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Toho premiéra vezmete, jako že já jsem já…!

Ahoj, Vinořáci,
nedá mi to, musím trochu zanaříkat nad současnou politickou situací. Vláda začala hezky,
ve Sněmovně měla po volbách
2010 podporu rekordních 118
poslanců. Stejně jako je Tour
de France náročný závod, tak
také 4leté volební období je
náročné. Na dlouhé cestě Tour
nebo na cestě k volbám 2014
se někteří unaví, někteří změní stáj, někteří dopují – a někteří odpadnou úplně. Pořadatelé někdy musí dokonce
závod předčasně ukončit.
A ten, kdo jede za větrem, šetří síly, nepouští se do nebezpečných situací, nakonec může
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i vyhrát. Otázka zůstává: Neměla by se změnit pravidla?
Osobně jsem přesvědčen, že
by si lidé zasluhovali mít možnost stáhnout ze závodu závodníka přistiženého z dopingu nebo závodníka, který je

velice slabý a motá se někde
vzadu. Třeba se ale této změny dočkáme.
Letošní léto tedy začíná pěkně, a to už máme za sebou děsivé povodně, které se u nás
naštěstí moc neprojevily.

Ve Vinoři bude ale léto opět
pracovní, chceme zahájit některé větší projekty:
1. Rekonstrukci Černínské
kaple, která si o to říká už delší dobu. Na základě dobrých
přátelských vztahů s místním
panem farářem páterem
P. Jančíkem a za vydatného
přispění Mgr. J. Divínové se
podařilo tento objekt převést
do majetku hl. m. Prahy a správy Vinoře, stejně jako prohlásit
jej za kulturní památku a sehnat potřebnou dotaci na
opravu ve výši 1,4 milionu Kč.
Přepokládaná spoluúčast Vinoře potom bude cca 900 000 Kč.
Dokončení akce – listopad
2013. Tato nádherná stavba tak
bude zachráněna a zachována
i pro další generace a bude i nadále ozdobou Vinoře.
2. Výstavba víceúčelového
hřiště pro všechny generace
v Podskalí, dokončení na
jaře 2014, výše investic cca
2,5 milionu Kč.
3. Odvlhčení bytového domu
v Bohdanečské ulici, výše investic cca 2,3 milionu Kč.
Velice pozitivní ohlasy mám
na rozvod vody na hřbitově,

Otevření opravené silnice z Vinoře do Satalic.

pokud bude soukromým investorem realizována výstavba
nového hrobnického domku
se smuteční síní a veřejným
WC, bude to znamenat další
zkvalitnění služeb.
V přípravě je mezinárodní letní tábor ve škole, letní školka,
mezinárodní turnaj ve fotbale
a návštěva polské Kargové při
příležitosti Dne čokolády. Dále
probíhá i revitalizace Cukrovarského rybníka a jeho okolí.
Když k tomu připočteme celou
řadu kulturních akcí na Dlabačově nebo v režii Výboru pro
kulturu, tak už snad k plnému
vytížení léta zbývá jediné – viz
začátek – nové volby!
No a tak přeji všem krásné, pohodové a příjemné léto, zasloužené prázdniny, načerpání sil
do dalších měsíců a let – a v případě nových voleb šťastnou
ruku.
František Švarc

Vážení Vinořáci,
ve svém minulém příspěvku
jsem psal, že prezidentské volby jsou za námi. To jsem vů-

bec netušil, že naopak před
námi jsou možná předčasné
volby do Poslanecké sněmovny a změna ve vedení na magistrátu hl. m. Prahy. Je vidět,
že situace na naší politické
scéně se blíží té italské, kdy
měnit vládu několikrát za období je zcela běžné. Rozhodně
by to ale neměl být trend, kterým bychom se měli ubírat.
Nedávno jsem na kole projížděl ze Satalic do Vinoře
a mohl si vyzkoušet nový povrch silnice Vinořská. Po deštích totiž byla cyklostezka lesem téměř neprůjezdná. Musím za něj poděkovat, je to
úplně jiná jízda než na té dlouho rozbité komunikaci. Při
dnešní finanční situaci je to
malý zázrak. A protože zázraky se dějí, tak se možná stane
i zázrak na naší politické
a společenské scéně a lidé budou mít k sobě blíž a budou se
na sebe spíše usmívat než
mračit. Vždyť nedávné dlouho
zamračené nebe nám všem,
myslím, úplně stačilo.
Tomáš Kladívko
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Z 24. zasedání
Zastupitelstva
MČ Praha-Vinoř,
konaného dne
9. května 2013
I. Úkoly z minulých
zastupitelstev
MZ podle předložené projektové dokumentace schválilo
výstavbu novostaveb rodinných domů č. 1 (část B) a č. 2
(část A), vše na pozemku parc.
č. 272/3 v k. ú. Vinoř, a napojení na kanalizační řad s tím, že
revizní kanalizační šachta na
přípojce situovaná na pozemku MČ parc. č. 272/1 bude
umístěna ve vzdálenosti 3 m
od hranice pozemku 272/4.
Trasa projektované kanalizační přípojky bude pak vedena
kolmo na osu základů plánované opěrné zdi autobusové
zastávky. Napojení na vodovodní řad a síť energetiky
schválilo podle upravených situací pro novostavbu domu
č. 1 (část B) a domu č. 2 (část A)
přes pozemek parc. č. 272/1
v k. ú. Vinoř, který je ve svěřené správě městské části Praha-Vinoř. MZ schválilo pro uložení přípojek do pozemku parc.
č. 272/1 v k. ú. Vinoř uzavření
smluv o smlouvách budoucích
o zřízení věcných břemen
na dobu neurčitou s hodnotou
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věcných břemen podle znaleckého posudku – podle návrhu.
MZ schválilo převzetí daru
stavby komunikací, chodníků
a souvisejících zpevněných
ploch na pozemcích nebo jejich
částech parc. č. 404/1, 404/14,
404/2, 404/24, 1577/78, vše
v k. ú. Vinoř, od společnosti Bemett Vinoř, s. r. o., IČ 276 12 384,
v symbolické hodnotě 1 000 Kč,
po opravě stávajících vad, a pověřilo starostu uzavřením darovací smlouvy do 30. 6. 2013.
II. Nové úkoly
MZ schválilo změnu rozpočtu k 30. 4. 2013 dle rozpočtového opatření č. 2, týkajícího
se neinvestičních dotací pro
školu na asistenta pedagoga
a dotace pro knihovnu. Touto
úpravou bude schválený rozpočet navýšen o 102 800 Kč
jak v příjmové, tak i ve výdajové části rozpočtu. Celková
výše upraveného rozpočtu
činí 24 307 100 Kč, po konsolidaci 24 155 100 Kč.
MZ schválilo bezplatnou výpůjčku části pozemku p. č. 1582/1,
k. ú. Vinoř, o výměře cca 715 m2
Bytovému družstvu Uherská 624,
se sídlem Uherská 624, Praha 9,
kolem domu č. p. 622–625, ul.
Uherská, Praha-Vinoř, dle předloženého nákresu (dále jen BD).
Bezplatná výpůjčka výše uvede-

