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Ahoj, Vinořáci,
máme za sebou hektické obdo-
bí prvních přímých voleb pre-
zidenta republiky. Novým pre-
zidentem České republiky byl
poprvé v přímé volbě zvolen
Miloš Zeman a k jeho vítězství
je potřeba mu pogratulovat.
Úctu si zaslouží i jeho proti-
kandidáti, stejně jako všichni
voliči, kteří se voleb zúčastnili.

Ve Vinoři nás přišlo volit 70 %!
Výsledek 63 % ku 37 % ve pro-
spěch Karla Schwarzenberga
ukazuje, že Vinoř, stejně jako celá
Praha, si přála vítěze jiného.
K demokracii ale vede cesta dlou-
há a trnitá, lemovaná výhrami
i porážkami. Důležité je, aby se
nezastavila a lidé se za svůj názor
nemuseli bát perzekucí nebo ši-
kany, jako tomu bylo dříve. 

Velikou mezinárodní událostí
byla i volba nového papeže
Františka. Je mi ctí být jeho
jmenovcem…
Bez ohledu na výsledek těchto
voleb u nás pokračuje všední ži-
vot. Počet narozených dětí v roce
2012 se oproti roku 2011 nezmě-
nil, opět se narodilo 69 dětí!
Proto je velice pozitivní zprá-
vou, že se nám přes veškerou 
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Vážení Vinořáci,
prezidentské volby jsou za
námi, stejně jako plesová sezona.
S vaším starostou jsme navštívili
prakticky všechny plesy v oko-
lí a mohli jsme vidět, že se lidé
umí bavit. A to je důležité, pro-
tože dokud se lidé setkávají,
navzájem komunikují a probí-
rají vše možné i nemožné, tak
je vidět, že jim budoucnost
není lhostejná. A budoucnost,
to jsou především naše děti.
Vzpomínám si, jak jsme
u hl. m. Prahy prosazovali prv-
ní plány na rozsáhlou přístav-
bu základní školy v roce 2008,
mezitím to pokračovalo úpra-
vami tříd v základní i mateřské
škole, rekonstrukcí staré školy
včetně zahrady až po součas-
nou půdní vestavbu. A tato
předvídavost se rozhodně vy-
platila. Protože shánění financí
bude stále těžší a těžší. Proto
vám gratuluji a těším se na dal-
ší setkání a komunikaci s vámi
nejen na plesech – třeba právě
na téma společná budoucnost.

Tomáš Kladívko

následovat v Německu a pak
v Polsku. Po loňské Itálii tak bu-
dou mít děti opět možnost po-
znávat jiné kraje a poslouchat
jiný jazyk. Na začátku meziná-
rodních vztahů stála Komise pro
mezinárodní spolupráci, nyní již
probíhají přípravy na tábor pří-
mo mezi školami. A to je dobře.
Krásné akce pořádá také Rada
mladých, bohužel s úklidem Vi-
noře nás zaskočila paní zima.
Vedle kulturních akcí u Černí-
nů a ve Ctěnicích jsme mohli
absolvovat Obecní ples ve stylu
Karibik party, kde návštěvnost
překonala veškerá očekávání.
Veliký dík všem pořadatelům
těchto akcí i účastníkům.
Nádherný byl Velikonoční jar-
mark u Dlabačů, opět rekordní
návštěvnost a veliký dík všem.
Vinořští sportovci zahajují
jarní část, nově vznikl oddíl
nohejbalu, snad přiláká mlá-
dež ke sportování.
Naše spolky měly své výroční
schůze, za svou činnost i za své
hospodaření si zaslouží veliký
obdiv a veliký dík. Tradičně
skvělá byla velikonoční výstava
zahrádkářů. Bohužel jsem se le-
tos nemohl zúčastnit jarního
dětského bazaru, jeho pořadate-
lé si rovněž zaslouží veliký dík.
Na závěr jedno veliké poděková-
ní všem obětavým Vinořákům,
kteří nám pomáhali s úklidem
sněhu v zimním období, stejně
jako s údržbou veřejných pro-
stranství v teplejších ročních ob-
dobích. Bez vás by, milí přátelé,
nebyla Vinoř jistě tak krásná…
Přeji všem konečně teplé jarní
počasí, hodně kvetoucích a pří-
jemných vjemů a dobrou náladu.

František Švarc

finanční krizi podařilo sehnat
potřebné prostředky na půdní
vestavbu v nové základní škole
v Prachovické ulici. Z nevzhled-
né půdy zde vznikly 4 nové
krásné třídy včetně chodby, ka-
binetu pro učitelky a sociálního
zázemí. Na zvýšený počet na-
šich žáků jsme tak zareagovali
včas, vedle investic do školství
jsme ukončili také spádovost
okolních obcí Jenštejna, Přezle-
tic a Podolanky do naší školy,
takže budeme mít dostatečnou
kapacitu pro naše děti i do bu-
doucnosti. Zbývá ještě navýšit
kapacitu kuchyně. Veliký dík
patří řediteli ZŠ A. Tellerovi
a jeho zástupci M. Sýkorovi,
stejně jako celému učitelskému
sboru a všem žákům. Museli
pracovat v nelehkých podmín-
kách stavby a patří jim za to ve-
liký obdiv a veliký dík. Moc se
jim za tyto nelehké podmínky
jménem svým a celého zastupi-
telstva omlouvám, bohužel
jsme z důvodu čerpání finanč-
ních prostředků nemohli ji-
nak… Myslím si ale, že výsledek
za tyto útrapy stojí. Veliký dík si
jistě za svou činnost také zaslou-
ží celá mateřská školka v čele
s ředitelkou J. Kovářovou. 
Letos bychom chtěli projektově
připravit řadu akcí, dotáhnout je
alespoň do fáze stavebního po-
volení a s ohledem na finanční
možnosti je pak postupně reali-
zovat. Plán kapitálových výdajů
je pro tento rok v rekordní výši,
celkem 8 058 000,- Kč! Snad se
konečně dočkáme hřiště V Pod-
skalí nebo posezení pod pergo-
lou na fotbalovém hřišti.
V přípravě je mezinárodní tábor
u nás ve Vinoři, příští rok by měl



MZ stanovuje od 1. 2. 2013 výši
nájemného za nájem hrobové-
ho místa ve výši 40 Kč/m2/rok,
tj. 400 Kč/m2/10 let, nájem
osvobozen od DPH. Současně
s nájmem hrobového místa je
vybírána úhrada za služby
spojená s užíváním hrobového
místa, která je od 1. 2. 2013 
stanovena ve výši 95 Kč/m2/rok
vč. 15% DPH, tj. 950 Kč/m2/10 let
vč. 15% DPH. Nájemné a úhra-
da za služby spojené s užívá-
ním hrobového místa jsou sta-
noveny z výměry každého
hrobového místa v m2 se za-
okrouhlením na jedno dese-
tinné místo směrem dolů. Ná-
jemné a úhrada za služby spo-
jené s užíváním hrobového
místa jsou vybírány na 10 let
předem.
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MZ odsouhlasilo prodlouže-
ní nájemní smlouvy na byt
č. 8, Bohdanečská 249, od 
1. června 2013 do 31. května
2016 a prodloužení nájemní
smlouvy na byt č. 1, Mladobo-
leslavská 514, od 1. března
2013 do 29. února 2016.

MZ souhlasilo s vyplacením
jednorázového příspěvku ze
sociálního fondu – mimořád-
ná sociální výpomoc – zaměst-
nankyni ÚMČ Praha-Vinoř.

MZ souhlasilo s odložením
bodu týkajícího se souhlasu se
zbudováním golfového hřiště
na pozemcích p. č. 1578/33
a 1578/34, až žadatel doloží
rozsah a umístění staveb na
výše uvedených pozemcích.

MZ souhlasilo s navrženým
řešením pro vjezd do areálu

Z 22. zasedání 
Zastupitelstva 
MČ Praha-Vinoř, 
konaného dne 
31. 1. 2013

I. Úkoly z minulých 
zastupitelstev

MZ souhlasilo s navýšením roz-
počtu KVC Vincent o částku
10 000 Kč s tím, že doporučilo ře-
diteli Vincenta jednat o využití
částky se zástupcem o. s. Cestička.

II. Nové úkoly
MZ souhlasilo s předloženým

rozpočtovým výhledem na rok
2014–2018.

MZ souhlasilo se zvýšením
cen služeb souvisejících s po-
hřebnictvím na 15 % DPH dle
uvedené tabulky.

 

DOPOSUD OD 1. 2. 2013

Sazba od 1. 3. 2012 Sazba od 1. 2. 2013

Základ 
daně

DPH  
(14 %) Celkem Základ 

daně
DPH  

(15 %)
Celkem vč. 
15 % DPH

Výkop hrobu 1 800,00 252,00 2 052,00 1 800,00 270,00 2 070,00

•v zimním období přirážka 200,00 28,00 228,00 200,00 30,00 230,00

Pohřbení do hrobky 800,00 112,00 912,00 800,00 120,00 920,00

Odkrytí desky 500,00 70,00 570,00 500,00 75,00 575,00

Výkop urnového hrobu 500,00 70,00 570,00 500,00 75,00 575,00

Povolení uložení urny 60,00 8,40 68,00 60,00 9,00 69,00



Centra Mariapoli, za podmínky
nepoškození stávajícího prosto-
ru před základní školou – pro-
storu s lavičkami. V případě nut-
nosti zásahu do zeleně nezbytná
a nutná náhradní výsadba.

MZ souhlasilo s uzavřením
Smlouvy o věcném břemeni
k pozemkům parc. č. 293/1,
343/1, 343/6, 404/1, 404/14,
1125/5, 1131, 1134/1, 1135,
1136/1, 1582/1, 1264, 1333,
1412, 1436, 1458, vše v k. ú. Vi-
noř, pro PREdistribuce a pověři-
lo starostu k uzavřením smlou-
vy s termínem do 30. 5. 2013.

Z 23. zasedání 
Zastupitelstva 
MČ Praha-Vinoř, 
konaného dne 
14. 3. 2013

I. Úkoly z minulých 
zastupitelstev

MZ nesouhlasilo s prominu-
tím poplatku ze vstupného ve
výši 2 706 Kč na 2. společen-
ském večeru dne 2. 2. 2013, po-
řádaném společností Dílo Mari-
ino (Hnutí Focoláre).

II. Nové úkoly
MZ nesouhlasilo s odstraněním

nově zřízené autobusové zastáv-
ky v ulici Bohdanečská.

MZ odsouhlasilo finanční pří-
spěvek pro Střelecký klub Přezle-
tice ve výši 6 000 Kč z kapitoly
„Sport“.

MZ pověřilo starostu MČ Pra-
ha-Vinoř, aby s obcemi Přezle-
tice a Podolanka vypověděl
Smlouvy o zřízení společného
školského obvodu a příspěv-
ku na neinvestiční náklady
v ZŠ a MŠ Vinoř.

činnosti za rok 2012 – ZISK ve
výši 5 067 575,71 Kč, zároveň
souhlasilo s převedením na
účet 432 – Výsledek hospodaře-
ní minulých účetních období.

MZ nesouhlasilo se zvýšením
nájemného od 1. 4. 2013 o 3,3 %
na základě průměrné meziroční
inflace za rok 2012 u nebyto-
vých prostor a pozemků v soula-
du s uzavřenými podmínkami
v nájemních smlouvách.

MZ odložilo bod týkající se
navrhované studie řešení kři-
žovatky Bohdanečská –Mlado-
boleslavská do projednání
připomínek MČ k dopravní
studii se zástupci MČ. MZ ulo-
žilo II. zástupci starosty zahá-
jit jednání s MHMP o dalších
možnostech řešení.

MZ souhlasilo s přístavbou
k rodinnému domu na pozem-
ku parc. č. 1337/240 v k. ú. Vi-
noř za podmínky, že se nezvý-
ší koeficient zastavitelnosti
OV-B na předmětné ploše. 

III. Informace starosty
Dostavba přístavby školy, ko-

laudace 9. dubna 2013, před-
poklad využití od září 2013.

Plánovaný úklid Vinoře (čer-
né skládky) – akce zrušena
vzhledem k nepřízni počasí.

Na internetu zveřejněn po-
drobný rozpočet Vinoře, zve-
řejňovány investice.

IV. Připomínky zastupitelů
M. Kilingerová – poděkování

členům výboru pro kulturu za
organizaci Obecního plesu, kte-
rý byl velmi úspěšný a měl vel-
kou účast

M. Vojáček – připomínka
k novým spojům, působí to, že
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MZ schválilo výsledek hospo-
daření MČ Praha-Vinoř – hlav-
ní část za rok 2012 a souhlasilo
s převedením z účtu 431 – Vý-
sledek ve schvalovacím řízení
na účet 432 – Nerozdělený
zisk, neuhrazená ztráta minu-
lých let.

MZ souhlasilo se změnou
rozpočtu k 31. 3. 2013 týkají-
cí se příspěvku na volby pre-
zidenta, příspěvku pro za-
městnance úřadu ze sociální-
ho fondu a převodu
150  000 Kč z kapitoly úřad
na kapitolu Ctěnice. V zám-
ku Ctěnice byla před jeho
uzavřením expozice Vinoře.
Ročně se platilo správci za
udržování 40  000 Kč. Vzhle-
dem k ročnímu uzavření
zámku došlo k poškození
této expozice. Částka výše
uvedená bude použita na od-
borné zřízení nové výstavy.
K návrhu je přiložena také
smlouva, ve které je stanove-
no, že po další léta bude pro-
vozovat výstavu Muzeum hl.
města Prahy. MČ zaplatí jed-
norázovou částku na zřízení
nové expozice a potom už ne-
bude hradit žádný roční pop-
latek. Touto úpravou bude
schválený rozpočet navýšen
o 95 300 Kč jak v příjmové,
tak i ve výdajové části rozpoč-
tu. Celková výše upraveného
rozpočtu činí 24 204 300 Kč,
po konsolidaci 24 052 300 Kč.

MZ odsouhlasilo předložený
zápis HIK a souhlasilo s výsledky
inventarizace za rok 2012. Celko-
vá hodnota inventovaného ma-
jetku činí 525 376 807,97 Kč.

MZ souhlasilo s výsledkem hos-
podaření vedlejší hospodářské



nedošlo k nárůstu spojů, ale
naopak k úbytku, dotaz zda
řešení je definitivní, doporu-
čuje lepší časové rozložení
spojů

Reakce starosty – budou
další jednání, požadují naše
vyjádření, budeme nárokovat
spoje i zastávky (studie no-
vých zastávek, zatím jen ná-
stupní na Mladoboleslavské
u zámku)

I. Boušová – dotaz na možnost
umístění zákazu zastavení a stá-
ní u trafiky, vzhledem k odstave-
nému autobusu 185

K. Janko – je nutné doložit
fotografií, protože jinak není
možné umístit zákaz, komuni-
kace svojí šířkou splňuje prů-
jezdnost tří vozidel

M. Kilingerová – dotaz na cenu
vybudování jednoho přechodu

Reakce starosty – cca
120  000 Kč, pokud by šlo jen
o finance, dalo by se realizovat,
ale nejhorší je získat povolení

K. Janko – problém není
cena, problém je vyjednat
možnost umístění, je nutné zí-
skat souhlas všech dotčených
orgánů; pokud dojde ke

schválení, mělo by instalovat
TSK, které na to nemá peníze;
problém na Bohdanečské je
s tím, že není možné najít
vhodné místo na instalaci
přechodu – není chodník na
obou stranách; u fotbalového
hřiště bylo získáno povolení
instalace přecházecího místa

R. Rytina – navrhl předsunu-
tí bodů, jejichž žadatelé se
účastní zastupitelstva

UPOZORNĚNÍ 
Štěpánovská ulice
S jarním počasím přichází
i „úklid“ nepořádků z firem
a domácností na naše společ-
ná prostranství. Opět připo-
mínáme bezplatnou možnost
uložení ve sběrných dvorech. 
Zároveň prosíme každého,
kdo by byl svědkem takového-
to „úklidu“, aby ihned infor-
moval Policii ČR. 
Buďme ke svému prostředí
šetrnější a ohleduplnější,
stejně jako pozornější a od-
povědnější. 
Buďme i pozornější ke svému
okolí, např. co se týče krádeží
automobilů, v bytech i rodin-

ných domcích našich sousedů.
Opět v případě podezření
ihned volat Policii ČR.

