růžena
HLAVÁČKOVÁ Božena
FEKIAČOVÁ Jana
MORAVČÍK Jan
HANDREJCHOVÁ Pavlína
HŘEBÍČEK Václav
HOLÁ Věra
ANTOŠOVÁ Ludmila
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70 let
92 let
88 let
84 let
70 let
85 let
82 let
80 let
86 let
90 let

25. listopadu oslavil 95. narozeniny
náš nejstarší muž – pan Jaroslav Blovský.
Přejeme vše nejlepší.

Zima
Nechte mě spát
na věčné časy.
Mou duši snad
Bůh ponechá si.
Anebo země,
divoké keře
a oči tesklivé
uštvané zvěře.
Za palby orchestrů
v sonórních křečích,
z dálek se zablesknu
jen v slzách něčích!
Lubomír Antoš

S hlubokým zármutkem oznamujeme,
že dne 8. 1. 2013 nás ve věku 101 let
opustila paní Lidmila Zemanová.

má být 1/2 strany

Inzerce ve Vinořském
zpravodaji
data jsou 1/3
zaslatCeny
data inzerce
na správný
rozměr viz. zpravodaji:
rozměry inzerce.
ve Vinořském
1/1 A5
1/2 A5
1/3 A5
1/4 A5

Šířka (mm)

Výška (mm)

Orientace

Cena bez DPH

128,5
128,5
128,5
62

188
92
62
92

na výšku
na šířku
na šířku
na výšku

2 000,- Kč
1 000,- Kč
500,- Kč
200,- Kč

Pokud se jedná o subjekt s trvalým pobytem, případně sídlem společnosti
nebo provozovnou v MČ Praha-Vinoř, platí sleva 20 % ze základu daně DPH.

POZOR, změna termínů uzávěrky!

Placená inzerce

Uzávěrky: 25. 6., 25. 9., 25. 12., 25. 3.

Tel. redakce: 286 851 114

Komplexní servis v oblasti správy nemovitostí

Co pro Vás uděláme?
- Zajistíme provozuschopnost domu, běžné opravy
a udržovací práce,
- účetní, ekonomické a administrativní práce,
- vypracujeme nájemní smlouvy a doklady pro orgány
státní správy,
- vyřízujeme likvidace pojistných událostí,
- vedeme obchodní korespondenci jménem klienta
a vyřizujeme pochůzky.

Sveřte správu Vašeho domu
do našich rukou!

Nemáte čas komunikovat se správcem v běžné pracovní době?
Využijte možnost osobního setkání v příjemném
prostředí našich kanceláří nebo na Vámi navrženém
místě. Umíme se přizpůsobit Vašim časovým možnostem.
Přecházíte z družstva na společenství vlastníků?
Pomůžeme Vám se související agendou.

Máte domovní kotelnu?
- Zpracováváme provozní dokumentaci ke kotelně,
- zajišťujeme bezpečný provoz kotelny,
- jednáme s dotčenými organizacemi.

Chcete zlikvidovat bytové družstvo?
Po převodu všech jednotek do vlastnictví je neekonomické nechat „přežívat“ původní družstvo. Pomůžeme
Vám s jeho likvidací.

Trápí Vás dlužníci?
- Pravidelně kontrolujeme platby,
- sjednáváme splátkové kalendáře pro lidi v náhlé tísni,
- spolupracujeme se specializovanými právníky,
- spolupracujeme s exekutorským úřadem.

Nejste spokojeni se stávajícím správcem a bojíte se
změny?
Pomůžeme Vám!

Budete rekonstruovat dům?
- Pomůžeme Vám zpracovat podklady pro úvěr,
- zajistíme Vám financování - sledujeme úrokové sazby,
- vedeme výkaznictví potřebné k poskytnutému úvěru,
- pomůžeme Vám s výběrovým řízením na dodavatele.

M.A.N., spol. s r. o.
Beranových 65, 199 02 Praha 9
tel.: 281932598, gsm: 733520912,
fax: 284693809
e-mail: manpraha@manpraha.cz
web: www.manpraha.cz

Placená inzerce

Přáli by jste si více osobního přístupu
při správě Vaší nemovitosti?

Ordinace všeobecného
praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Petr Bouzek
Telefonní spojení:
283 881 463, 736 261 177
e-mail: mujdoktor@centrum.cz
osobní telefon MUDr. Bouzka: 602 623 265
Lékaři:
MUDr. Petr Bouzek
MUDr. Yvonne Kolanová

Zdravotní sestry:
Marie Ševečková
Zdeňka Rybínová

Ordinační hodiny
Po 8.00–13.00
Út 8.00–13.00
St 8.00–13.00
Čt 8.00–13.00
Pá 8.00–13.00

Registrujeme nové pacienty.
Pacient nebude obtěžován nadbytečnou administrativou.

Placená inzerce

Ordinační doba od 8.00 do 8.30 je určena pro odběry a injekce.
Ordinační doba od 8.00 do 9.30 je určena pro akutní případy a neobjednané pacienty.
Ordinační doba od 9.30 do konce ordinačních hodin je určena pro objednané pacienty.
Objednání pacientů je telefonickou cestou na číslech ordinace.
V úterý mohou přicházet neobjednaní pacienti po celou ordinační dobu.
V případě potřeby se lze domluvit i na vyšetření mimo ordinační dobu přímo s MUDr. Bouzkem.

Ordinace: Praha 9 – Kbely, Bakovská 4

Prodejna jízdních kol ve Kbelích
Po-Pá 11-20
Čt
11-20
So
10-13

00
22 200
3
4
: 72 54 6
fon 4 8
Tele vis: 73
Ser

NEZAPOMEŇTE NA SERVIS SVÝCH KOL
Servis v CykloVAPE s novým servisním mechanikem
Jiří Prchal – 9 let praxe
Mechanik profesionálního ženského cyklistického teamu

Opravujeme všechny značky jízdních kol

IS
RV
SE .4.
NA 1
A í do 3
EV at 01
SL Pl 2

SLEVA 10% na servis

pro naše Vinořské, Kbelské a Satalické sousedy

Placená inzerce

CykloVAPE je autorizovaným servisním centrem:
Shimano, Sram, Rockshock, Mavic, Avid, BBB, Suntour
Používáme výhradně špičkové nářadí Park Tool
Nově prodej plášťů značky Schwalbe
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www.pavelhokr.cz

  : pavelhokr@centrum.cz, tel.: 608 745 297
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V˘bor pro kulturu, prezentaci a archivaci
zastupitelstva Mâ Praha–Vinoﬁ vás srdeãnû zve na

21.

OBECNÍ PLES
...jako karnevalov˘ veãer
ve stylu KARIBIK PARTY

SOBOTA 2. B¤EZNA 2013
VE 20:00 HODIN
VE VINO¤SKÉ SOKOLOVNù
P ¤ E D TA N â E N Í V P O D Á N Í
BRAZILSK¯CH KRÁSEK
http://www.tradicion.cz
Î I VÁ H U D B A : K A P E L A W J E â N Á Î Í Z E ≈
http://www.wjecnazizen.estranky.cz
TOMBOLA
KE KAÎDÉ VSTUPENCE DÁREK ZDARMA!
Informace o cenách a pﬁedprodeji vstupenek
na plakátech a na www.praha-vinor.cz