ného pozemku se schválila na
dobu neurčitou od 1. 7. 2013
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. BD
bude řádně pečovat o zeleň na
pozemku, který je předmětem
výpůjčky. MZ souhlasilo s výsadbou drobných keřů na pozemku,
který je předmětem výpůjčky.
MZ schválilo bezplatnou výpůjčku části pozemku p. č. 1582/1,
k. ú. Vinoř, o výměře cca 705 m2
Bytovému družstvu Čeperská, se
sídlem Čeperská 629, Praha 9,
kolem domu č. p. 626–629, ul.
Čeperská, Praha 9 – Vinoř, dle
předloženého nákresu (dále
jen BD). Bezplatná výpůjčka
výše uvedeného pozemku se
schválila na dobu neurčitou od
1. 7. 2013 s výpovědní lhůtou 3
měsíce. BD bude řádně pečovat
o zeleň na pozemku, který je
předmětem výpůjčky. MZ souhlasilo s výsadbou drobných
keřů na pozemku, který je
předmětem výpůjčky.
MZ schválilo navržené řešení zástavby na části pozemku
parc. č. 678 v k. ú. Vinoř ve
Ctěnicích, dle přiložené zastavovací studie – zastavovacího
plánu lokality, zpracovaného
žadatelem. Jedná se o řešení
s řadovými domky.
MZ schválilo uzavření Smlouvy o úplatném věcném břemeni k pozemkům p. č. 1361/5,
1361/74 a 1361/75, vše v k. ú.

Vinoř, pro společnost PREdistribuce, a. s., IČ 273 76 516, a pověřilo starostu uzavřením smlouvy s termínem do 30. 7. 2013.
MZ schválilo navržené řešení
„Zástavba RD Vinoř III“, zpracované žadatelem – společností Moravská stavební – INVEST,
a. s., s tím, že požaduje doplnění chodníku na větvi „A“ k ulici
Klenovská, „B“ k ulici V Žabokřiku a „E“ k ul. V Žabokřiku
a Lipoltická. Dále požaduje dešťovou kanalizaci řešit v režimu
veřejné dešťové kanalizace.
MZ neschválilo pronájem pozemku před OD Norma na
stánkový prodej stáčených sudových vín.
MZ neodsouhlasilo finanční
částku 2 500 Kč na čističku
pitné vody pro Kamerun, požadovanou Hnutím fokoláre.
MZ schválilo ukončení nájemní smlouvy dohodou na
pronájem bytu č. 1, Mikulovická 337, Praha 9 – Vinoř,
s A. Brožovou k 30. 6. 2013.
MZ schválilo ukončení nájemní
smlouvy dohodou na pronájem
bytu č. 4, Mladoboleslavská 515,
Praha 9 – Vinoř, k 30. 6. 2013.
Do 14 dnů po ukončení nájmu je
nájemce povinen se přihlásit na
adrese nového bydliště.
MZ souhlasilo s prodloužením nájemní smlouvy na byt
č. 11, Mladoboleslavská 13,
Praha 9 – Vinoř, na období od
1. 8. 2013 do 31. 7. 2014.
MZ souhlasilo s prodloužením
nájemní smlouvy na byt č. 8,
Bohdanečská 399, Praha 9 – Vinoř, od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014.
MZ schválilo pronájem bytu
č. 1 (stabilizační byt 2+1 o velikosti 56,02 m2) v ul. Mikulo-

vická č. p. 337, Praha 9 – Vinoř, nájemci, který byl vybrán
bytovou komisí na základě doporučení ředitele školy. Doba
nájmu bude stanovena na 1 školní rok, s možností prodloužení.
Nájemné je stanoveno ve výši
89,57 Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou připočteny zálohy na služby a nájemné ze zařizovacích předmětů. Doba
pronájmu je stanovena od 1. 7.
2013 do 31. 7. 2014.
MZ schválilo pronájem bytu
č. 2 Mladoboleslavská 514 a bytu
č. 4 Mladoboleslavská 515 nájemcům, kteří byli vybráni bytovou
komisí z pořadníku žadatelů
o byt na základě počtu získaných bodů přidělených dle bodového hodnocení. Doba nájmu
bude stanovena od 1. 7. 2013 do
30. 6. 2014, s možností prodloužení. Nájemné je stanoveno ve
výši 100 Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou připočteny zálohy
na služby a nájemné ze zařizovacích předmětů. Před uzavřením
nájemní smlouvy dodá budoucí
nájemce potvrzení o příjmech
a výpis z katastru, že není vlastníkem žádného objektu určeného k bydlení.