Děkujeme. Úřad MČ Vinoř

RADA MLADÝCH
Ani v roce 2013 Rada mladých
nezahálí, naopak je již od počát-
ku roku velmi tvůrčí a akční!
Uskutečnili jsme: několik seze-
ní, kde jsme dumali nad tím, jak
vylepšit stávající stav světa,
zvláště pak ostrůvek Vinoř, jenž
nám toliko leží na srdci. 1. břez-
na pod naší taktovkou proběhl
Sportovní den. Moderovali
jsme Velikonoční jarmark u Dla-
bačů. Pro nenadálou sněžnou
nadílku jsme byli nuceni zrušit
velký jarní úklid Vinoře, který
se ovšem konat bude, až matka
příroda dočista vyžene zimu.
Prosíme vás všechny, abyste se
do akce zapojili, byť jen každý
kolem svého opida, neboť po
ústupu bílé pokrývky sami uvi-
díte, jaký bezútěšný pohled TO
skýtá!  Chystáme v dohlednu:
jarní úklid (jedna z dubnových
sobot, dáme vědět na strán-
kách Vinoře), amatérskou sou-
těž Vintal II. pro umělce všeho
druhu a věku, Den Země, Street
party na konci školního roku,
letní akce – expedici Kolumbus
do Itálie, miniexpedici Naši
předkové a návštěvu polského
partnerského města v rámci čo-
koládových oslav!
Ježto jsme ovšem stále v tvůr-
čím třasu a inspiruje nás světo-
dění, určitě nám něco naléha-
vého vytane na mysli a TO také
uskutečníme. Však uvidíte!
Nechte se prostoupit jarem!
A než přijde, posíláme pro na-
ladění Botticelliho Primaveru.
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Buďte jako ONA – krásní, mi-
lující a těhotní jen těmi nej-
průzračnějšími myšlenkami.

Za RM Klára Löwensteinová 
a Veronika Kocourová 

Upozorňujeme: V naší sekci
na portálu MČ Vinoř jsme za-
čali s novinkou doporučuje-
me-nedoporučujeme. 
Zde vám přinášíme naše dva
příspěvky a budeme rádi,
když se k nim připojíte. Co
tedy na jaro 2013 doporučuje-
te-nedoporučujete vy? Pište
na klaralowenstein@yahoo.it.

Rada mladých na jaro 2013
doporučuje-nedoporučuje

Veronika
Doporučuji:

film La Cara Oculta (ve špa-
nělštině!) 

seriál Pretty little liars (v an-
gličtině!)

výbornou zpěvačku Madi
Diaz, jejíž úžasný hlas mě do-
provází při sledování již výše
zmíněného seriálu

knihy Stín větru (Carlos
Ruiz Zafón), Stařec a moře (Er-
nest Hemingway), Paměť mojí
babičce (Petra Hůlová), Mile-
nec (Marguerite Duras) 

výbornou restauraci v Satali-
cích zvanou U Kylijána, nejen
že se tu skvěle najíte, ale pose-
díte si i v příjemném rodinném
prostředí

Nedoporučuji:
sledovat zprávy TV Nova (je-

jich neustále na sebe napojova-
né živé přenosy)

učit se z hodiny na hodinu,
obzvlášť v matematice se to
nevyplácí

tlačit auta a traktory při sněho-
vé kalamitě, potom z toho bolí
celý člověk

Klára Löwensteinová 
Doporučuji:

zahradničit, cestovat, smát
se, popíjet dobrý čaj, pobývat
s hodnotnými lidmi (nejlépe
s menšími a trochu většími Ho-
bity), číst půvabnou literaturu
a tváře, poslouchat zvuky a na-
zírat podoby krajiny a města,
tvořit jakkoliv a čímkoliv, ne-
bát se, s lidmi nemlčet.
Náměty ke čtení, obhlížení a po-
chodování aneb cokoliv, co je ly-
rické, dobrodružné a velkolepé: 

Knížky Josefa Formánka, Králův
překlad čínského románu
„Vsuvka do Putování na západ:
román na přidanou“, poezii vše-
ho druhu, na jeden večer snad
„Filosofující kočku z Pembroke“
P. J. Davise a samozřejmě Čap-
kův „Zahradníkův rok“ v edici
nakl. J. Trnky; výstavy Kupky
a Malicha; taneční pouť Orbis
pictus; pro zklidnění obhlížení
nebe a planet v planetáriu a kde-
koliv jinde; pochodování kam-
koliv za sluncem – vedeni srdco-
vou intuicí a „nohičkami“.

Nedoporučuji:
povalovat se, dlouhodobě pla-

kat rukama, pobývat s parazity,
sledovat bulvár, pít slabou kávu
a dělat to, co chtějí ostatní

A na závěr připojujeme pozvánku,
nebojte se přihlásit, tušíme vaši
kromobyčejnost atěšíme se na ni!

Rada mladých pořádá jednu z nejdůležitějších kulturních
akcí Prahy a širokého okolí

II. ročník amatérské umělecké soutěže 
VINTAL 2013

Tématem letošního ročníku je ROZPUSTILÉ JARO,
a to v nespoutaných disciplínách

přednesových – zpěv, tanec, hudební masakr, špektákl atp.
autorských – čaromalování, hnětení, fotečkování, 

kraso- i škaredopsaní
autorsko-přednesových (možno skloubit vše dohromady)

Radě jde výhradně o to objevit nefalšované talenty druhé
dekády 21. století! 

Nebojte se být až výstředně originální; ukažte, co ve vás dřímá!

My vás za to vezmeme na vinořský halyvůůůůd!!
Možno soutěžit jako jednotlivec či skupina, dítě až stařec,

případně jinak!

Uzávěrka přihlášek: konec dubna 2013!!!
Přihlášky do soutěže zasílejte Kláře Löwensteinové 

na klaralowenstein@yahoo.it.



Milí Vinořáci,
jaro nám již začalo, tento rok
dokonce o den dříve, ale poča-
sí tomu nijak nenasvědčuje.
Místo toho, abychom obměnili
zimní šatníky za ty příjemněj-
ší – jarní, stále se choulíme do
huňatých šál. 

Rada mladých uskutečnila
1. března již druhý spor-
tovní den, který se konal opět
ve staré škole – teď už tedy
v nové školce. Myslím, že jsme
si sportování všichni užili.
Do budoucna má Rada mla-
dých vymyšlené další smys-
luplné a zábavné akce, do kte-
rých se mohou zapojit malí,
mladí, starší i staří. 

Těšíme se na další skvělé talen-
ty, kteří se přihlásí do 2. roč-
níku soutěže Vintal, kde
nám předvedou svá skrytá na-
dání! Neopomeneme ani tradič-
ní úklid Vinoře, který se usku-
teční, až se počasí umoudří
a trochu se oteplí. Určitě se
k nám připojte! 
Pokud byste se někdy nudili,
budeme moc rádi, když nám

vyplníte anketu, která visí na
vinořských stránkách v sekci

Rada mladých, a pošlete nám
ji na náš e-mail: rada.mla-
dych@praha-vinor.cz. Uděláte
nám tím radost a my se zase
naopak dozvíme něco o vinoř-
ském obyvatelstvu. 

Těm, co toto předjarní depre-
sivní období nesou stejně
špatně jako já, přeji jen a jen
skvělou náladu, a vám ostat-
ním přeji hodně zdraví, poho-
dy a krásné jaro!

Veronika K.

Nezapomínejte, že RM nikdy
nespí!

8

Rada mladých-cultural heritage & Vincent při 
MČ Praha-Vinoř ve dnech 26.–30. 8. 2013 pořádá

miniEXPEDICI NAŠI PŘEDKOVÉ 
aneb toulky za Polabskými Slovany, Kelty a jinými nomády

usedlými na našem území! 

Určeno prioritně dětem, mladým, vášnivým archeologům,
píditelům všeho druhu, ale nepohrdneme ani pohyblivými

a odvážnými stařešiny!

Přihlášky zasílejte Kláře Löwensteinové na 
klaralowenstein@yahoo.it.
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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, auto-
baterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, pneumatiky, televizory, PC monitory, bioodpad)

Umístění velkoobjemových kontejnerů
na bioodpad 2013

Datum Čas Místo umístění kontejneru
20. 4. 9.10–12.00 hod. zahrádkářská kolonie Bohdanečská ul. 

(naproti fotbalovému hřišti)
8. 6. 9.10–12.00 hod. Rosická ul. před garážemi u sídliště Uniga
24. 8. 9.10–12.00 hod. zahrádkářská kolonie Bohdanečská ul. 

(naproti fotbalovému hřišti)
Do kontejnerů lze odkládat pouze bioodpad!!! 

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 
v roce 2013

Datum Čas Místo umístění kontejneru
4. 7. 18.10–18.30 hod. Mladoboleslavská ul. – parkoviště u hřbitova
4. 7. 18.40–19.00 hod. křižovatka ulic Mladoboleslavská – Lohenická
3. 10. 18.10–18.30 hod. Mladoboleslavská ul. – parkoviště u hřbitova
3. 10. 18.40–19.00 hod. 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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Novoroční mezinárodní fotbalový turnaj v Schulzendorfu 
5. 1. 2013 následoval po slavnostním přivítání roku 2013 starosty Sebastanem Cziemnoczolowskim,
Markusem Mueckem a Františkem Švarcem fotbalový turnaj. Naši borci se v tvrdé konkurenci
umístili na 8. místě, zvítězilo polské mužstvo z Kargowe. Děkujeme i sponzorům akce, firmám
Vinagro a Strom, stejně jako všem účastníkům.

Rada mladých international & Vincent 
při MČ Praha-Vinoř pořádá ve dnech
8.–12. 7. 2013

EXPEDICI KOLUMBUS
do Janova a skalních městeček Cinque Terre 
v Ligurii v Itálii!

Program: 
8. 7. přejezd do Janova, ubytování v Janově

9. 7. exkurze po Janově: návštěva Akvária a muzea Galata, 
rodného domu Kryštofa Kolumba, večerní přejezd do skalních městeček Cinque Terre

10. 7. pobyt v Cinque Terre: koupání, exkurze do unikátního architektonického komplexu,
jenž je na seznamu UNESCO památek

11. 7. Cinque Terre: návštěva literárního parku (fakultativní), koupání, exkurze po okolí

12. 7. odjezd do Prahy

Expedice je prioritně určena dětem a mladým ve věku 6 až 100 let! Expedici formou Kolumbovy
hry povedou lektorky Monika Lichtenbergová a Klára Löwensteinová, uvítáme též rodiny,
všechny milovníky moře, poetiky a italské historie!

Cena podle počtu expedičníků (vyjednáváme)! Závazné přihlášky prosím zasílejte
do 20. 4. Kláře Löwensteinové na klaralowenstein@yahoo.it.
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neboť vánoční scény budou
nahrazeny nově instalovaný-
mi scénami s jarní a letní te-
matikou. Expozice je doplněna
projekcí Večerníčku „Chaloup-
ka na vršku“ i tvůrčími dílna-
mi pro děti a rodiče, které
vede odborný lektor.
Vhodné pro MŠ i ZŠ (na před-
chozí objednávku). V sobotu
a v neděli bez objednání.
Výstava trvá do 30. 6. 2013
Zámek I. patro

Doprava: Metro „B“ Palmovka
nebo „C“ Letňany, dále bus
185 a 302 do stanice Ctěnice
Zámecké zahradnictví: od
18. 3. 2013 otevřeno denně
10.00–18.00 hod.

Výstavy:
Chaloupka na vršku
a jiné pohádky z ateliéru
Šárky Váchové
Rozsáhlá tvorba známé výtvar-
nice Šárky Váchové zahrnuje
nejen filmové a divadelní po-
hádky, ale rovněž dětmi oblí-
bený seriál Kostičky či večer-
níčkové série, v nichž autorka
zachycuje zvyky českého ven-
kova i kouzla starých lidových
řemesel. Změna ročního obdo-
bí se nevyhne ani této výstavě,

Zámecký areál Ctěnice,
Bohdanečská 259/1, 190 17
Praha 9 – Vinoř
www.zamekctenice.cz
E-mail: ctenice@muzeumprahy.cz
Informace/Tel.: 286 001 366
Otevírací doba: úterý–neděle
10.00–18.00 hod.
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Hrajeme si celý den
Výstava japonských hraček
ze sbírek Náprstkova mu-
zea asijských, afrických
a amerických kultur.
Výstava připravená ve spolu-
práci s Národním muzeem
představí hračky a předměty,

se kterými si hrály v minulosti
japonské děti, ale ukáže i další
unikátní exponáty ze země vy-

cházejícího slunce. Zároveň se
výstava pokusí uvést návštěv-
níky do jednotlivých svátků,
tradic a zvyklostí japonské kul-
tury. Pro malé návštěvníky
bude připravena herna s repli-
kami některých hraček, které
si budou moci vyzkoušet.
V rámci výstavy budou pořádá-
ny také doprovodné programy,

například origami dílna nebo
workshop oshibany (umění ze
sušených květin).
Výstava trvá do 16. 6. 2013
Špejchar – výstavní sál

Kámen svému městu
Hornictví a lámání kamene
na území Prahy
Výstava připravená ve spolu-
práci s Muzeem Středních Brd

představuje nezastupitelnou
funkci pražského kamene
v historii hlavního města Pra-
hy od staršího paleolitu po mo-
derní dobu. V časové ose doku-
mentuje, jak kámen těžený na
území dnešní Prahy ovlivnil
její dějiny, zejména v oblasti
stavebního vývoje, vědy
a umění, ale i jako prostředek
a způsob obživy. Zmapuje vý-
znamná i zajímavá ložiska ne-
rostných surovin na území
hlavního města.
Výstava trvá do 31. 8. 2013
Výstava je umístěna v příze-
mí zámku a v zámeckém
sklepení. Komentované pro-
hlídky spojené s předná-
škou a diskuzí s autory vý-
stavy se konají 5. 5. a 23. 6.
od 14 hod.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA 
Úterý 14. 5. 2013 ve 14.00
hod. U kávy se svými poslu-
chači se potkává známá žurna-
listka, dlouholetá vídeňská zpra-
vodajka Radiožurnálu a nyní
i stanice ČRo 2 – Praha Marie
Woodhamsová. Hostem květ-
nového setkání a povídání nejen
o rozhlasu a literatuře bude re-
žisérka Jitka Štichauerová.

Úterý 4. 6. 2013 v 18.00 hod.
Setkání se současnou 
českou poezií 
Radek Fridrich (nar. 1968
v Děčíně). Básník, prozaik, pře-
kladatel, sběratel českého a ně-
meckého folkloru. Vystudoval
češtinu a němčinu na Univerzi-
tě J. E. Purkyně v Ústí nad La-
bem, kde následně působil jako
odborný asistent. Dnes vyučuje
na Střední zdravotnické škole
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v Děčíně. Věnuje se dále publi-
cistice a výtvarnému umění. Je
autorem jedenácti knížek, mj.
V zahradě Bredovských (1999),
Erzherz (2002), Žibřid (2006)
a Krooa krooa (2011; Magnesia
Litera za poezii, 2012). 

Překlady z německé poezie
i ukázky z německých originálů
přednese herečka Zdenka
Procházková.

Úterý 25. 6. 2013 ve 14.00
hod. Má setkání s Ludví-
kem Aškenázym
Na svá nezapomenutelná setká-
ní, setkání osobní i interpretky,
s výjimečným spisovatelem,
novinářem, autorem rozhlaso-
vých her a knih pro děti, ale
také filmovým scenáristou
i hercem zavzpomíná herečka
Zdenka Procházková.

Den Země
Sobota 20. 4. 2013 
Historie oslav Dne Země (22. 4.)
se začala psát v roce 1970 v USA
a dnes slaví tento svátek více než
miliarda lidí ve 175 státech svě-
ta. Zámecký areál Ctěnice se při-
pojuje k oslavám doprovodnými
akcemi, které představí nejen za-

jímavosti místního parku, ale
také krásy a zajímavosti Japon-
ska v rámci probíhající výstavy. 

Neděle 21. 4. 2013 
ve 14.00 hod.
Komentovaná prohlídka spo-
jená s přednáškou a násled-
nou diskuzí o výstavě Kámen
svému městu.

Květinový jarmark a Den
muzeí 
Sobota–neděle 18. a 19. 5.
2013 
Zámecký areál Ctěnice zve
všechny návštěvníky, zahrádká-
ře i pěstitele na I. květinový jar-
mark, jenž je spjat s dávnou tra-
dicí pražské svatojánské pouti.
Na zámeckém nádvoří nabíd-
nou prodejci i vystavovatelé ši-
roký sortiment výpěstků, sa-
debního materiálu i zahradnic-
kého náčiní. Prezentovat své
umění zde budou také floristé,
aranžéři či hrnčíři a košíkáři.

Den dětí 
Sobota 1. 6. 2013 
Program začíná v rámci probí-
hajících výstav v zámku a ve
Špejcharu od 10.00 hod. 

V době od 12.30 do 16.00 se
uskuteční jezdecké závody, dru-
hé kolo letošního ročníku seri-
álové soutěže O pohár Prahy ve
skocích, která je určena dět-
ským závodníkům na pony. Ve-
dle dětských soutěží připravuje
Jezdecká společnost Ctěnice
i možnost svezení dětí na pony
či ukázku soutěže psů flyball.
Od 16 do 18 hod. návštěvníky
očekává napínavé vystoupení
skupiny historického šermu
Pranýř. Umění středověkého
šermíře si mohou vyzkoušet
i přítomní návštěvníci. 

Pražská muzejní noc 
Sobota 8. 6. 2013 
Již desátým rokem se uskuteč-
ní v Praze, tentokrát i v zámec-
kém areálu ve Ctěnicích, Praž-
ská muzejní noc, akce, která
nabídne návštěvníkům mož-
nost prozkoumat ctěnický zá-
mek ve zcela neobvyklém čase.

Důležité upozornění pro
návštěvníky zámeckého
areálu Ctěnice:

V sobotu 15. 6. 2013 je celý
areál pro veřejnost UZAVŘEN.
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Jaký byl letošní 
jarmark na Dlabačově
17. březen se nesl ve znamení
tradičního Velikonočního jar-
marku. Stovky návštěvníků se
nenechaly v neděli odradit
chladným počasím a přišly
vybírat z nabídky stánkařů,
kteří nabízeli své zboží. Sta-
vebninami se linula vůně sva-
řeného vína, trdelníku i rož-
něných kuřat, ale i sýrů
a ostatních dobrot.
Náš pan starosta nejdříve
všechny srdečně přivítal, a za-
hájil tak tradiční jarmark. Le-
tošní program zhlédlo kolem 
1 200 návštěvníků. Děti si za-
skotačily v lunaparku a někte-
ré si vyrobily dáreček v dílnič-
kách na dětském hřišti. V party
stanu jsme mohli obdivovat
i zakoupit díla dětí z MŠ a ZŠ,
které pomohly dětem vyrobit
obětavé paní učitelky.
Myslím, že si každý přišel na
své – od nejmenších po seniory. 
Vystoupení dětí z MŠ pod ve-
dením svých učitelek, dětí
z Primazumby i pohybového
studia Majky Šulové už k této
vinořské akci neodmyslitelně
patří. Celou atmosféru pod-
trhly skotské bubny a dudy
a starším k poslechu zahrála
country skupina Standy Čer-
máka. Nejedna maminka si za-
vzpomínala a zavlnila se při
Zumbádě (Pomádě), kterou

zatančily Zumbice a jejich
host „Danny“. Poté zazpívala
skupina Kroky Michala Davi-
da a následně uchvátil pří-
tomné ostravský cyp Ruda.
Program jarmarku ukončilo
Divadýlko Na konečný svojí

pohádkou pro nejmenší. Her-
cům patří obzvlášť velký dík,
protože vítr byl již příliš silný
a podmínky opravdu „létající“.
Po celý den se ujala moderová-
ní Vinořačka Bára Marysková
s dětmi.
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Děkujeme všem obětavým fir-
mám a lidem, kteří podporují
tuto akci finančně i dobrovol-
nickou prací. Velký dík patří
nejen pracovníkům úřadu
a stavebnin, ale i návštěvní-
kům, kteří přispěli zaplace-
ním vstupného na nákup le-
zecké stěny na dětské hřiště
Dlabačov.
Těšíme se na další, v pořadí již
6. jarmark, a to v neděli 13. 4.
2014 na Dlabačově !!!

Vašek a Jiřka Dlabačovi

Tradiční jarní bazar
dětského oblečení
V nezvykle chladném a velmi
„nejarním“ počasí proběhl 

v jídelně vinořské školy 
22.–23. března 2013 další jarní
bazar oblečení. Letos zde na-
bízelo 55 prodávajících takřka
neuvěřitelných 1 966 kusů 
dětského oblečení a bot, hraček,
sportovních potřeb, kočárků,
autosedaček ap. Podle počtu so-
botních návštěvníků i prodaných
kousků byla snad většina účast-
níků bazaru spokojena. O hlad-
ký průběh prodeje se postaral
sehraný tým ve složení Johana
Benešová, Iveta Boušová, Jiřina
Dlabačová, Eva M. Hejzlarová, Len-
ka Hluší, Markéta Imramovská,
Gábina Kludská, Katka Kořánová,
Lucka Kurzová, Katka Machová
Ondřejová, Hanka Málková, Len-

ka Míková, Katka, Sára a David Ře-
povi, Hanka Šůrová a Lucka Vrňá-
ková. Všem děkujeme za energii
a čas, které organizaci bazaru vě-
novali. Děkujeme i vedení školy za
zapůjčení jídelny.

Rodiče všech 
puberťáků, spojte se!
V pondělí 25. března proběhl
ve Vincentu seminář s názvem
Puberta – rozcestí dětství
a dospělosti. Volný večer si na
toto téma vyhradilo 19 rodičů,
které Maruška Nováková pro-
vedla úskalími tohoto období
a podpořila je v tom, že se to
dá zvládnout. Na přetřes při-
šly i konkrétní tipy a triky
i hlavní principy, které by-
chom jako rodiče měli mít na

paměti, až u nás doma bude
zase průvan (eufemizmus pro
situaci, kdy děti práskají dveř-
mi). Kdo jste nebyli, nechte si
vyprávět a příště dorazte! 
V pondělí 3. června se bude ve
Vincentu probírat krize střed-
ního věku. Eva Labusová slibu-
je odpovědi na otázky, čím se
střední věk vyznačuje, nakolik
různě krizi středního věku
prožívají muži a ženy a co by-
chom o krizi středního věku
měli vědět, abychom dokázali
její výzvy přetavit ve prospěch
svůj a svých bližních. 
Hezké jaro přeje
Eva M. Hejzlarová, předsedkyně

Komise pro podporu rodin
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neãní skupiny i barmanská show
perfektnû zapadly do nálady, kte-
rá byla tektokrát opravdu velmi
pfiíjemnû uvolnûná. 

Tak jako v loÀském roce, po-
tvrdil se i letos pozitivní trend:
spoleãensk˘ ples bere za svÛj
kromû vinofisk˘ch starousedlíkÛ
i stále vût‰í poãet sousedÛ, ktefií
se pfiistûhovali teprve nedávno.
Pfiíprava byla jako uÏ tradiãnû
v rukou V˘boru pro kulturu,
prezentaci a archivaci, jemuÏ 
od konce roku 2012 pfiedsedá
zastupitelka MARKÉTA KILIN-
GEROVÁ. A protoÏe je Mar-
kéta (spolu s Barborou
Maryskovou) i nedílnou 
souãástí moderátorského dua
Prima den, stála nejen za celou
nároãnou organizací akce, ale
byla i její velmi vytíÏenou prota-
gonistkou...

Plakáty s velk˘m nápisem 
„21. spoleãensk˘ ples“ je‰tû ani
nebyly vyvû‰eny, a paní Hofiáko-
vá, která ve svém obchodû zaji‰-
tovala prodej vstupenek, hlásila
pofiadatelÛm VYPRODÁNO. 

Oproti pÛvodním pfiedpo-
kladÛm se tedy muselo pfiidat
ke stolÛm tolik Ïidlí, kolik by-
lo moÏné, aby se na vinofiskou 
událost roku dostalo je‰tû o nû-
kolik zájemcÛ víc... 

Samotn˘ veãer „ve stylu Kari-
bik party“ 2. bfiezna 2013 pak
vrchovatû splnil a v mnoha ohle-
dech i pfiedãil oãekávání ná-
v‰tûvníkÛ a pofiadatelÛ.

Interiér sokolovny pfiekvapil
originální v˘zdobou, dvojice
moderátorek bezchybnû pro-
vedla náv‰tûvníky programem,
po lístcích do tomboly se jen za-
prá‰ilo, vstupy profesionální ta-

„Mûlo to spád, grády, frãelo to.“
O 21. spoleãenském plesu s pfiedsedkyní V˘boru
pro kulturu MARKÉTOU KILINGEROVOU 
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kovi za tu nádhernou v˘zdobu
celé sokolovny a za technickou
podporu. Dále pak Vûfie Kuãe-
rové, Michaele Spûváãkové, Pav-
lu Hyklovi, Hance Kazilové, Ma-
ru‰ce Brothánkové, Robertu
Rytinovi, Janû Zacharové, Ada-
mu ·Ûrovi, Veronice Remená-
rové a Jitce Stehlíkové. Moc
bych si pfiála, aby nás bylo víc...

Byla jsi sama s prÛbûhem
plesu spokojená? Skromnost
stranou – jako moderátorky
jste s Bárou nemûly chybu!

Dûkuji:) Dovolím si pouÏít
slova na‰eho ãlena Pavla Hykla,
kter˘ fotografuje v‰echny akce
pofiádané V˘borem a kter˘ mû
po plese chytil okolo ramen 
a fiekl: „Markéto, já uÏ jsem od-
fotil nemálo takov˘chto plesÛ,
ale ten loto‰ní mûl nûco navíc.
Mûlo to spád, grády, frãelo to.
Zaãali jsem v osm, a neÏ jsem
se otoãil, bylo po pÛlnoci – 
a to o nûãem svûdãí. Fakt pove-
dená akce.“ Já to hodnotím 
v podstatû stejnû. Atmosféra byla
uvolnûná, a to pfiedev‰ím díky

Markéto, mÛÏe‰ pfiiblíÏit
ãtenáfiÛm, jak se vÛbec vinofi-
sk˘ spoleãensk˘ ples pfiipravu-
je? Nûkdo by moÏná fiekl, Ïe jen
staãí zatopit v sokolovnû, po-
zvat kapelu a je hotovo... 

Tak jednoduché to samozfiej-
mû není, jsou to mûsíce pfiíprav,
ladûní termínu, hledání tûch nej-
vhodnûj‰ích hostÛ a kapely. Do
pfiíprav spadá i v˘zdoba sokolov-
ny, oslovení sponzorÛ, zaji‰tûní
tomboly a koordinace prodeje
lístkÛ... V neposlední fiadû je to
program celého veãera, kter˘ se
nesmí podcenit. Druh˘ den má-
me je‰tû dûtsk˘ karneval, po kte-
rém je tfieba v‰echno uklidit 
a sokolovnu uvést do pÛvodního
stavu, aby sportovci mohli zaãít 
s tréninkem.

Jak velk˘ t˘m lidí se na or-
ganizaci plesu podílí? Jsou to
jen ãlenové v˘boru?  

Tady bych ráda byla konkrétní
a vyuÏila této odpovûdi jako po-
dûkování v‰em, ktefií se na orga-
nizaci podíleli. Pfiedev‰ím Janû
âesákové Hyklové a Petru âesá-

V˘bor pro kulturu, prezentaci a archivaci Zastupitelstva Mâ Praha-Vinofi

velkému poãtu úãastníkÛ z fiad
mlad‰í generace. A z toho mám
asi nejvût‰í radost. Nejenom 
Ïe mladí pfii‰li, ale Ïe zÛstali aÏ
do rána.

Chápu, Ïe teì je ãas spí‰e na
rekonvalescenci, ale pfiem˘‰lí‰
uÏ o tématu plesu pfií‰tího?

Samozfiejmû Ïe máme nûjaké
nápady, ale radûji bych je je‰tû
nechala pod pokliãkou. KaÏdo-
pádnû se budeme snaÏit oslovit 
a uspokolit co nej‰ir‰í vefiejnost,
a tak opût zazní rock, country,
pop, ale i dechovka.

A závûrem – co pfiipravuje
V˘bor pro kulturu, prezentaci
a archivaci v nejbliÏ‰í dobû?
Prosl˘chá se, Ïe se chystá vel-
kolepé pálení ãarodûjnic...

Pfiesnû tak, organizujeme jiÏ
potfietí  Pálení ãarodûjnic pro
dûti. Autorkami celého progra-
mu jsou Lucie Dicková, Jana Za-
charová, Jana Baãová Kroftová 
a Jana âesáková Hyklová. Letos
budou dûti hledat ztracené maz-
líãky ãarodûjnice Dá‰i... Vûfiím,
Ïe budou v pátrání úspû‰né a Ïe
se pak v‰ichni shledáme na fot-
balovém hfii‰ti u ohnû pfii opéká-
ní bufitÛ. V‰e se ale teprve pfii-
pravuje, takÏe mezi námi rádi
pfiivítáme v‰echny, kdo mají dob-
ré nápady a chtûjí na‰emu v˘bo-
ru pomoci.

Tû‰íme se tedy na dal‰í bá-
jeãnou akci a pfiejeme Markétû
i celému v˘boru hodnû dal‰ích
skvûl˘ch nápadÛ na pofiádání
akcí pro co nejvût‰í poãet spo-
kojen˘ch úãastníkÛ!  -red-
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Foto © Pavel Hykl, 2013

DùKUJEME 
SPONZORÒM, 
ktefií vûnovali 
dary do tomboly!