MZ schválilo pronájem bytu
č. 3 Křemílkova 245 nájemkyni,
která byla vybrána bytovou komisí z pořadníku žadatelů o byt
na základě počtu získaných
bodů přidělených dle bodového hodnocení. Doba nájmu
bude stanovena od 1. 6. 2013
do 31. 5. 2014, s možností prodloužení. Nájemné je stanoveno ve výši 89,57 Kč/m2/měsíc.
K nájemnému budou připočteny zálohy na služby a nájemné
ze zařizovacích předmětů. Před
uzavřením nájemní smlouvy
dodá budoucí nájemce potvrzení o příjmech a výpis z katastru, že není vlastníkem žádného objektu určeného k bydlení.
MZ vzala na vědomí Směrnici starosty – Odepisování
dlouhodobého majetku.
MZ schválilo pronájem bytu
č. 2 (stabilizační byt 1+1) v ul.
Prachovická 340, Praha 9 – Vinoř,
zaměstnanci školy, který byl vybrán bytovou komisí na základě
doporučení ředitele školy. Doba
nájmu bude stanovena na 1 školní rok, s možností prodloužení.
Nájemné je stanoveno ve výši
89,57 Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou připočteny zálohy na

Rada mladých pořádala úklid Vinoře.
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služby a nájemné ze zařizovacích předmětů. Doba pronájmu
je stanovena od 1. 8. 2013 do
31. 7. 2014.
MZ schválilo příspěvek na
akci Den dětí pořádanou farností, Hnutím fokoláre a Sokolem ve výši 3 000 Kč.
III. Informace starosty
Byla dokončena silnice do
Satalic.
21. 4. proběhl jarní úklid Vinoře pořádaný Radou mladých,
naplnil dva kontejnery. Děkujeme Kláře a Radě mladých za organizaci, stejně jako všem, kterým čistota našeho životního
prostředí není lhostejná.
Opravy naučné stezky, jedno
zastavení přesunuto od skály
k rybníku.
Revitalizace Cukrovarského
rybníka a okolí, příprava hráze, vyčištěn potok, likvidace
černých skládek.
Výstavba autobusové zastávky v Rosické.
Jednání s ROPIDem ohledně
úprav linek MHD, minilinka Vinoř – Satalice, optimalizace spojů.

Zastávka v Rosické ulici.
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Projekt rozšíření fotbalového hřiště o malé tréninkové
hřiště (příští rok), projekt na
výstavbu pergoly u šaten běží,
je nutné sehnat potřebné prostředky.
Stavební řízení hřiště
V Podskalí – ZAVOS, možná
prezentace v průběhu letošního roku.
Vinořský zámek – zatím se
nechystá vyklizení, 14. 9. Den
otevřených dveří.

Z 25. zasedání
Zastupitelstva
MČ Praha-Vinoř,
konaného dne
20. června 2013
I. Úkoly z minulých
zastupitelstev
MZ nesouhlasilo s úpravou
směrné části územního plánu
a změnou míry využití území
OB-B pro pozemky parc.
č. 1337/240 a 1337/241 v k. ú.
Vinoř na OB-C (V Žabokřiku).
MZ neschválilo úpravu na
změnu kódu míry využití území
z OB-B na OB-C k pozemkům

parc. č. 1336/32, 1336/33,
1336/35, 1336/36, 1336/37,
1336/38, 1336/39, 1336/40,
1336/41, 1336/42, 1336/43,
1336/44, 1336/45, 1336/47,
1337/57, 1337/58, 1337/99,
1364/1, 1364/2, v ulici Rosická, vše k. ú. Vinoř.
MZ revokovalo usnesení
č. Z403/5/13 z 24. zasedání zastupitelstva ze dne 9. 5. 2013
a na základě nových skutečností schválilo ukončení nájemní smlouvy dohodou na
pronájem bytu č. 5, Mladoboleslavská 13 (stabilizační byt).
MZ revokovalo usnesení
Z401/5/13 z 24. zasedání zastupitelstva ze dne 9. 5. 2013. Ve
větě druhé se mění pouze termín přihlášení k TP. Věta druhá
bude znít: K 31. 7. 2013 jsou nájemce a jeho rodinní příslušníci
přihlášení k trvalému pobytu na
této adrese povinni se přihlásit
na adrese nového bydliště.
II. Nové úkoly
MZ nesouhlasilo s umístěním
stavby podle přiložené projektové dokumentace pro účely
územního řízení na akci „Golf
Vinoř“ v k. ú. Vinoř a Kbely.
MZ projednalo závěrečný
účet za rok 2012, schválilo celoroční hospodaření městské
části Praha-Vinoř za rok 2012,
a to bez výhrad.
MZ schválilo změnu rozpočtu k 30. 6. 2013 dle rozpočtového opatření č. 3. Touto
úpravou bude schválený rozpočet navýšen o 1 400 000 Kč
jak v příjmové, tak i ve výdajové části rozpočtu. Jedná se
o dotaci určenou na opravy
Černínské kaple, která je