Janû Baãové Kroftové
Franti‰ku ·varcovi
Stavebninám Dlabaã 
Paskiev, s.r.o. 
Richardu Hume‰ovi 
Mirko Jarolímovi
Imramovsk˘, s. r. o. 
Václavû Jirkové 
OS Prima den
Katefiinû Machové Ondfiejové
Merhautovu pekafiství
Jifiímu Kazilovi 
Kosmetickému salonu LILI
Fagus, s. r. o. 
STROM Praha, a. s. 
VIN METAL, s. r. o. 
Evû Rytinové
Davidu Smoljakovi
Karlu Semeckému 
Cyklo Vape
Muzeu hl. mûsta Prahy
Mâ Praha-Vinofi 
Restauraci 
Pod vinofisk˘m zámkem
manÏelÛm PivoÀkov˘m
Janû Hyklové âesákové
Adamu ·Ûrovi 
Jifiímu Zukalovi
Hanû Hofiákové
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Podafiil se i dûtsk˘ karneval

V˘bor pro kulturu, prezentaci a archivaci Zastupitelstva Mâ Praha-Vinofi

Den po spoleãenském plesu probûhl i tradiãní dûtsk˘
karneval, tentokrát pod taktovkou Divadla VeTfii. Odpo-
ledne plné tancování, soutûÏí, písniãek i odmûn zazname-
nalo skvûlou úãast nejmen‰ích VinofiákÛ, ktefií mají také 
v oblibû plesovou zábavu...

�
VINOŘSKÉ PÁLENÍ

ČARODĚJNIC

útery‘ 30. dubna 2013
od 17:00 hodin 

V ĎOLÍKU 
(Ctěnicky‘ háj)

Čarodějinice Dáša
ztratila své mazlíčky,

jen děti jí mohou 
pomoci je najít ...

Registrace dětí 
od 17:00 do 18:00

Zapálení ohně 
plánujeme po setmění
na fotbalovém hřišti,

kde bude možno 
zakoupit buřty

�
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Sokolky – secvičená spartakiáda, Čakovice 1960  (Semecká Květa, Trostová Dráža, Černá Marie, Hyklová, 

Budařová Marie, Maternová Berta, Trostová Jiřina, Bumbálková Božena, Boudová Libuše, Kocourková Dana,

Bártová Zdena, Pazderová Jaroslava, Čechová Jiřina, Urbanová Věra, Marková Marie, Koudelková Marie)

Divadlo březen 1986 – „Pražský Pepík“  (2x)
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Bolestná vzpomínka
Není mnoho těch, kteří pamatu-
jí, nebo dokonce prožili nálet na
Květnou neděli 25. března
1945. Nádherné jarní počasí, za-
čátek velikonočního týdne, po-
hoda jarního dne, která trvala
bohužel jen půl dne. Peklo zača-
lo krátce před polednem a trva-
lo v jednotlivých vlnách do
13.02 hodin, ta poslední patřila
Kbelům. 68 roků uběhlo, a mno-
hé rodiny stále vzpomínají na
své nejbližší, od dětí počínaje.
349 mrtvých a raněných bylo
posbíráno v okolí Vinoře a při-
vezeno sem. Z toho bylo 49 vi-
nořských občanů. Bohužel přes-
ný počet obětí se nikdy zjistit ne-
podařilo. Proč k tomu došlo?

Válka končila, zbývaly už je-
nom necelé 2 měsíce, byli
jsme spřátelenou zemí, a vy-
světlení nedala ani naše exilová
vláda v Londýně. Nálet provedlo 

650 letadel ze základen v Itálii
ve 12 vlnách. Proč muselo být
na samém konci války způso-
beno tolik bolesti, neštěstí
a škod? Pravdu a důvody jsme
se nikdy nedozvěděli. V kroni-
kářském zápise pana Erpeka je
vzpomínka tehdejšího hrobní-
ka pana Skákala: 
„Od Květné neděle do Zeleného
čtvrtku jsem nevěděl, co je spá-
nek. Stále nacházeli a přiváželi
mrtvé, rozpáraná těla, vyhřezlé
vnitřnosti, znetvořené obličeje.
Byly to hrozné dny. Mrtvé jsme
pochovávali bez pohřbu jen do
vykropených hrobů. U mnohých
jsem nenašel žádné osobní do-
klady a bylo těžké určit jejich to-
tožnost.“ Tolik pan Skákal. Útok
byl veden na Libeň, Vysočany,
Střížkov, Prosek, Hloubětín
a současně na kbelské a letňan-
ské letiště. Zasaženy byly i někte-
ré sousední obce. Ve všem tom
utrpení byla ještě jedna zvláštní
podobnost. Nejničivější nálet na
Prahu proběhl 14. února 1945,
to byla Popeleční středa, a po-
slední nálet se uskutečnil 
25. března 1945, tedy na Květnou
neděli. Poslední bombové útoky

v České republice byly na
Plzeň 25. dubna 1945. Ná-
let byl předem oznámen.
Zemřelo při něm 8 lidí pří-
mo ve Škodovce, 66 ve
městě a také 12 amerických
pilotů. Americká armáda
stála v Aši a Chebu a Plzni
zbývalo jenom 11 dní do
ukončení války. Škodovka
hořela 7 dní a ze 70 % byla
zničena. To všechno se stalo
necelých 6 týdnů (a v Plzni
dokonce jen pár dní) před
koncem války.                      (fi)

Mateřská školka na farní zahradě
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Revoluční outdoorový
trénink ve Vinoři
Přímo ve Vinoři vzniklo Centrum
cvičení s BungyPump walking
tréninkovými holemi. Prostře-
dím pro tuto venkovní aktivitu je
krásná příroda v okolí Vinoře,
cvičební pomůckou netradiční
švédské hole a motivací snaha
vyzkoušet něco nového a přitom
zlepšit svou fyzickou kondici.
BungyPump je nový způsob 
aerobního kardiocvičení, kte-
ré vyvinuli švédští sportovci
jako nadstavbu nad chůzi nor-
dic walking. Hůlky Bungy-
Pump se ale podobají turistic-
kým holím nebo holím na nor-
dic walking pouze tvarem, vše
ostatní je velmi odlišné. Při
chůzi se speciálně upravenými
holemi totiž stlačujete písty,
které kladou odpor buď 
4, nebo 6 kg. Cvičením dosáh-
nete o 77 % větší spotřeby ka-
lorií a zároveň aktivujete 90 %
svalstva. BungyPump jsou zá-
roveň multifunkční tréninkové
hole, které se hodí pro mno-
hem více aktivit než jen chůzi.
Můžou být použity v interiéru
i exteriéru, pro zahřívací cviky
nebo při zpevňovacím a stre-
činkovém cvičení.

Cvičení BungyPump je ideální
pro všechny, kdo chtějí zlepšit
svou kondici a zároveň získat
silné a pružné tělo. Anti-shock
design odstraňuje tvrdé údery
od nárazu holí do země, takže
klouby, lokty a ramena nejsou
tak zatěžovány jako s běžnými
hůlkami a tlak na kolena a kyč-
le je také mnohem mírnější.
Stejně jako při chůzi po bahnité
půdě nebo po písku tréninkové
hole vyžadují, aby vaše tělo
produkovalo více energie a po-
hybu. Pokud jste si někdy tré-
nink na měkkém povrchu, bah-
ně nebo mokrém písku vyzkou-
šeli, hned pochopíte, jak
BungyPump funguje. Bungy-
Pump hole jsou uznávané
vrcholovými sportovci, běžci
a chodci. K jejich účinku se po-
zitivně staví lékařští experti, fy-
zioterapeuti a další zdravotničtí
odborníci a díky jejich doporu-
čením se hole BungyPump ve
Švédsku velmi rychle rozšířily.
Přestože jsou v Česku Bungy-
Pump hole horkou novinkou,
otestovali je a doporučují i čeští
odborníci. Patří mezi ně:
PhDr. Edwin Mahr, Ph.D., zástup-
ce vedoucího fyzioterapeuta praž-
ského Centra léčby pohybového

aparátu (www.clpa.cz), MUDr. Jo-
sef Bešík, kardiochirurg IKEM
Praha (www.ikem.cz), Mgr. Jan
Kulhánek, klinický psycholog spe-
cializující se na léčbu poruch pří-
jmu potravy (www.psychotera-
pie-andel.cz).

Kde a kdy si můžete s hole-
mi zacvičit?
Od dubna 2013 pořádáme pra-
videlné tréninkové vycházky
vždy v úterý od 18 hod. a v so-
botu od 9.30 hod. V průběhu
celého dubna jsou tréninky
s instruktorem a vypůjčení
holí ZDARMA. První lekce za-
hrnuje seznámení se s holemi,
koordinaci pohybu a krátkou
vycházku, další pravidelné lek-
ce jsou tréninkové vycházky
pod vedením instruktora. Pra-
videlné návštěvníky stojí kaž-
dá další hodina 120 Kč včetně
vypůjčení holí. 

Sraz je ve vinořském centru
Vincent. 
Více info na
www.pumpni.cz, přihlášky
posílejte buď e-mailem:
pumpni.cz@gmail.com,
nebo telefonicky: 
602 840 905. 

Hole je možné i zakoupit nebo
půjčit na www.bungypump.cz
a trénovat individuálně.

M. Pisenek 
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Cvičíme s klaunem 
Již druhým rokem se společně
s dětmi a jejich rodiči setkává-
me při pátečním Cvičení
s klaunem ve vinořském Vin-
centovi, a to ve třech skupin-
kách. První skupinka v čase
9.00–9.45 hod. je určena pro
chodící děti ve věkovém roz-
mezí 1–2 roky. Jedná se o hra-
vé cvičení plné básniček a pís-
niček se zaměřením na pozná-
vání a vnímání vlastního těla
s využitím různých pomůcek.
Druhá skupinka v čase 
10.00–10.45 hod. je pro děti
2–3 roky, které cvičí společně
s rodiči. V této skupině se sna-
žíme již cíleněji zaměřit na
protahování a posilování jed-
notlivých svalových partií,
čímž působíme preventivně
proti vadnému držení těla,
plochým nohám apod. Vše sa-
mozřejmě hravou a zábavnou
formou. Třetí skupinka v čase
11.00–11.45 hod. je určena pro
děti ve věku 3–6 let, které cvičí
již bez přítomnosti rodičů.
V této skupince se snažíme
s dětmi nejen o zlepšení vnímá-
ní vlastního těla, celkové koor-
dinace a motoriky, ale také o vy-
rovnávání svalových dysbalan-
cí, prevenci VDT a plochonoží.

Seznamujeme se též se školou
zad. Každá z lekcí začíná úvod-
ním přivítáním, následuje cvi-
čení za pomoci básniček a pís-
niček, poté cvičíme na fitbal-
lech, kde posilujeme hluboký
stabilizační systém. Zařazuje-
me také kolektivní hry, decho-
vá cvičení, zvířátkovou abece-
du a lekci vždy končíme opičí
dráhou. Na závěr si zatančíme
nebo se povozíme na padáku,
rozloučíme se a na malé šiku-
ly čeká odměna za snaživé
sportovní výkony a soustře-
dění. Ve všech skupinkách 
využíváme velkého množství
sportovních a rehabilitačních
pomůcek, jako jsou fitbally,
overbally, airexová kladina,
senzomotorické kameny

a úseče, obruče, lavička, sklu-
zavka, tunely, míčky a máme
také novou trampolínu. Od
září by se měla otevřít také
skupinka v odpoledních hodi-
nách – Cvičení s klaunem –
aby záda nebolela, a to pro
školní děti. Bude se jednat
o zdravotní cvičení pro kom-
penzaci celodenního sezení ve
školní lavici.
Na děti ve všech skupinkách se

těší Gabriela Válková 

Dramatický kroužek
V KVC Vincent probíhá vždy
v úterý od 16.30 do 17.30 ho-
din dramatický kroužek. Jde
o kroužek určený pro děti od
6 (5) let až do 18 let, ale jsou
vítáni i dospělí, kteří se nebo-
jí a chtějí si zahrát. Smyslem
je, abychom se naučili vnímat
sami sebe a posléze i toho
druhého, našli v sobě rytmus,
přirozený pohyb a mluvený
projev. A samozřejmě, proto-
že všichni si chtějí zkusit za-
hrát divadlo, tak si ho také za-
hrají. Od pantomimy přes mu-
zikál až po činohru. Pokud
jste hraví, tak se na vás těším!

H. Weishauptová
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Hatha jóga 
ve Vincentu
Scházíme se v pondělí v 19 hod.
a cvičíme do 20.30. Cvičení
navštěvují jak začátečníci, tak
i mírně pokročilí a není prob-
lém se kdykoli přidat. Cvičit
mohou ženy i muži bez ohledu
na věk a fyzickou zdatnost.
Kromě průpravných cvičení
a nácviku ásan praktikujeme
i techniky dechové, relaxační,
koncentrační a meditační. 
Hodina je vždy zahájena
a ukončena relaxací.

E. Bradlová

Hudební škola 
Pavel Hokr – výuka hry
na klavír, kytaru a zobco-
vou flétnu
Výuka hudebních nástrojů ve
Vincentu se rozběhla slušně.
Od ledna se nabídka rozšířila
o výuku kytary a zájem byl
velký, už jsou všechny termíny
v rozvrhu obsazené. Na klavír
a zobcovou flétnu a případně
hoboj zbývá volný poslední
termín. Od září bude možné
ještě navýšit kapacitu termínů
pro výuku všech nástrojů. Roz-
vrh se bude plánovat podle

toho, kolik zájemců se přihlásí
na další školní rok během
května a června. V březnu
také proběhl rychlokurz klaví-
ru pro dospělé – intenzivní vý-
uková akce, kde se účastníci
naučí zahrát jednoduché pís-
ničky a odejdou s dovedností
hrát písničky podle zpěvníků.

P. Hokr

Kurzy angličtiny a ital-
štiny ve Vincentu
Opětovně v roce 2013  ve Vin-
centu lektoruji skupinové a in-
dividuální kurzy angličtiny
a italštiny pro děti a dospělé.

Každé pondělí se s předškolní-
mi dětmi naloďujeme na anglic-
kou palubu  papouška kapitána
Jacka, objevujeme svět a zažívá-
me neobvyklá dobrodružství,
rozvíjíme senzomotoriku
a emoční inteligenci. V kurzu
italštiny taktéž cestujeme (ov-
šem po Itálii), poznáváme geni-
us loci, výlučnost tohoto sluneč-

ného národa a simulujeme
možné situace, které mohou
s domorodci nastat. Nově je ote-
vřena angličtina pro začáteční-
ky, kde se situačně soustřeďuje-
me na zvládnutí běžné komuni-
kace při cestování. Ve středu již
po několik let probíhá kurz pro
pokročilé angličtináře, kde si
rozšiřujeme slovní zásobu, zabý-
váme se profesními a hloubko-
vějšími tématy, čteme a poslou-
cháme náročné texty, ovšem
doufám, že nejen zde, ale i ve
všech ostatních kurzech se dobře
bavíme a je to pro nás všechny
přínosné setkávání.

K. Löwensteinová, e-mail: 
klaralowenstein@yahoo.it 

Kurzy zpěvu
Už třetí semestr se scházíme
každé úterý ve Vincentu a je
nám spolu skvěle!

Ačkoliv by se mohlo zdát, že na
kurzech zpěvu se pracuje ze-
jména na pěvecké technice, na
mých kurzech to tak zdaleka
není. Zaměřuji se na celé tělo,
které by mělo fungovat jakožto
krásný, harmonický nástroj
a mělo by být v naprostém sou-
ladu s pohybem a dechem. Pro-
to jsou lekce naplněné nejen
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dechovými a hlasovými cvičení-
mi, ale i technikami na rozprou-
dění a vyladění energetických
toků v těle. Díky vědomé práci
s dechem a s přirozenými hlaso-
vými vibracemi docházíme
k hlubokým relaxačním stavům
a odstraňujeme stresové napětí.
Těší mě, když vidím, že se
mnohým už špatné návyky ne-
navrací a dokáží sami využít
nové fixované dovednosti
v každodenním životě. To, že
jejich hlas se postupně uvolňu-
je, sílí a získává jistotu, je už
„jen“ třešnička na dortu.

M. Dvořáková, 
www.kurzyzpevu.webnode.cz

Lesní klub Cestička
Ve Vinoři působí již třetím ro-
kem Lesní klub Cestička určený
pro předškolní výchovu zamě-
řenou na přírodu, ekologii a re-
spektující mezilidskou komuni-
kaci. Děti mohou navštěvovat
dopolední program po celý tý-
den a ve čtvrtek je pro ně při-
praven i celodenní provoz. Vět-
šinu času tráví děti se svými
průvodci v přírodě v okolí Vi-
noře. V zimních měsících, kte-
ré jsme právě prožili, jsme vy-
užívali částečně i naší klubov-
ny v kulturním centru Vincent.

V rámci našeho programu pro
děti vybíráme vždy aktivity,
které celostně rozvíjejí jejich
osobnost. Snažíme se, aby
v malém kolektivu získávaly
impulzy k rozvoji vlastních
emocí, komunikace, inteligen-
ce, představivosti a koopera-
ce. Důležitou součástí pedago-
giky Cestičky je princip neza-
sahování. Jakmile děti začnou
samostatně rozvíjet nějakou
hru, vstoupí do své fantazie
nebo konkrétní činnosti a při-
zvou do ní i své kamarády,
snažíme se tvořit bezpečný rá-
mec jejich aktivitám a nechá-
váme je, aby svou tvůrčí ener-
gii maximálně rozvíjely podle
svých možností. Kromě pravi-
delného programu, který se
odehrává ve Vinořském leso-
parku a ve Vincentu, podniká-

me také různé výlety do okolí.
V úterý a ve středu děti pravi-
delně navštěvují Veletržní pa-
lác Národní galerie v Praze
a absolvují zde sekvenci pořa-
dů Národní galerie pro před-
školní mládež. Tyto pořady je
postupně zasvěcují do vnímá-
ní umění, a to nejen díky poví-
dání s průvodkyní a ukazová-
ní výtvarných děl, ale i přes
přímou zkušenost. Děti pracu-
jí s odstíny a vytvářejí koláže,
které pak nacházejí rovněž
mezi vystavenými exponáty,
rozvíjejí vnímání různých
smyslů přes frotáž, aby ji pak
objevily v dílech Adrieny Ši-
motové, učí se dívat na výtvar-
ná díla a vyprávět o nich pří-
běhy. Kromě Národní galerie
navštěvujeme pravidelně di-
vadelní představení, ať už
v centru Vincent, nebo v di-
vadle v Kobylisích či v divadle
Gong v pražských Vysoča-
nech. Děti rovněž navštívily
kbelskou knihovnu s progra-
mem zaměřeným na zimní te-
matiku, pražské Planetárium
s programem Anička a nebeš-
ťánek a plánujeme rovněž
navštívit hvězdárnu v Ďábli-
cích. Každý takovýto „výjezd
z lesa“ se posléze snažíme 
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zužitkovat v následujících
dnech a týdnech během běž-
ného programu. Děti si napří-
klad vytvořily vlastní materi-
ály s tematikou vesmíru, četli
jsme si v encyklopediích o čer-
ných dírách a sluneční sousta-
vě, o fázích Měsíce a Mléčné
dráze. K dalším novinkám Ces-
tičky patří nákup montessori
pomůcek pro práci v klubov-
ně. Tyto pomůcky jsou navrh-
nuty tak, aby dítěti umožnily
rozvíjet jednotlivé dovednosti
– smyslové vnímání, schop-
nost sčítat, porovnávat množ-
ství, rozpoznat tvar, rozvíjet
jemnou motoriku pomocí nej-
různějších kuchyňských po-
můcek, nácvik psaní pomocí
destičky s pískem atd. Dítě je
vedené k tomu, aby se sou-
středilo na jednu jím zvole-
nou činnost a po dokončení
úkolu pomůcku dalo do pů-
vodního stavu, uklidilo, pří-
padně předalo kamarádovi.
Kromě samostatnosti, pozor-
nosti a schopnosti dotáhnout
činnost do konce rozvíjí tento
způsob hry rovněž určité
vnitřní ticho, které se otevře
spolu s pozorností na danou
pomůcku. Touto cestou v dítě-
ti opět zasahujeme naprosto
klíčové psychické centrum,
z něhož tryská osobní iniciati-
va, přirozená motivace a ži-
votní síla každého z nás. Ne-
snažíme se děti úkolovat, ale
inspirovat, motivovat, ale ni-
koli přetěžovat, rozvíjet, ale
vždy jen v přirozeném tempu
každého dítěte. Nyní se již tě-
šíme, že s oslavou rovnoden-
nosti přijde jaro a les nás při-
vítá v jiném rytmu, začne se

barvit a my budeme moci krů-
ček po krůčku sledovat pro-
bouzení přírody z dlouhého
zimního spánku. Také my se
hluboce nadechneme, odloží-
me zimní bundy a začne čas
otevírání se novým plánům,
projektům a hrám. Děkujeme
všem, kdo se na provozu Ces-
tičky podílejí, rodičům za je-
jich milou spolupráci a dětem
za jejich svítící oči a neutucha-
jící energii. Chtěli bychom
touto cestou také srdečně po-
děkovat radnici v Praze Vinoři
za podporu naší činnosti for-
mou poskytnutí levnějšího
nájmu na prostor v kulturním
centru Vincent.

A. Koubová
Podrobné informace
ttp://lkcesticka.webnode.cz

Německý jazyk
Od září 2012 se ve Vincentu
opět rozběhly 2 kurzy němec-
kého jazyka, a to kurz pro za-
čátečníky a kurz pro mírně
pokročilé. Oba tyto kurzy
zdárně pokračují i v letním se-
mestru. Vyučuje se podle jed-
né z moderních, všestranně
zaměřených učebnic naklada-
telství Huber. Jak v kurzu pro
začátečníky, tak v kurzu pro
mírně pokročilé se frekven-
tantky učí zvládat všechny
čtyři jazykové dovednosti, to-
tiž porozumět mluvenému slo-
vu rodilého mluvčího, porozu-
mět čtenému textu v němec-
kém jazyce, zvládnout správně
psanou formu jazyka a umět
se samostatně v cizím jazyce
vyjadřovat. Všem frekventant-
kám děkuji za píli a svědomi-
tou účast na hodinách a při

studiu německého jazyka pře-
ji i v tomto semestru hodně
úspěchů. 

H. Cimermanová 

Seniorfitness
Přijďte si zacvičit do KVC Vin-
cent každé úterý od 11.00 do
12.00 hodin v rámci systému
cvičení pro všechny, do které-
ho je zapojena podstatná část
pražských obvodů. Nabízíme
vám možnost zlepšovat si kon-
dici v projektu Senioři seni-
orům. Při cvičení dle našich
programů dbají naši odborně
proškolení cvičitelé o protaže-
ní celého pohybového ústrojí,
ale zároveň je v průběhu celé-
ho cvičení aktivována i naše
mysl k harmonizaci celého člo-
věka. Například o uvolňování
páteře nebo pohyblivosti ky-
čelního kloubu je zbytečné
psát, je nutno ověřit si to na
sobě. A neobávejte se, že byste
to nezvládli. Máme to vyzkou-
šené. Již více než 5 let cvičíme
s cvičenci seniorského věku
(některým je i 80 a více let)
v tělocvičnách a fitcentrech
a naši cvičitelé-senioři mají jak
profesionální, tak vlastní zku-
šenostní průpravu a rozumí
vašim problémům. Nepochyb-
nou kvalitu tohoto způsobu
oddalování stárnutí potvrzuje
skutečnost, že našich cvičeben
přibývá, přestože stále víc uva-
žujeme o vydání každé koru-
ny. Cvičení je vhodné pro
všechny, kdo mají chuť bez
ohledu na svůj zdravotní stav
nebo pooperační omezení cítit
se mladší. Udržovat své tělo
v pružnosti a zdraví je nyní
nutný životní styl. Náš tradiční
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Sokol a jeho zásady neztratily
nic na své aktuálnosti. Nejen
to, že po cvičení odcházíte
uvolnění, ale dostanete do ži-
vota nový rytmus. Cvičení je
pravidelné, jednou týdně se
znova potkáte s nově získaný-
mi přáteli, a na tu dobu odklá-
dáte jiné starosti a soustředíte
se jen na sebe. Zpravidla se
cvičí na podložkách, používá-
me overballové míče, ale hlav-
ním tělocvičným nářadím je
vaše tělo, ruce, nohy a smysly,
zdrojem vaší síly je dech a sna-
ha vzepřít se přibývajícím lé-
tům. Cena jedné hodiny je po-
měrně malý finanční obnos
30 Kč, oproti kterému stojí
kvalita setkání s podobně smý-
šlejícími lidmi, a ještě se nám
při tom třeba podaří snížit
váhu nebo nás to donutí poz-
měnit režim našeho života.

A. Böhm
kontakt: 608 709 853, 
nebo mail: arnostbohm@cen-
trum.cz, www.seniorfitnes.cz

Taneční škola HIT
Hodiny tance TŠ HIT pod vede-
ním Hany Jozové Dluhošové
pokračují i v druhém pololetí.

Tanečky pro nejmenší –
středa 10.00–10.45 hod –
tančíme v sukýnkách, učíme se
propínat kolínka a špičky, zkou-
šíme základní taneční pohyby
v kroužku a pak se na koberci
protahujeme jako zvířátka – to
je legrace! Pro maminky (a nejen
pro ně) připravujeme malé vy-
stoupení. Tento kroužek je pro
děti již od 2,5 roku.
Latin dance a tango – pátek
16.30–17.45 hod – vhodné
pro děti ze ZŠ. Každou hodinu

začínáme taneční průpravou
v rytmu disko a hip-hop. Letos
nacvičujeme sestavu tango-
-quickstep. Z latinských tanců
jsme již tančili a tančit ještě
budeme ča-ču, sambu a jive.
V dubnu budeme mít vystoupení

všech kurzů TŠ HIT ve vinořské
sokolovně. Zveme také všech-
ny zájemce na náš Letní tábor
s tancem!
Podrobnosti se dozvíte na
www.tanecniskola-hit.cz.

H. Jozová Dluhošová

Výtvarníček
Na Výtvarníčka začaly v září
chodit opravdu malé děti, kte-
ré neuměly pořádně ani stří-
hat a rozpoznávat barvy. Pro-
to jsme museli začínat od

opravdu jednoduchého tvoře-
níčka. Trénujeme stříhání, vy-
barvování, představivost a sa-
mostatnost při práci. Po půl
roce děti odvedly obrovský
kus práce, je znát rozšíření je-
jich zručností, a proto se již
začínáme pouštět do pořád-
ného tvoření. Všechny nás Vý-
tvarníček moc baví a přináší
nám radost.

Veronika Růžičková 
a Jan Malý

Yamaha
Již šestým rokem pořádáme
v krásných prostorách KVC
Vincent ve Vinoři kurzy Hudeb-
ní školy YAMAHA, které jsou
určeny pro děti již od čtyř měsí-
ců věku. Žáci se seznamují se
světem hudby prostřednictvím 
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tematických písní, poslecho-
vých skladeb, elementární hry
na dětské hudební nástroje,
a to vše spolu s rodiči v otevře-
né skupinové výuce. 

Z. Bartošová, 
e-mail: zubasa@seznam.cz

Zumba
Zábava, radost, dynamika, po-
hyb. To vše a ještě mnohem
více najdete na hodinách ZUM-
BA fitness. Jedná se o zábavné
taneční fitness cvičení inspiro-
vané latinskoamerickými ryt-
my, které vytváří dynamický,
radostný a účinný fitness sy-
stém. Užijeme si taneční prvky
z vášnivé salzy, merengue,
cumbie či reggaetonu doplně-
né efektivními, nenápadně po-
silujícími a třeba i moderními
hudebními žánry. A tak kombi-
nací rychlejších a pomalejších
rytmů systematicky tvarujeme
a posilujeme tělo. To své si
v lekcích najdou všichni – ti,
kdo milující tanec, i ti bez ta-
nečních zkušeností. Je to pro-
stě jedna velká party pro
všechny! Příjemné protažení
na závěr je samozřejmostí.
Úterý 9.30–10.30 (s hlídáním
dětí).
Cena: 90 Kč/1 lekce nebo 
400 Kč/5 lekcí, hlídání dětí: 
30 Kč/dítě

Bodystyling
Kdo z nás by nechtěl krásně for-
mované tělo? A navíc bez ná-
mahy? No, bez námahy to u nás
nepůjde. Nicméně příjemně
formovat a zpevňovat postavu
pomáhá osvědčená lekce bodys-
tylingu. Trénink se soustřeďuje
na formování svalů celého těla
s důrazem na problémové partie
– stehna, hýždě a břišní svaly.
Nezapomínáme samozřejmě ani
na ruce. Celkově se tak jedná
o účinnou kombinaci aerobního
a posilovacího cvičení zakonče-
ného kvalitním strečinkem. Pro
zvýšení efektivnosti lekce použí-
váme k posilování činky či gu-
mičky. A věřte, že je to znát! 
Úterý 19.30–20.30 a čtvrtek
9.30–10.30 (s hlídáním dětí).
Cena: 90 Kč/1 lekce nebo 
400 Kč/5 lekcí,
hlídání dětí: 30 Kč/dítě

Ještě to stihneme do léta
...aneb Terapie obezity
2013 pomocí úpravy život-
ního stylu.
Úprava životního stylu na zá-
kladě současného moderního
a ověřeného přístupu k tera-
pii (nejen) obezity, který re-
spektuje individuální potřeby
klienta a zároveň se snaží
ovlivnit nejen jeho stravovací
a pohybové návyky, ale přede-
vším působit na jeho nevhod-
né emoce a postoje, které
k těmto nežádoucím návykům
vedly. Nebudeme držet diety
ani jíst zázračné pilulky či spe-
ciální nápoje. Půjdeme na to
jinak – s rozumem, zdravě
a natrvalo. Postupně budeme
poznávat svoje stravovací
a pohybové návyky, zjistíme,
co a proč nás v tomto směru
ovlivňuje, jak a zda to může-
me a chceme změnit. 
Kurz se skládá z 10 konzultač-
ních celků, vždy 1 hodina po-
hybové aktivity a 1,5 hodiny
konzultace. Součástí pohybo-
vé aktivity jsou různé formy
aerobního cvičení – posilová-
ní se zátěží, aerobik, dance
aerobik, p-class, zumba, rela-
xační cvičení…
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Prostě každou hodinu zkusí-
me něco nového. Terapie je ur-
čena pro skupinu 5–12 osob,
kdy mocnou zbraní proti obe-
zitě je vzájemná podpora celé
skupiny a vzájemné ovlivňová-
ní se. V případě zájmu je mož-
né absolvovat pouze konzul-
tační či pohybový blok.
Čtvrtky od 18. dubna do 
13. června 2013 v čase od
19.00 do 21.30 hod. (10x 2,5 hod.)
za celkovou cenu 2 000 Kč
(splatnou až po první konzul-
taci, kdy máte možnost se roz-
hodnout, zdali tato „cesta“
s www.primatelo.cz je právě
ta vaše).