v majetku MČ Praha-Vinoř,
včetně pozemku pod ní. Celková výše upraveného rozpočtu činí 25 707 100 Kč, po
konsolidaci 25 555 100 Kč.
MZ doporučilo schválit navrhované dohody ke smlouvám
o smlouvách budoucích kupních a ke smlouvám o smlouvách budoucích darovacích,
týkajících se výstavby V Žabokřiku II. etapa, uzavřených
původně mezi MČ a Moravskou stavební INVEST, a. s. Dohody jsou předkládány na základě dohody o převodu projektové dokumentace a smluvní
dokumentace a převodu vlastnických práv k pozemkům
mezi společností Moravská
stavební – INVEST a M. S. Vinořská a nástupcem k těmto
právům společností UNISTAV
Vinoř II. MZ pověřilo starostu
uzavřením dohod v termínu
do 31. 8. 2013.
MZ souhlasilo se změnou
funkčního využití na pozemku
parc. č. 1158/2 v k. ú. Vinoř
z PS na polyfunkční využití
OB-A a souhlasilo s posunutím
hranice ÚSES ve smyslu funkčního využití této plochy
MZ souhlasilo s pořízením
změny územního plánu z PS
na OB-A a posunutím hranice
biokoridoru cca o 9 m na pozemcích parc. č. 1148/1, 1147,
k. ú. Vinoř.
MZ souhlasilo se směnou pozemku městské části parc.
č. 256, k. ú. Vinoř, o výměře
805 m2, druh pozemku zahrada, za pozemek parc. č. 257,
k. ú. Vinoř, o výměře 2 742 m2,
druh pozemku ovocný sad,
z kterého bude oddělena část

pro komunikaci podél hranice
mezi oběma směňovanými pozemky, a s vyvěšením záměru
k této směně. Směna bude
provedena bezúplatně. Vzhledem k umístění pozemku
v předzámčí je záměr využít
pozemek na park, případně
dětské hřiště.
MZ souhlasilo s uzavřením
smlouvy o věcném břemeni
k části pozemku parc. č. 1160
v k. ú. Vinoř, která je vymezena geom. plánem, na dobu neurčitou, za účelem zajištění
provozu, údržby a oprav instalovaného zařízení, v hodnotě
věcného břemene stanovené
dohodou ve výši 10 000 Kč bez
DPH nebo znaleckým posudkem, ve prospěch společnosti
PREdistribuce, a. s. Zastupitelstvo MČ Praha-Vinoř pověřilo
starostu k uzavření smlouvy
s termínem do 30. 9. 2013.
MZ souhlasilo se změnou způsobu vytápění v bytě č. 2, Bohdanečská 250, z elektrického
na plynové, na náklady správce
objektu – MČ Praha-Vinoř.
MZ nesouhlasilo s prodejem
pozemků pod nákupním střediskem NORMA – p. č. 1162/1,
1162/2, 1162/4 a 1162/10 –
a pověřilo starostu, aby vyvolal další jednání s CPI o využitelnosti nákupního střediska
a jeho přilehlého okolí.
MZ vzalo na vědomí závěrečnou zprávu z auditu finančního a kontrolního výboru při
MČ Praha-Vinoř o provozu
sportovní haly ZŠ Vinoř a Stanovisko ředitele ZŠ a MŠ Vinoř k závěrečné zprávě.
MZ schválilo dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové or-

ganizace Základní škola a Mateřská škola Praha-Vinoř a dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Vincent
s účinností od 20. 6. 2013.
MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8,
Bohdanečská 400, od 1. září
2013 do 31. srpna 2016.
MZ schválilo pronájem bytu
č. 5 (byt 2+1 o velikosti 78,15 m2),
Mladoboleslavská 13. Doba nájmu od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2016
s možností prodloužení. Nájemné je stanoveno ve výši
89,57 Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou připočteny zálohy na služby a nájemné ze zařizovacích předmětů.
MZ vzalo na vědomí Směrnici starosty č. 2 – Účtování svěřeného majetku příspěvkovým organizacím zřizovaným
MČ Praha-Vinoř.
MZ schválilo pronájem bytu
č. 3, Mladoboleslavská 514, žadatelce, která byla vybrána bytovou komisí z pořadníku žadatelů
o byt na základě počtu získaných
bodů přidělených dle bodového
hodnocení. Doba nájmu bude
stanovena od 1. 7. 2013 do 30.
6. 2014, s možností prodloužení. Nájemné je stanoveno ve
výši 100 Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou připočteny
zálohy na služby a nájemné ze
zařizovacích předmětů.
MZ pověřilo bytovou komise,
aby v době prázdnin obsadila
byt č. 5, Mladoboleslavská 515,
nájemcem vybraným z pořadníku žadatelů, který má nejvyšší bodové ohodnocení žádosti a bude mít o pronájem
bytu zájem. A dále stabilizační byt č. 10, Mladoboleslav7

ská 13, podle návrhu ředitele
školy. Případní nájemci budou dodatečně schváleni zastupitelstvem v září 2013.
MZ schválilo ukončení nájemní smlouvy dohodou na
pronájem n. p. – prodejna textilu v č. p. 13 na Mladoboleslavské ulici – k 30. 9. 2013
a schválilo zveřejnění záměru
na pronájem tohoto nebytového prostoru za nájemné v minimální výši 1 600 Kč/m2/rok.
Nájemné osvobozeno od DPH.
Doba nájmu od 1. 10. 2013 do
31. 12. 2016 s možností prodloužení. Účel využití bude

v záměru specifikován podle
výše uvedených požadavků
a bude vyvěšen do 15. 7. 2013.
MZ pověřilo zajištěním vypsání záměru tajemníka úřadu.
MZ schválilo vyvěšení záměru o pronájmu bytu Živanická
235 v případě, že i poslední
zájemce z pořadníku neprojeví o pronájem bytu zájem. MZ
pověřilo zajištěním vypsání
záměru tajemníka úřadu.
III. Informace starosty
Výběrové řízení na opravu
Černínské kaple (do listopadu
musí být opraveno).