J. Habartová, e-mail:
janina.habartova@gmail.com 

Pilates
Pilates je cvičení, u kterého si
protáhnete přetížené svaly
a posílíte ty ochablé. Táto účin-
ná metoda se soustředí na sil-
ný „střed těla“, odkud pramení
síla každého pohybu. Snažíme
se vrátit rovnováhu svalům,
a tak si pomoci od bolesti zad.
Cvičení vede ke správnému 

držení těla, udržení a zvětšení
ohebnosti páteře a kloubů. Do
„středu těla“ neodmyslitelně
patří také pánevního dno, kte-
ré je často opomíjeno, i když
posílením můžeme předejít
řadě zdravotních komplikací,
a to nejen po porodu.

Pilates nás učí poznat a ovlá-
dat své tělo, je důležité prová-
dět cviky pomalu, precizně
a soustředěně. Tím osvěžíte
také svou mysl.
Kurzy Pilates ve Vincentu probí-
hají každý čtvrtek od 18.30 hod.,
nově také Pilates s hlídáním ve
středu od 9 hod. Další kurzy jsou
průběžně vypisovány.
Pokud máte zájem o další in-
formace, kontaktujte mě: 

Radana Štorkánová,
rabr@post.cz, mobil: 731 485 125

Akce ve Vincentu
5. 4. 2013 Noc s Andersenem
7. 4. 2013 Den krásy
11. 4. 2013 divadelní představení O Karkulce s dílničkou
(pro 1. třídy a veřejnost)

Připravujeme
25. 4. 2013 divadelní představení O Sněhurce (pro 2. třídy ZŠ)
9. 5. 2013 od 20.00 hodin autorské čtení a vyprávění, křest
knihy Krušnohorské proroctví 
23. 5. 2013 od 10.00 hodin divadlo Krab – představení Ža-
bák ŽAK a rak Jak
29. 5. 2013 od 15.00 hodin představení k Mezinárodnímu
dni dětí – Kouzelník Navaro a jeho kouzelné míčky

Na uvedené akce si rezervujte místa. Monika Lichtenbergová

Děti z oddělení soviček naší mateřské školky navštívily vinořskou knihovnu



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
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Karneval a kouzelník 
s bublinkovou show



Seznam knižních 
novinek

Abécassis Agnés
Pomoc, chce si mě vzít

Abrahámová Jitka
Tajemství divadla Molliére

Asimov Isaac
The youth

Aten Marion
Poslední vlak přes rostovský
most

Austen Jane
Emma

Berniéres Louis de
Rudý pes

Bezruč Petr
Slezské písně

Brezina Thomas
Pirátská parta
Tajemné podzemí 
Magický kompas 
Klub čarodějek: Velká 
záchranná akce

Březinová Anna
Nehodná dcera rodu 
Smiřických

Burstein Daniel
Tajemství dívky s dračím 
tetováním

Byrne Lorna
Andělé v mých vlasech
Vzpomínky

Calman Stephanie 
Jak (ne)zabýt vlastní matku

Carrol Lewis 
Alice in wonderland

Coyle Herold 
Mrtvá ruka

Cronin Ali
Nikdy neříkej navždy

Curlej Tomasz
Chlap – návod k použití

Čapek Karel
Kniha apokryfů 
Povídky z jedné a druhé 
kapsy
R.U.R.

Disney Walt 
Kniha džunglí

Du Maurier Daphne 
Let Sokola

Dyk Viktor 
Krysař

Eastlake William 
Hájili jsme hrad

Eichlerová Ilona 
Logopedické pohádky

Flanagan John
Hraničářův učeň 
10. Císař Nihon – Džinu
Ztracené příběhy

Gogol Nikolaj Vasiljevič
Revizor. Taras Bulba

Goldoni Carlo
Sluha dvou pánů

Golema Daniel 
Emoční inteligence

Grant David 
Království za veterináře! 
Jak jsem se z doktora 
v anglické nemocnici 
pro zvířata stal veterinářem
v Kolumbii.

Hartus Thomas 
Hanibal

Hejtman Pavel 
Let osamělého ptáka

Hemingway Ernest
Stařec a moře

Chales-Roux Edmonde
Zapomenout na Palermo

Jacq Christian
Říše temnot
Královna svobody

James E.L.
Padesát odstínů šedi

Joyce James
Dubliners

Kafka Franz
Popis jednoho zápasu

Keltner Tomáš
Já věřím

Kincl Jaromír
Rákosníček

Kűhnl Daniel
Správná parta a tajemství 
přístavu
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Lamková Hana 
Čtyřlístek ve filmu

Linhartová Věra
Papírové hrátky na vánoční svátky

Massie Elizabeth
Tudorovci II.

Maupassant Guy de
Miláček

Mitchell David
Atlas mraků

Moliére Jean-Baptist
Lakomec

Monyová Simona
Utrhnou se ze řetězu

Móricz Zsigmond
Motýlek

Nesbo Jo
Lovci hlav 
Netopýr

Nezval Vítězslav 
Básně noci
Manon Lescaut

Olbracht Ivan
Golet v údolí
Nikola šuhaj loupežník

Páral Vladimír
Muka obraznosti

Pecka Karel
Na co umírají muži

Picat Marie-Laure
Než odejdu navždy

Pourrat Henri
Kašpar z hor

Rejdák Zdeněk
Telepatie a jasnovidectví

Riss Suzanne
Pracující máma
Návod na přežití

Robb J.D.
Smrtící vize

Rolland Romain
Petr a Lucie

Rowe Jennifer
Chmurná sklizeň

Rudolf Stanislav
Milionová holka

Řeháčková Věra
Stejně ho klofnu já

Saki
The Complete Stories of Saki

Sakja-pandita
Pokladnice moudrých rčení

Scott Michael 
Kněžka

Sekora Ondřej 
Kronika města Kocourkova

Semina Irina
Klíč ke štěstí
Obchod se štěstím

Shakespeare William
Othello

Smith Lisa
Upíří deníky
Fantom

Svobodová Vlasta
Emigranti

Szabó Magda
Dveře

Šranková Eva Ava
Čas nevinnosti

Švejda Jiří
Moloch II – Konec sezóny
Dva tisíce světelných let 
Požáry a spáleniště

Terrell Heather 
Zloděj map

Torberg Friedrich 
Teta Joleschová aneb zánik 
západní civilizace 
v židovských anekdotách 

Třešňák Zdeněk
Špagát

Tučková Kateřina 
Žitkovské bohyně

Ullrich Hortense 
1 000 divů, proč se netrápit 
láskou

Vančura Vladislav 
Rozmarné léto

Winsor Kathleen
Robert a Arabella

Zeyer Julius 
Radúz a Mahulena

Žváček Jaroslav 
Lístek na cestu z pekla
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Přehoupli jsme se přes pololetí
školního roku 2012–2013, a tak
nás v tomto období čekaly ob-
vyklé organizační záležitosti.

Zápis do prvního ročníku
ZŠ se konal v úterý 5. 2. a ve
středu 6. 2. 2013. Osvědčená
sestava v čele s Machem a Še-
bestovou letos přivítala 75 dětí,
nastoupit by po odkladech
mělo 58–60 prvňáčků. Budou
otevřeny zřejmě dvě třídy prv-
ního ročníku, což definitivně
rozhodneme podle skutečného
počtu odkladů. Umístěny bu-
dou v prostorných učebnách
v budově na Vinořském náměs-
tí. Všem učitelkám a žákům,
kteří se na zápisu podíleli, patří
poděkování, protože vše pro-
běhlo hladce a bez problémů.

Zápis do MŠ
Proběhl 13. a 14. 3. 2013. Ob-
drželi jsme 98 žádostí o přijetí dí-
těte, volných míst máme však
pouze 38. Přijali jsme přednostně
děti z Vinoře požadující celodenní
docházku v pořadí podle věku od
nejstarších. Dostalo se na děti na-
rozené do konce února 2010,
tedy ty, kterým bude v době ná-
stupu do MŠ 3,5 roku. Seznam
přijatých je vyvěšen na www.zsvi-
nor.cz oddíl mateřská škola a v tiš-
těné podobě na dveřích MŠ.

Provozní a technické změ-
ny ve škole Je dokončena
přístavba čtyř učeben na půdě
budovy Prachovická 340, kolau-
dace proběhne 9. 4. 2013. Jejich
otevření nám umožní do bu-
doucna zabezpečit výuku všech 

vinořských dětí. Zájemce o pro-
hlídku nových prostor zveme
na úterý 23. 4. 2013 mezi 17.30
a 19.30 hodinou (v této době
jsou třídní schůzky, přijít se po-
dívat mohou samozřejmě nejen
rodiče školních dětí).

Po dobu přístavby byly ve ško-
le značně ztížené podmínky
pro práci žáků, pedagogických
i správních zaměstnanců. Pro-
to bych jim chtěl poděkovat za
pochopení, toleranci a úsilí té-
měř nadlidské, se kterým tuto
situaci zvládali. 
Během jara bude dokončen
přístřešek nad vchodem do ša-
ten, stavební povolení již máme.
Jeho součástí bude i informační
panel pro rodiče. Potřebná re-
konstrukce vývařovny školní jí-
delny je ve stadiu kreslení plánů
pro stavební povolení. Pokud
budou finance, mohla by pro-
běhnout o prázdninách 2014.

Sport 2.–9. 3. 2013 se žáci 
7. ročníku zúčastnili lyžařského
výcvikového kurzu ve Strážném
v Krkonoších. Přálo nám krásné
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počasí, nikdo neonemocněl,
takže všechny děti absolvovaly
celý program. Fotografie z kur-
zu jsou na webu školy.

Pololetní vystoupení
kroužků
Žáci kroužků flétny, kytary
a dramaticko-recitačního se
celé pololetí pilně připravova-
li na vystoupení, které se ko-
nalo 24. 1. ve školní jídelně.
Děti z dramaticko-recitační
kroužku zahrály pro své rodi-
če, sourozence a spolužáky tři
známé pohádky – Červenou
Karkulku, O vlkovi a kůzlát-
kách a Perníkovou chaloupku.
Zarecitovaly nám krásné bás-
ně a zdramatizovaly i básnič-
ku a písničku „Pět minut

v Africe“. Na závěr pak žáci
kroužku připravili pro diváky
něco vtipného – moderní ver-
zi Červené Karkulky. Vystou-
pení dramaticko-recitačního
kroužku střídala vystoupení
dětí hrajících na flétnu a kyta-
ru. Na flétnu nám postupně

výborně zahráli prvňáčci, dru-
háčci a třeťáčci. S kytarovým
doprovodem jsme si všichni
zazpívali slavné písně. Vystou-
pení se všem dětem moc po-
vedlo. Chtěly bychom jim tím-
to poděkovat za pilnou práci
a pochválit je za krásné vy-
stoupení.

Mgr. Martina Hartlová 
(dramaticko-recitační kroužek),

Mgr. Iveta Koníčková 
(kroužek flétny a kytary)

Zážitky páťáků z jedno-
denního lyžařského 
výletu Hrabětice Severák
Letos jsme s dětmi z 5. třídy
společně vyrazily na jedno-
denní lyžování do střediska
Hrabětice na kopec Severák.
Letošní dlouhá zima nám přá-
la a termín 13. března se pro
nás stal závazným. Děti se na
netradiční výlet moc těšily.
Rodiče nám zajistili potřeb-
nou výstroj. Samozřejmě že
teplý čaj s dobrou svačinou
od maminek nesměly chybět.
Doprovod nám dělaly dobro-
volnice z řad rodičů, paní Len-
ka Roučková a paní Bára Ma-
rysková, kterým děkuji za
ochotu a pomoc.
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Ráno musím vstávat brzy, to je
něco kolem čtvrt na sedm, pro-
tože máme být v 7 hodin před
školou. Když jsem přijela před
školu, byla jsem tam asi 3 mi-
nuty jako jediná holka. Po mně
přišla Katka a postupně jsme
se sešli všichni. U školy jsme
nastoupili do autobusu, který
nás odvezl do Hrabětic, kde za-
parkoval na parkovišti pod
sjezdovkou. První, co jsme
udělali, bylo to, že jsme se šli
podívat na vlek a na WC.
U autobusu jsme se obuli, roz-
dali si permice, rozdělili jsme
se do skupin a odešli na sjez-
dovku. První jízda u mě pro-
běhla bez problémů. Po krásně
stráveném dopoledni jsme šli

na oběd do místního bistra
pod sjezdovkou. Nakupovalo
se vše možné. Krásné slunné
odpoledne jsme strávili tím, že
jsme přejeli na červenou sjez-
dovku. Po dvou jízdách jsme
ale museli zpět, protože pro ně-
které to tam bylo velmi obtíž-
né. Z červené sjezdovky jsme
přejeli na ledový hrad. Bylo to
tam prima. Hlavně když jsme
vylezli nahoru, protože tam
byl krásný výhled. 

Lucka M. (5. třída) 

Před měsícem jsme se rozhod-
li, že bychom jeli lyžovat, ale
nevěděli jsme kam. Paní učitel-
ka řekla, že do Chotouně by-
chom nejeli. Chtěli jsme zkusit
něco většího, a tak asi po týd-
nu jsme se rozhodli, že pojede-
me do Hrabětic na Severák.
Ráno jsem vstával v 5.45 ho-
din. Nejdříve jsme jeli autobu-
sem po dálnici a potom přes
malé vesnice. Jeden úsek byl
pro řidiče těžký, a proto nám
paní učitelka řekla, abychom si
povídali potichu. Jeli jsme po-
řád výš a výš… S námi jely
i dvě maminky. Maminka Kláry
Maryskové a Katky Roučkové.
Když jsem se obouval, tak mi
to moc nešlo. Jednu botu jsem

si nasadil, ale ta druhá mi ne-
šla. Paní učitelka mi s mamin-
kami a panem řidičem botu na-
sadili. Vzali jsme si lyže a šli
jsme na svah. Když jsme přišli
na svah, rozdělili jsme se do tří
skupin: k paní učitelce, k paní
Roučkové a k paní Maryskové.
Já byl s paní učitelkou a s ní byl
i Marek, Matyáš, Kuba, Daniel,
Eliška, Kája a Anička. Na Seve-
ráku byly dva sjezdy – prudší
a normální. My jsme šli nejdří-
ve na ten normální. Poma se 

říkalo tomu držáku na vleku.
Mohli jsme si vzít pomu sami,
ale když to někomu nešlo chy-
tit třeba třikrát, tak mu pán,
který u vleku sál, pomohl. 

Adam B. (5. třída)

Když jsme zase po obědě moh-
li jít lyžovat, tak jsem se rozflá-
kal dvakrát, což je celkem dob-
rý, ale potom jsem se ještě roz-
flákal třikrát na pomě. Na
sněžném hradě byla děsná
sranda. Ale bylo hrozně těžký
se dostat nahoru. Potom jsme
se už jenom u hradu vyfotili
a jeli dolů k autobusu. Cesta
nazpátek probíhala úplně stej-
ně jako tam, takže o ničem no-
vém nemůžu psát. Když jsme
přijeli do Prahy, tak na mě če-
kala máma. Už nám jenom zbý-
valo vzít si věci a jít domů. Ten
výlet byl hrozně dobrej. 

Jakub V. (5. třída) 

Na horách jsme zkoušeli sjet
slalom na čas. Já jsem to sjel za
30 sekund. Nejrychlejší byly
Karolína Millerová a Klára Ma-
rysková. Chtěl jsem je překo-
nat, ale nezvládl jsem to.
K obědu jsem si koupil čaj
a klobásu. Když jsme šli zase ly-
žovat, tak jsem se asi po páté
jízdě vyboural a ještě jsem
zkoušel slalom. Franta a Kuba
zkoušeli skoky na snowboar-
dech. Bylo to tam dobrý a jel
bych ještě jednou!!! 

Zdeněk F. (5. třída) 

První jízda byla super. Akorát
mě bolely kolena. Potom jsme
jeli na druhou sjezdovku, tam
byly skokánky. Taky jsme vy-
zkoušeli kotvu pro dva. Sníh
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byl hodně zmrzlý, ale dalo se
to sjet. Oběd mi moc chutnal.
Měl jsem rohlíky a buchty a ješ-
tě karbanátky. Byla mi zima,
proto jsem si koupil teplý čaj.

Matěj K. (5. třída) 

„Jé, to je krásné ráno,“ řekla
jsem si. „Dnes jedeme na hory.“
Nejvíce jsme lyžovali na pomě.
Využili jsme i kotvu na druhé
straně kopce. Po odpoledním
lyžování jsme si prohlédli hrad
vytesaný z ledu a sněhu. Udělali
jsme si společnou fotku a vyra-
zili domů. Přijeli jsme do Vino-
ře, rozloučili jsme se a šli domů
vyprávět, jaké to bylo skvělé.

Katka R. (5. třída) 

Paní učitelka se rozhodla, že
pojedeme na lyžařský výlet.
Všichni jsme se těšili. Ale je
škoda, že jsme jeli pouze na je-
den den. Vyjížděli jsme v 7 ho-
din ráno. Nechtělo se mi vů-
bec, ale vůbec vstávat. Stálo to
za to!!!! Cesta byla dlouhá a ke
konci tam byly prudké a hroz-
né serpentiny!!! Když jsme při-
jeli, začali jsme se přezouvat.
Adama jsme se snažili nacpat
do přezkáčů. Nakonec se nám
to povedlo. Vyrazili jsme ke
svahu. Paní učitelka nám kou-
pila permice. Rozdělili jsme se
do tří skupin. Lyžování bylo
prima. Zkoušeli jsme i slalom. 

Klára K. (5. třída) 

Když jsme dorazili, tak jsme se
nasvačili. Nazuli jsme si přezkáče.
Mně s nimi pomohla paní Mary-
sková. Vzali jsme si lyže a mohli
jsme jít na svah. Před námi byla
obrovská sjezdovka. První jízdu
jsem se bála a klepala se mi kole-

na. Nahoru jsme jezdili na pomě.
Spadla jsem třikrát. Jednou jsem
spadla na pomě, tak jsem se
skoulela, aby mě nezajeli. Sunda-
la jsem si lyže a šla dolů k vleku.
K obědu jsem si dala housku se
šunkou a salát s čajem.

Anička K. (5. třída)

Zápis do Vinořské 
knihy rekordů
V úterý 26. 3. proběhl zápis
do Vinořské knihy rekordů
o hromadném čtení. 135 dětí
ze druhých, třetích a čtvrté
třídy četlo v tělocvičně Dášeň-
ku od Karla Čapka. Spisovatel
knihu napsal v roce 1933 a od
té doby se stala jednou z nej-
oblíbenějších dětských knih.

Důkazem toho bylo, že se
nám sešla desítka různých vy-
dání. Nejstarší bylo 4. vydání
z roku 1936. Nejnovější bylo
vydání z roku 2011. První ka-
pitolu o tom, jak Dášeňka při-
šla na svět, jsme si poslechli
převyprávěnou od Karla Hö-
gera a už v tu chvíli se ukáza-
lo, že každé vydání je maličko
rozdílné. Společně jsme si
přečetli poslední pohádku
O lidech. Nechme se překva-
pit, jestli náš rekord v bu-
doucnosti někdo s jinou kni-
hou překoná. Děkuji za spolu-
práci všem paním učitelkám
i rodičům, kteří knihy dětem
na tuto akci sehnali.

Zuzana Štočková
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Testování PIRLS 
a TIMSS 2011
ZŠ Vinoř se zúčastnila meziná-
rodního testování PIRLS a TIMSS
v roce 2011. Do šetření PIRLS se
zapojilo celkem 41 zemí, šetření
TIMSS se zúčastnili žáci 4. roč-
níků z 52 zemí. V České repub-
lice to bylo 177 základních
škol, více než 4 500 žáků, té-
měř 500 učitelů a ředitelů škol.
V ZŠ Vinoř se do testování za-
pojila 4. A (současná 6. A).

Zpracování výsledků za celou
Českou republiku a meziná-
rodní srovnání trvalo delší
dobu. Šetření se uskutečnilo
formou písemných testů a do-
tazníků (žákovského, školní-
ho, rodičovského a učitelské-
ho). Testování se zaměřilo na
čtenářskou gramotnost, mate-
matiku a přírodovědu, kde se
prověřoval postup porozumě-
ní, například vyhledávání in-
formací, vyvozování závěrů,

interpretace a posuzování tex-
tu. V matematice a přírodově-
dě bylo testování zaměřeno na
prokazování znalostí, jejich
používání a uvažování. 
Evropské země a země OECD
(Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj), které se
zapojily do obou projektů
v roce 2011, vykazují ve čte-
nářské gramotnosti nadprů-
měrný výsledek. ČR skončila
na 9. místě (545 bodů), což byl

Rusko 568 Severní Irsko 562 Finsko 570
Finsko 568 Finsko 545 Rusko 552
Severní Irsko 558 Anglie 542 USA 544
USA 556 Rusko 542 ČR 536
Dánsko 554 USA 541 Maďarsko 534
Irsko 552 Nizozemsko 540 Švédsko 533
Anglie 552 Dánsko 537 Slovensko 532
Nizozemsko 546 Litva 534 Rakousko 532
ČR 545 Portugalsko 532 Nizozemsko 531
Švédsko 542 Německo 528 Anglie 529
Itálie 541 Irsko 527 Dánsko 528
Německo 541 Austrálie 516 Německo 528
Portugalsko 541 Maďarsko 515 Itálie 524
Maďarsko 539 Slovinsko 513 Portugalsko 522
Slovensko 535 ČR 511 Slovinsko 520
Nový Zéland 531 Rakousko 508 Severní Irsko 517
Slovinsko 530 Itálie 508 Irsko 516
Rakousko 529 Slovensko 507 Austrálie 516
Litva 528 Švédsko 504 Litva 515
Austrálie 527 Malta 496 Rumunsko 505
Polsko 526 Norsko 495 Španělsko 505
Španělsko 513 Nový Zéland 486 Polsko 505
Norsko 507 Španělsko 482 Nový Zéland 497
Rumunsko 502 Rumunsko 482 Norsko 494
Malta 477 Polsko 481 Malta 446

PIRLS – Čtenářská gramotnost TIMSS – Matematika TIMSS – Přírodověda

Průměrný výsledek země
  Je statisticky významně lepší než průměr škály
  Není statisticky významně rozdílný od průměru škály
  Je statisticky významně horší než průměr škály

Průměr škál PIRLS i TIMSS je 500

Je statisticky významně lepší než průměr škály
Není statisticky významně rozdílný od průměru škály
Je statisticky významně horší než průměr škály

Průměrné výsledky jednotlivých zemí na celkových škálách šetření PIRLS a TIMSS



38

na počet bodů nejlepší výsle-
dek ze tří sledovaných oblastí.
Nejlépe si vedlo Rusko a Fin-
sko. V matematice se umístila
ČR na 15. místě stále s lehce
nadprůměrným výsledkem
(511 bodů). V přírodovědě si
nejlépe vedlo Finsko, Rusko
a USA. ČR skončila na 4. místě
(536 bodů). Srovnáme-li vý-
sledky čtenářské gramotnosti,
matematiky a přírodovědy,
zjistíme, že nejlépe si vedlo
Finsko, poté Rusko a USA. Prů-
měrný počet bodů škály PIRLS
a TIMSS byl 500. Čeští žáci
byli nadprůměrní ve všech
třech celkových škálách. Če-
ská republika se pohybuje sta-
tisticky nad mezinárodním
průměrem i při řešení úloh
velmi vysoké úrovně.
Česká republika patří k ze-
mím, jejichž žáci 4. ročníku se
od roku 2001 ve čtenářské
gramotnosti statisticky výraz-
ně zlepšili. Zajímavé je, že če-
ské dívky si vedly v čtenářské
gramotnosti lépe než chlapci,
naopak v přírodovědě a ma-
tematice byly výsledky lepší
u chlapců. Přesto v celkovém
porovnání je rozdíl mezi vý-
sledky dívek a žáků v České
republice minimální. 
Z výsledků dotazníků lze vy-
číst, že nejčastěji si děti vybí-
rají knihy náhodně, co vidí
v knihovně či obchodě. Podle
šetření bylo zjištěno, že s na-
růstajícím počtem hodin čtení
rodičů roste i výsledek žáků.
Otázky v dotaznících byly
také zaměřeny na spolupráci
rodičů s dětmi.
Ze zajímavostí výzkumu může-
me uvést, že v České republice

tvoří největší věkovou skupi-
nu učitelé ve věku 40–49 let
a průměrná délka učitelské
praxe se pohybuje kolem 
18 let.

Výsledky šetření PIRLS a TIMSS
z roku 2011 jsou uvedené za ce-
lou Českou republiku a umožňu-
jí mezinárodní srovnání. Na ten-
to projekt navazuje další testo-
vání a dotazníky, kterých se žáci
současné 6. A zúčastnili na konci
5. ročníku a nyní na začátku 
6. ročníku. Poslední testování těch-
to žáků proběhne v 9. ročníku.

Mgr. Martina Hartlová

Velikonoční party pro
děti z kroužků AJ
Velikonoční party jsme pojali
jako závod skupin od kraje Ctě-
nického hájku do dolíku. 

První stanoviště: 
PANCAKE DAY
V Anglii příchod Velikonoc
ohlašuje masopustní úterý
Shrove Tuesday, častěji ozna-
čované jako Pancake Day – Pa-
lačinkový den. Na tomto sta-
novišti děti musely vyrobit
z plastelíny palačinky a na
pánvičce je postupně vyhodit
do vzduchu a otočit.
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Druhé stanoviště: 
EASTER BONNET
Soutěž o nejoriginálnější ve-
likonoční klobouk Easter
Bonnet. S vlastnoručně ozdo-
beným kloboukem na hlavě
bylo nutné překonat překáž-
kovou dráhu. Klobouk ne-
směl spadnout! Po splnění
úkolu se mohlo opět pokra-
čovat dál.

Třetí stanoviště: 
WILLOW WHIPPING
Dívky, paní a dámy se v Anglii
netřesou před představou
pánů s pomlázkami. Zde se to-
tiž stejně jako v Americe ne-

šlehá. V určitých částech An-
glie můžeme i dnes narazit na
starý zvyk, kdy ženy přivazují
muže k židlím a tito se potom
musí vykoupit penězi. Muži
jim to mohou druhý den opla-
tit a přivázat je taky. Děti se
k židličce přivázaly vzájemně
a musely splnit společný úkol
– hodit míč do koše. 

Čtvrté stanoviště: 
EGG ROLLING
Soutěž o nejrychleji dokutále-
né vajíčko do cíle.

Páté stanoviště: 
EGG HUNT
Každé dítě si našlo jedno čoko-
ládové vajíčko.

Šesté stanoviště: 
EGG TAPPING
Každý si se svým natvrdo uvaře-
ným vejcem zkusil také EGG
TAPPING. Komu prasklo vajíčko,
když o sebe dvě ťuknou, prohrál.

Zuzana Štočková, Markéta 
Melicharová a Henry Stroud,

foto a obětavá spolupráce 
Slávka Lupačová



V mateřské školce 
je živo…
V novém kalendářním roce se
naše předškolní děti pečlivě
připravovaly na zápis do prv-
ních tříd. Aby věděly, jak to
v takové opravdové škole vy-
padá a kde bude zápis probí-
hat, navštívily v době vyučo-
vání kamarády ze základní
školy. Nejprve jen tak pozoro-
valy a pak k nim usedly do la-
vic. Paní učitelky ze ZŠ se na
nás pečlivě připravily, dětem
se ve škole líbilo a už nic nebrá-
ní tomu, aby i z našich před-
školáků po prázdninách byli
školáci. Abychom si naopak
užili trochu legrace, udělali si
předškoláci letní den v zimě.

Donesli nafukovací hračky,
plavky, župan, nechyběl bazén.
Na osuškách se opalovali jako

v létě u moře či rybníka. Pak už
nastalo opravdové koupání.
Od února jezdíme s předškolá-
ky na kurzy plavání do plavec-
kého bazénu do sportovního
a rekreačního areálu Pražačka.
V pohádce „Cesta kolem svě-
ta“ jsme cestovali s divadlem
„Marionet“ potomků Jana Ko-
peckého. Loutková pohádka
byla velmi poučná. Bez klauna
„Pepina“, jeho pudlíků a dárků
v podobě balonků, z kterých
nám jako zázrakem kamarád-
ka klauna vytvoří kočičku, pej-
ska, medvídka a další zvířátka,

si to už děti nedovedou před-
stavit. Opět se výtečně pobavi-
ly a zasmály. Karneval, to je ve
školce veliká událost. Děti mají
krásné masky, které pravidel-
ně přichází obdivovat pan 
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starosta Švarc s panem ředite-
lem Tellerem. Ani letos tomu
nebylo jinak a děti se těšily jak
na vzácnou návštěvu, tak na
dobroty, soutěže a taneční rej.
Po karnevalu přišel do školky
čas pohádek. Dětem se moc lí-
bily loutkové pohádky „Zvířát-
ka a loupežníci“ a „Vítání jara“.
Udělaly si také pohádkový den
a ve školce bylo najednou plno
princů a princezen. Navštívily
knihovnu a z vyprávění paní
Lichtenbergové se dozvěděly
spoustu zajímavých věcí. Sa-
mostatné dlouhé vyprávění by
si zasloužila návštěva pana Mi-
chala Nesvadby. Přála bych

všem rodičům, aby viděli reak-
ce dětí při jeho představení,
protože je to skutečně nevída-
ný zážitek. Velké poděkování
od nás všech si zaslouží paní
Šmuková, která vystoupení
sponzoruje. Děti byly nadšené
a skandováním „Michale, Mi-
chale“ by pana Nesvadbu nej-
raději od nás nepustily. On
měl zase radost z kalendáře
MŠ, na němž je na titulní stra-
ně s našimi dětmi.
Překrásným vystoupením
dětí všech zúčastněných tříd
jsme se snažili na 5. vinoř-
ském velikonočním jarmarku
přivítat jaro. Přes opravdu

mrazivé počasí a studený vítr
se vystoupení dětem vydařila
a my děkujeme všem rodi-
čům, že s dětmi přišli. Určitě
nelitovali, protože ony se
nám svým vystoupením po-
staraly o báječnou náladu. Po-
děkování patří i všem paním
učitelkám, které s dětmi pro-
gram nacvičily, i těm, které ve
stánku prezentovaly výrobky
našich nejmenších. Konal se
pátý ročník a děti z naší škol-
ky se ho společně se  svými
učitelkami zúčastnily popáté.
Radost nám udělaly děti ze
základní školy, které se s rodi-
či přišly podívat na vystoupe-
ní a hlavně pozdravit své paní
učitelky ze školky.
21. března to venku stále na
jarní počasí nevypadalo. My
jsme si ovšem pro jarní náladu
došli k našim zahrádkářům. To
byla nádhera! Viděli jsme vše,

co patří k velikonočním tradi-
cím, jaru a ještě jsme dostali
pomlázku. Do konce školního
roku máme mnoho plánů, ale
o nich zase až příště.