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

miniEXPEDICI NAŠI PŘEDKOVÉ
aneb toulky za Slovany, Kelty a jinými nomády usedlými
na našem území! Určeno dětem, mladým,
vášnivým archeologům, píditelům všeho druhu.
Na programu: výpravy do keltských a slovanských hradišť,
svatoborů, interaktivních muzeí a skanzenů
(Přezletice, Kolín, Libice, Kouřim, Benátky nad Jizerou, Praha)
Cena: 1 000 Kč zahrnuje dopravu a vstupy, neobsahuje jídlo a pití.
Výpravy budou probíhat v daném termínu
od 8.30 do 15.30, výchozím i příchozím stanovištěm bude
KVC Vincent v Praze Vinoři.
Expedice povedou zkušené lektorky
Klára Löwensteinová a Monika Lichtenbergová.
Přihlášky a dotazy směřujte na Kláru Löwensteinovou:
klaralowenstein@yahoo.it, 724 909 585.
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Letní školka.
Letní tábor.
Oslavy 925 let založení Vinoře 14. 9. Při oslavách 920 let
bylo předáno ocenění některým občanům Vinoře, je možné podávat návrhy pro letošní
výročí.

TERMÍNY ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
VE 2. POLOLETÍ:
12. září 2013,
7. listopadu 2013,
19. prosince 2013.

NEPŘEHLÉDNĚTE:
Výzva:
MČ Praha-Vinoř prosí maminku, která v dubnu na
pouti v „dětském koutku“
našla zlatou náušnici, aby
se přihlásila na Úřadu městské části, Bohdanečská 97,
Praha 9 – Vinoř, neboť se
přihlásila její majitelka.
Děkujeme,
MČ Praha-Vinoř
Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás zvelebujete zeleň městské části před svými domy tím, že zde sekáte
trávu a vysazujete na vlastní náklady rostliny. Chceme Vám touto cestou poděkovat, moc si toho vážíme.
Zároveň Vás chceme poprosit, zda byste se o takto
zkultivovanou zeleň starali
i nadále. Předejdeme společně tomu, že by mohlo
dojít k posekání Vámi vysázených rostlin.
Ještě jednou děkujeme,
MČ Praha-Vinoř
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a. s.
Termíny přistavení:
30. 7. 2013

8.00–11.00 hod.

4. 9. 2013

10.30–13.30 hod.

10. 10. 2013

12.00–14.30 hod.

18. 11. 2013

14.30–17.00 hod.

18. 12. 2013

10.30–13.30 hod.

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

Bližší informace na telefonních číslech 267 175 174 a 267 175 202
nebo na www.ppas.cz
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Program ČERVENEC–
–SRPEN–ZÁŘÍ 2013
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.
Doprava: Metro „B“ Palmovka
nebo „C“ Letňany, dále bus
185 a 302 do stanice Ctěnice.
„Chaloupka na vršku“
…a jiné pohádky z ateliéru
Šárky Váchové.
Rozsáhlá tvorba známé vý-

tvarnice Šárky Váchové zahrnuje nejen filmové a divadelní pohádky, ale rovněž
dětmi oblíbený seriál Kostičky či večerníčkové série,
v nichž autorka zachycuje zvyky českého venkova i kouzla
starých lidových řemesel. Expozice je doplněna projekcí
večerníčku „Chaloupka na
vršku“ i tvůrčími dílnami pro
děti a rodiče, vedené odborným lektorem.
Vhodné pro MŠ i ZŠ (na předchozí objednávku). V sobotu
a v neděli bez objednání.
Výstava trvá do 15. 9. 2013
Zámek I. patro.

„Kámen svému městu“
Hornictví a lámání kamene
na území Prahy.
Výstava připravená ve spolupráci s Muzeem Středních Brd
představuje nezastupitelnou
funkci pražského kamene v historii hlavního města Prahy od
staršího paleolitu po moderní
dobu. V časové ose dokumentuje, jak kámen těžený na území
dnešní Prahy ovlivnil její dějiny, zejména v oblasti stavebního vývoje, vědy a umění, ale
i jako prostředek a způsob obživy. Mapuje významná i zajímavá ložiska nerostných surovin
na území hlavního města.
11

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
„Setkání se současnou
českou poezií“
Úterý 16. 7. 2013 v 18.00 hod.
(přeloženo ze 4. 6. 2013)
Herečka, recitátorka i spisovatelka Zdenka Procházková uvede dva básníky mladé generace – Marii
Šťastnou a Radka Fridricha.

Marie Šťastná je básnířka, nositelka prestižní Ceny Jiřího
Ortena (2004) a Drážďanské
ceny lyriky (2010).
Básník, prozaik, překladatel,
sběratel českého a německého folklóru Radek Fridrich se
věnuje publicistice a výtvarnému umění. Je autorem jedenácti knížek, mj. V zahradě
Bredovských (1999), Erzherz
Výstava trvá do 8. 9. 2013.
Výstava je umístěna v přízemí
zámku a v zámeckém sklepení.
„Barvy a tvary matky
Země“
Bohatství přírody očima
dětí celého světa.
Výstava přináší svěží výtvarná díla dětských autorů
z mnoha zemí světa, je výběrem nejlepších oceněných
prací 38. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy
Lidice 2010. Do tohoto roční12

ku, který byl zasvěcen Mezinárodnímu roku biodiverzity, zaslalo své práce plné
brouků, motýlů, ryb sladkovodních i mořských, ptáků,
divokých i domácích zvířat,
stromů, trav a květin více
než 25 000 dětí z 61 zemí
světa, včetně tak exotických,
jako je Bangladéš, Etiopie, Filipíny, Paraguay, Indonésie či
Kapverdské ostrovy.
Výstava trvá do 8. 9. 2013.
Výstava je umístěna v přízemí
zámku.

(2002), Žibřid (2006) a Krooa
krooa (2011; Magnesia Litera
za poezii, 2012).
„Natoč si svůj vlastní film“
Čtvrtek 1. 8. 2013, začátek v 17 hodin – Animační
dílna pro rodiče a děti.
Seznámíte se s přípravou námětu, scénáře, technického scénáře, výtvarného materiálu, se
samotnou animací a natáčením, střihem a obrazovou i zvukovou postprodukcí. Vyzkoušíte si různé technologie a techniky animace, můžete se na chvíli
stát režisérem, výtvarníkem,
scenáristou i animátorem a vše
pak uplatníte při vlastní tvorbě
animovaného filmu.
(Nutná rezervace místa
na telefonu: 601 555 079,
Mgr. Beáta Tisucká)

Jezdecká společnost Ctěnice
Sobota 31. 8. 2013
V době od 12.30 do 16.00 se
uskuteční jezdecké závody,
třetí kolo letošního ročníku
seriálové soutěže O pohár Prahy ve skocích, která je určena dětským závodníkům na
pony. Vedle dětských soutěží

Z historie Ctěnic a Vinoře
Sobota 14. 9. 2013,
zahájení ve 14.00 hod.
V přízemních prostorách zámku budou zpřístupněny nově
připravené stálé expozice seznamující s počátky původně
vodní tvrze a následného stavebně-historického vývoje zá-

připravuje Jezdecká společnost Ctěnice i možnost svezení dětí na pony či ukázku soutěže psů ve flyballu.

meckého areálu Ctěnice, stejně
jako s historií i současností obce
Vinoř, dnešní městské části Prahy 9. Slavnostní zahájení výstav
proběhne v souvislosti s oslavami 925 let od založení Vinoře.

Ctěnické dožínky
Sobota 7. 9. 2013
(10.00–16.00)
Tradiční dožínková slavnost,
oslavující konec sklizně a příchod podzimu, se v zámeckém
areálu uskuteční již podruhé.
Ctěnické dožínky oživí zámek
staročeským jarmarkem s množstvím zajímavých výrobků z šustí, keramiky i dříví. Pestrý kulturní program bude současně
obohacen i o ukázky lidových
řemesel, o tvořivé dílničky pro
nejmenší návštěvníky i o lidovou muziku.

Jablkobraní
Sobota 21. 9. 2013
(10.00–16.00)
Již druhý ročník ctěnického
Jablkobraní nabídne návštěvníkům různé druhy jablečného moštu, pečené i nepečené
jablečné speciality a také
ochutnávku sklizně tradičních
českých jablečných odrůd
z místní štěpnice. Od 14.00 do
15.00 hodin pobaví návštěvníky umělci na chůdách ze souboru Long Vehicle Circus.
13

Honba za fotograﬁí
Měsíce, který byl nejblíže
zemskému povrchu
V novinách jsem se dozvěděl,
že 27. 5. bude možno pozorovat Měsíc, který se po delší
době maximálně přiblíží
Zemi. Pohybuje se totiž po
eliptické dráze a ocitne se
v tak zvaném perigeu, což je
nejbližší vzdálenost od Země.

Vítání občánků 2013
Slavnostní vítání se konalo
18. dubna jako již tradičně ve
školní jídelně a opět ve dvou
skupinách, protože jsme vítali
71 nových Vinořáčků. Jako
první dostal slovo pan starosta, následovaly baráčnice za
nejstarší generaci a jako po-

slední přivítaly miminka děti
z mateřské školky svým krásným vystoupením. Rodiče dětí
se zapsali do pamětní knihy
14

a obdrželi finanční dar od MČ,
dárky od firem Dětská Galaxie, Hipp, lékárna Winlek
a Česká pošta.

Zubní ordinace
V červnu byl znovu zahájen
provoz zubní ordinace v našem zdravotním středisku.
Nyní bude tuto ordinaci provozovat MUDr. Dana Burdová.