Jana Kovářová a kolektiv
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Sport a spolky

Spolky
Zahrádkáři
S jarem přichází všechno pěk-
né, milé, příjemné. Hřejivé
paprsky, probouzející se pří-
roda, první tráva, květy. Pro-
to pro vás Zahrádkáři Bohda-
nečská připravili od 21. 3 do

23. 3. 2013 v Informačním
centru Na Rychtě jarní výsta-
vu, na které jste mohli vidět
různé techniky zdobení vají-
ček, věnce, velikonoční deko-
race a pečivo, pletení pomlá-
zek a připomenout si zvyky
související s tímto obdobím.

Martina Kolarová

Baráčníci
Zpráva Obce baráčníků.
Stále se scházíme společně
s důchodci v pondělí Na Rych-
tě, plánujeme společné akce
a přitom se dobře bavíme. Le-
tos naši členové oslavili svá ju-
bilea 60, 70, 75 a 80 let. Navště-
vujeme naše tetičky, které jsou
dlouhodobě nemocné, tetička
Patrasová je v domově důchod-
ců velmi spokojena.
Přišli pobesedovat invalidé ze
Kbel, podívali se na nás revizo-
ři, kteří byli na kontrole na MÚ,
a moc se jim mezi námi líbilo.
Pořádali jsme maškarní v rázu
retro, měli jsme jako vždy hoj-
nou účast a krásné masky, klo-
boučky jeden hezčí než druhý,
šperky, šatičky, cvičební úbory.
Vše proběhlo za doprovodu re-
produkované hudby.
9. března 2013 jsme se úča-
stnili hodnoticího sedění 
XVI. župy sdružení Obcí baráční-
ků Karla Havlíčka Borovského
Praha. Tohoto sedění se účastni-
li významní činovníci OB, 

starostové a zastupitelé obcí
a OB, které patří pod XVI.
župu. Nás se účastnilo devět,
byl s námi pan starosta
a místostarosta naší obce, 
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my jsme na XVI. župě OB s nej-
větší členskou základnou, je
nás 53 členů, pod XVI. župu pa-
tří 6 obcí a má celkem 170 čle-
nů. Naše činnost je vysoce
hodnocena, za dobrou práci
v naší OB zde byla vyzname-
nána naše rychtářka Dana Ku-
dlová, která je duší naší OB. 
V dubnu se uskuteční společ-
ný zájezd do Maďarska, při-
pravujeme přednášku o bez-
pečnosti seniorů, zúčastníme
se vítání dětí. Naše tetičky se
starají o hroby padlých.
K MDŽ nám přišly popřát děti
z družiny paní Hany Kazilové,
vždy mají pro nás něco nové-
ho a při jejich vystoupení po-
okřejeme, moc děkujeme.

Za BO Jana Kubištová

Rybáři 
Prosím zejména rodiče o sle-
dování termínů a časů konání
rybářských kroužků. Sraz
vždy u rybářské klubovny.
Program kroužku se může mě-
nit dle počasí a podzimních
výlovů rybníků. 

Vedoucí rybářského kroužku:
Ladislav Spilka, tel. 603 242 133
(e-mail: l.spilka@volny.cz)

Termíny schůzek a akcí rybářského kroužku 2013 

Březen
23. 3. (sobota) 9–11 hod. informační schůzka 

Duben
6. 4. (sobota) 8–13 hod. brigáda (Ctěnický rybník)
20. 4. (sobota) 18–22 hod. chytání ryb 
27. 4. (sobota) 8–12 hod. chytání ryb

Květen
11. 5. (sobota) 8–12 hod. chytání ryb 
11. 5. (sobota) 20–23 hod. 
18. 5. (sobota) 19–23 hod. rybářské závody Kyjský rybník

Červen
15. 6. (sobota) 7–12 hod. rybářské závody Vinoř 
22. 6. (sobota) 7–11 hod. chytání ryb

Září
7. 9. (sobota) 7–11 hod. chytání ryb 
21. 9. (sobota) 7–11 hod. chytání ryb 

Říjen
5. 10. (sobota) 8–12 hod. chytání ryb
19. 10. (sobota) 8–12 hod. chytání ryb 

Výroční schůze rybářů Vinoř 23. 2. 2013



Sport
Stolní tenis 
Dne 30. 3. proběhl v místní so-
kolovně 2. ročník memoriálu
zesnulého zakladatele tradice
stolnětenisového soupeření
OTY GOLDA. Sportovního klání
se zúčastnilo 24 amatérských
sportovců. V soutěži jednotliv-
ců po napínavých bojích obsa-
dil 1. místo Mráz Jiří, 2. místo

Urban Jaroslav, 3. místo Jirků
Miroslav. Ve čtyřhrách zvítězili
Holeček Mirek a Macháč Petr, 
2. místo získali Urban Jaroslav
a Krásná Veronika, 3. místo ob-
sadili Holeček Josef a Jirků Miro-
slav. Všichni sportovci podali vý-
kony na hranici (někteří i za hra-
nicí) svých možností, za což byli
odměněni nejen uznáním a po-
tleskem spoluhráčů, ale i připra-
veným občerstvením a cenami,

které věnovaly MÚ Vinoř, cuk-
rárna Marcipánka, AF Amony,
AR Amony, restaurace U Černí-
nů, restaurace Pod Vinořským
zámkem a sportbar Sokolovna,
za což jim patří dík organizáto-
rů a všech účastníků turnaje.
Zvláštní dík patří i Ivanu Blaž-
kovi za zajištění pitného režimu
sportovců po celý den turnaje.
S pozdravem sportu zdar a příš-
tí rok na shledanou za organi-
zační výbor 

René Neuwirth 
a Roman Havazík 

Krátké ohlédnutí do his-
torie vinořského fotbalu
O tom že, že se sport nemusí
dělat jen na hřišti, svědčí ná-
sledující fotka z výletu hráčů
a jejich fanoušků fotbalového
A-mužstva z 50. let. 
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Stojící zleva: ... ?, Plaček, Hrnčál, Chrpa, Pešta, Horálek, Brumlich, Houdek, farář Kačírek, Zahradník, 

Kulich, Černý, Tichý. Klečící zleva: Habásek, Zukal, Duška, Machač, Koudelka, Antoš
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Na druhé fotce je již sestava
Dynama Vinoř z let 60., při-
pravená na fotbalový zápas. 

Poslední fotka, momentka z fot-
balového zápasu Vinoř–Kbely,
zachycuje F. Tikovského v ná-
přahu levačkou před střelou
na bránu soupeře. 
Náš hráč je v obležení obrán-
ců Kbel, kteří mají bílé pruhy
na ramenech. 

Malou zajímavostí může být
reproduktor na snímku vlevo
nahoře, který sloužil k ozvu-
čení vinořského hřiště. 

Stanislav 
a Petr Lichtenbergovi

Stojící zleva: Kratochvíl, Bezkočka, Tesař, Všetečka, Doškař, 

Ouhrabka, Matoušek, Kšajt. Klečící zleva: Polda, Machač Karel,

Machač Jan, Machač Václav, Březina

(Omlouváme se za zhoršenou kvalitu historických fotek. Jedná se o skeny černobílých fotografií
a reprodukční technika si vzala svou daň.) 
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Tříkrálová sbírka 2013
ve Vinoři 
Se uskutečnila v neděli 6. led-
na. Koledníci, kteří se po něko-
lika hodinách vraceli na faru,
s radostí oznamovali, že byli
potěšeni, jak mnoho lidí, u kte-
rých zazvonili a zazpívali „My
tři králové jdeme k vám…“, ote-
vřelo dveře svých domovů. 
Tři králové předávali posel-
ství pokoje a na přání psali
požehnání pro navštívené
obydlí: K+M+B 2013. 
Vy jste zase předávali do po-
kladničky příspěvky pro po-
třebné, o které se Charita sta-
rá. Vám patří naše veliké díky! 
Děkujeme také všem, kdo se
na Tříkrálové sbírce podíle-
li. Ve Vinoři jsme vytvořili
celkem 7 skupinek, ve kte-
rých se účastnilo 16 dospě-
lých a 17 dětí. 
Celý obnos jsme odevzdali
Arcidiecézní charitě Praha,
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kde kasičky rozpečetili a sdě-
lili nám, že jsme ve Vinoři vy-
brali 23 794 Kč. 
Celkem bylo v Praze vybráno
2  114  078 Kč, v celé ČR
76 967 976 Kč. Záměry a dal-
ší podrobnosti můžete nalézt
na www.trikralovasbirka.cz.
Děkujeme.

Ludmila a Jan Obručovi, 
koordinátoři Tříkrálové sbírky



Kronika

V lednu oslavil své šedesáté narozeniny sta-
rosta František Švarc a v  březnu oslavila
osmdesátiny paní Jiřina Červenková. 

Oběma oslavencům přejeme k  jejich kulatinám
pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti. Františko-
vi navíc ještě dlouhou řadu pracovních úspěchů.

Blahopřejeme našim občanům, kteří oslavili
svá životní jubilea v 1. čtvrtletí roku 2013.

LEDEN
KREJCÁREK Miloslav 83
REMENÁR Eugen 70
KORBIČKOVÁ Růžena 81
KAZILOVÁ Jaroslava 80
FILIP František 82
KUBROVÁ Jaroslava 75
SVOBODOVÁ Blažena 75
VOKÁL Josef 85
FABIÁN Miloš 70
HEJROVÁ Eliška 84

ÚNOR
ČECHOVÁ Jiřina 83
BLOVSKÝ Jaroslav 70
SVOBODA Josef 80
KOCMANOVÁ Ludmila 75
ŠTĚPÁNOVÁ Jiřina 91
ALTMANOVÁ Helena 88
SALANÍK Jiří 70
POLNICKÁ Marta 75
TROSTOVÁ Drahomíra 85
NOVOTNÁ Františka 80
BEZKOČKOVÁ Cecilie 84
KAFKOVÁ Marie 75
HŐHNEOVÁ Jiřina 75
SUCHÁNKOVÁ Helena 82
STEJSKALOVÁ Jarmila 86
HAVÍŘOVÁ Božena 80

BŘEZEN
CIHLÁŘ Jiří 90
PEŠTOVÁ Jarmila 91
KUBR Josef 82
BERNÁTH Josef 86
PYTLÍKOVÁ Věra 85
BĚLOVÁ Milada 75
NOUŠA Jiří 81
BLOVSKÁ Eva 70
ČERVENKOVÁ Jiřina 80
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Pramínek dětství

Pramínek dětství pramínek
kouzelný tenký stříbrný hlásek
ze sna mi šumí mušlička vzpomínek
zpívá a víří ráj dětských lásek

Odkud mne vábíte ach léta splašená
vy luny uprchlé dny křehké korálky
Marty a Jarušky jedna je Stašena
volám vás jmény a marně už do dálky

Proč ale z pohledů planoucích tváří
napověz hudbo snů vyzvoňte rolničky
dodnes mi jediné do noci září
ty oči nebeské Kotalů Aničky? 

Lubomír Antoš



Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

má být 1/2 strany
data jsou 1/3

zaslat data na správný rozměr viz. rozměry inzerce.

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!
Uzávěrky: 25. 6., 25. 9., 25. 12., 25. 3. Tel. redakce: 286 851 114

Šířka (mm) Výška (mm) Orientace Cena bez DPH
1/1 A5 128,5 188 na výšku 2 000,- Kč
1/2 A5 128,5 92 na šířku 1 000,- Kč
1/3 A5 128,5 62 na šířku 500,- Kč
1/4 A5 62 92 na výšku 200,- Kč

Ceny inzerce ve Vinořském zpravodaji:
Inzerce ve Vinořském zpravodaji
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Ordinace všeobecného
praktického lékaře pro dospělé

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

Ordinace: Praha 9 – Kbely, Bakovská 4

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.

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.

Registrujeme nové pacienty.
Pacient nebude obtěžován nadbytečnou administrativou.

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

MUDr. Petr Bouzek
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ZAHRADA ÚKLID

Zakládání zahrad (záruka 5 let)
Zakládání trávníku drnováním

774 804 522

Nabízíme

Zveme vás
na dny otevřených dveří

a zápisy
• na letní prázdninový provoz MŠ a jeslí na Ládví 

a na Černém Mostě

• do předškolní přípravné třídy se speciálním 
rozvíjejícím programem na Ládví a v Satalicích 
pro školní rok 2013/2014

• do MŠ a jeslí na Ládví pro školní rok 2013/2014

Praha 8-Ládví
Rajmonova 1199/4
(blízko metra C Ládví)
24. 4. a 29. 5. 2013
v 15.30–17.00 hodin

Praha 9-Černý Most
Vybíralova 969/2
(blízko metra B Černý Most)
23. 4. a 28. 5. 2013
v 15.30–17.00 hodin

Více informací a přihlášky na www.prorodinu.cz, 
na e-mailu info@prorodinu.cz nebo na tel. čísle 
724 692 085.

Nabízíme k prodeji velmi hezký byt v osobním vlastnictví o velikosti 
2+kk v novostavbě z  roku 2008 v Praze 9 – Vinoři. Byt se nachází 
ve zvýšeném přízemí třípodlažního domu. Disponuje velkou ložnicí 
(18 m2), obývací místností s  kuchyňským koutem (19 m2), který 
je vybaven sklokeramickou deskou, vestavěnou lednicí, myčkou  
a troubou. Dále je zde prostorná koupelna se sprchovým koutem  
a toaletou. Úložný prostor najdete ve vestavěných skříních v předsíni 
a komoře. K  bytu náleží sklep a garážové stání v  suterénu domu. 
Spojení autobusem na metro C nebo B.

RE/MAX Abri 
Sokolovská 1/67, 186 00 Praha 8
Tel. kancelář: +420 733 691 144

www.re-max.cz/abri

2 199 000 Kč 
za nemovitost 

Prodej bytu 2+kk (57 m2) 
+ garážové stání v Praze 9 - Vinoř

Kontakt: Jurčíková Monika
Tel. makléř: +420 733 691 149
E-mail: monika.jurcikova@re-max.cz

malíř 
Ivan Čornej 

tel.: 775 272 907 

Českodubská 820 
Praha 9 – Vinoř

www.vymalovat.cz



Vinořský zpravodaj č.  114/Jaro 2013 • Vydává MČ Praha-Vinoř • Řídí
redakční rada: Mgr. Iveta Boušová (vedoucí), PaedDr. Marie Brothánková,
Ing.  František Filip, Vít Mokrý, František Švarc, Petr Lichtenberg 
• www.praha-vinor.cz • Tel.: 286 851 114 • Povolena odborem kultury
NVP pod č.j. 1136/79 • Vychází čtvrtletně • Počet výtisků: 1  600  ks 
• Rozšiřuje: Česká pošta • Grafické zpracování a  tisk PRINCO
International, spol. s r. o. • Za obsah článků odpovídají autoři a stanovisko
redakce nemusí být vždy shodné
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TENIS NEJEN PRO DĚTI
Nově otevřené kurzy tenisu 
pro děti a dospělé

Nové tréninkové místo v Praze 9 – Kbelích, 
v areálu Hotelu Marie-Luisa, Krnská 350.

Další informace na tel.: 603 514 994
www.tshradecka.cz