Bylo to 362 319 km. Průměrná
vzdálenost činí 384 400 km.
Připravil jsem si tedy svůj teleskop, spojil jej s fotoaparátem a byl jsem připraven vyfotografovat Měsíc, který byl
v noci z 25. na 26. 5. právě
v úplňku. Bohužel povětrnostní situace málem můj úmysl
zhatila. V noci se začala blížit
od jihu mohutná fronta, která
hrozila, že pozorování znemožní. Měsíc vycházel v tu
dobu pozdě v noci. Na nebi se
začaly prohánět mraky a zača-

ly překrývat objekt mého zájmu. Netrpělivě jsem čekal na
okamžik, kdy se Měsíc mezi
mraky objeví v plné kráse. Podařilo se to 26. 5 v 00.07 hodin, kdy jsem provedl čtyři expozice. Pak se již zatáhlo souvislou oblačností a byl konec
pozorování pro několik nocí.
O svůj zážitek bych se rád podělil snímkem i s ostatními
občany Vinoře, kteří v tu dobu
spokojeně spali.
Stanislav Lichtenberg

Indiánskou stezkou
Je 2. června. Všechny naše plány na výlet ztroskotaly, protože venku již druhý den prší.
Ještě že si milí lidé ze Sokola,
farnosti a Hnutí fokoláre pro
nás připravili alternativní variantu oslavy Dne dětí i na špatné počasí. Napůl promočení
vstupujeme do sokolovny a vidíme před sebou svět plný peříček, pomalovaných tváří a indiánských totemů. Hned při
vstupu jsme byli vybaveni čelenkou se jménem, ze které se
brzy stane pravá indiánská. Sestupujeme po schodech do
údolí a vydáváme se po indiánské stezce. Stezka má deset zastavení s bojovými úkoly. Za
každý splněný úkol děti dostanou barevné pírko, které si připevní na svou čelenku. Po nasbírání deseti pírek na čelence děti získají poklad: odměnu,
kterou si můžou sami vybrat. Úkolem dětí u prvního
stanoviště je postavit vatru
z dříví. Po chvilce soustředění
je hotovo a dostáváme první
pírko na čelenku. Po zdolání
různých překážek na koni jsme

se dopracovali k druhému pírku a tak postupně k dalším
a dalším. Děti na indiánské
stezce čekal ještě hod na terč,
stopování, lovení rybiček, určování bylinek, omalovánky či
zajíc v pytli. Nejlepší úkoly
(soudíc podle délky fronty
a pokřiku) byly slaňování
a střelba z luku. Při prvním se
děti posadily do lezecké sedačky a zahákly se k lanu nataženému přes sokolovnu. Potom
stačilo malé postrčení a děti
svištěly vzduchem jako divé.
Střelbu z luku si většina dětí
vyzkoušela asi poprvé. Na konci měly děti čelenky plné barevných peříček a tváře pomalované indiánskými motivy.
Odměny byly různé. Od balonků přes bublifuky a sladkosti
až po autíčka. Nejlepší odmě-

nou ale byly rozzářené dětské
tvářičky a spokojené úsměvy
dětí i rodičů.
Za všechny děti a rodiče
děkujeme! Denisa Řeřuchová

Běh naděje
Čtvrtý ročník Běhu naděje
v sobotu 8. června se vydařil.
Počasí nám přálo, účastníkům
se akce líbila. V cíli na hřišti
v Miškovicích moderovala doprovodný program a soutěže
pro děti pí. Marysková. Vybraná
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finanční částka 622 Kč bude předána České onkologické společnosti na výzkum rakoviny.
Děkujeme všem pořádajícím
a účastníkům Běhu naděje.

Restaurace U Černínů
aneb stále se tu něco
děje
Pomyslná laťka kvality hudebních produkcí v restauraci
U Černínů se posouvá stále
výš a výš. Letošní rok zahájil
Roman Dragoun a následoval
Vlasta Třešňák, Luboš Pospíšil, Jan Spálený, Jaroslav Hutka, Petr Skoumal, Honza Ponocný, Aleš Brichta, Laco Deczi, Martin Kratochvíl a Tony
Ackerman. Pochopitelně nemohu (on by mi to totiž neodpustil) opomenout frontmana kapely Shrben pohřben, Vinořáka a našeho
štamgasta Igora Zahradníčka, který se tak zařadil mezi
elitu vystupujících umělců
v naší restauraci. Tento rok
16

jsme se rozhodli i pro produkce v prázdninových měsících.
20. července se můžeme těšit
na skvělou dixielendovou partičku Dixie Road, která nám
zpříjemní letní podvečer na
zahrádce. Na třetí narozeniny

Jaroslav Hutka.

restaurace U Černínů, 9. srpna, přijede nám již známá,
skvělá americká zpěvačka
Kaia Braun, kterou doprovodí
Tonny Blues Band Tonyho
Smrčky. Nezapomeňte luštit
křížovku z 10. čísla Černínského labužníka, tento den
budou vylosováni tři výherci
a dočkají se příjemných cen.
12. září se opět představí Roman Dragoun, tentokrát s kapelou T4. A bude to bomba.
Kapelu totiž tvoří další rockové legendy, kterými jsou Vladimír Guma Kulhánek a Stanislav Klásek Kubeš. Po úspěchu vystoupení revivalu
Waldy Matušky jsme sáhli do
profesionálních sfér, a tak
nám 4. října předvede zkušený muzikálový a evergreenový zpěvák Jaromír Adamec
(Evita, Rusalka, Monte Cristo,
Casanova, Bídníci) neobyčejně
působivý projev písní legen-

Reakce na článek z minulého
čísla Vinořského zpravodaje:

Asi jsem byl na jiném
plese

Laco Deczi.

dárního Slavíka z Madridu. Již
4. ročník Vinořbraní s Cimbálovou muzikou Štěpána Hanuše připravujeme na 21. září.
Tentokrát s burčákem z Vinařství Žůrek. Po brněnském výtvarníkovi Rudolfovi Brančovském probíhá v restauraci
U Černínů prodejní výstava
akademického malíře Aleše
Knotka. Svými pracemi je tento skvělý umělec zastoupen
v mnoha sbírkách doma i v zahraničí. Na podzim se nám
představí umělecký fotograf
Ivan Král, který svým neobyčejným pohledem povýšil
svou fotografii na umění svých
výtvarných kolegů. Velkou oblibu si získává také Černínský
košt, nepravidelné řízené
ochutnávky vín především
z moravských regionů. Vinný
lístek tak nabízí i vína vybraná
účastníky těchto koštů. Kromě
skvělých moravských vín jsou
v nabídce i vína italská, fran-

couzská a portugalská. Z nového jídelního lístku si můžete vybrat především italská
jídla, ale na oblíbené víkendové speciální nabídky, ať tematické nebo regionální, se můžete těšit stále.
Pro děti i dospělé
je tu na léto osvěžující a tolik oblíbená ledová tříšť.
Atmosféra restaurace svádí k pohodě i k debatám.
K debatám o české
politické scéně,
o počasí, o hlouposti, o hladu po
penězích a moci…
To je vlastně fuk,
všechno je to jedna velká tragédie.
Proto navrhuji zůstat u té pohody.
A té je U Černínů
vždy na rozdávání.
Ilja Vlček

Hned několikrát a velmi pozorně jsem si přečetl článek
o 21. společenském plese s názvem „Mělo to spád, grády, frčelo to“. Na této akci jsem byl
totiž také, ale s redakcí, která
byla pod tímto příspěvkem
podepsána, a ani s paní Markétou Kilingerovou, jež odpovídala na otázky, se rozhodně
nemohu shodnout na tom, že
šlo o „...báječnou akci, která
předčila očekávání návštěvníků“. Mé očekávání předčila
snad jen délka fronty, kterou
musel ten večer vystát každý,
kdo si chtěl objednat jakékoliv občerstvení. Dokonce i takové, o jehož čerstvosti se
dalo úspěšně pochybovat. Na
pivo či víno se čekalo i víc než
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půl hodiny. Obsluhu stolů číšníci vzdali hned na začátku. Na
časté výtky hostů přitom jen
neustále opakovali, že jim organizátoři nebyli schopni do
poslední chvíle nahlásit počet
účastníků. Hned v úvodu zmiňovaného článku jsem se přitom dočetl, že se ti samí organizátoři již krátce po zahájení
prodeje vstupenek rozhodli
přidat v sále ještě další místa,
aby se na tuto „vinořskou událost roku dostalo ještě o několik zájemců víc“. Tak nás tedy
před výčepem skutečně stálo
o něco víc a než nás přešel humor, žertovali jsme, že si zatančíme alespoň v té předlouhé frontě – samozřejmě aniž
bychom se navzájem předbíhali. Repertoár kapely, která
hrála v sále, stejně neodpovídal tomu, co by si představoval návštěvník avizované „Karibské párty“. Žádné žhavé jihoamerické rytmy v jejím
podání ten večer nezazněly.
Na svou chvíli se bohužel marně těšili i vyznavači polky, valčíku a jiných tradičních tanečních žánrů. Jak správně poznamenal jeden z mých přátel,
objednaní muzikanti si asi popletli „osadu“ a hráli jako někde u táboráku na trampském
potlachu. Decibelů ale vyrobili
poměrně dost, takže na sousedský „potlach“ příliš prostoru nezbylo. Není divu, že řada
zklamaných hostů odcházela
již před půlnocí. Chvílemi
jsem měl dojem, že fronta na
občerstvení byla možná vytvořena záměrně. Jedině tam se
dalo relativně v klidu povídat.
V tom případě ovšem nechápu,
18

proč jsme si měli kupovat vstupenky k posezení u stolů. Vždyť
„na stojáka“ by se nás do sokolovny vešlo ještě o něco víc!
Přesto chci být objektivní. Nepochybuji o tom, že příprava
plesu stála organizátory nemálo času a sil. Na výzdobě sálu
i vlastním zajištění večera pracovali přitom vesměs dobrovolně. Ocenil jsem i dramaturgický záměr a výkony obou moderátorek. Zde však výčet mých
kladných dojmů z letošního
plesu bohužel končí. Zdařilé
předtančení, které bylo pro diváky opravdu velkou podíva-

nou, do něj totiž nemohu započítat vzhledem k tomu, že jen
toto vystoupení přišlo obec na
rovných dvacet tisíc korun!
A zřejmě právě proto, že si organizátoři ani v jiných ohledech s rozpočtem hlavu příliš
nelámali, byl 21. společenský
ples i navzdory velkému počtu
návštěvníků pro Vinoř prodělečnou akcí. Schodek činí cca
deset tisíc korun.
Takže si tu „báječnou akci“
pro velký úspěch zaplatíme
všichni ještě jednou z obecního rozpočtu.
Petr Dvořák
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Dûtské âarodûjnice:
LETOS NAPOSLEDY?
Jak to vlastnû v‰echno zaãalo?
Domácím veãírkem...
Partû mlad˘ch nad‰en˘ch maminek scházela v obci ãaroakce
pro dûti. KaÏdoroãní pálení ãarodûjnic v ObÛrkách bylo fajn,
ale mal˘m dûtem mnoho nenabízelo. Lucie Dicková z Podskalí
tehdy propÛjãila svou zahradu
a nápady a uspoﬁádala akci se
soutûÏemi pro malé ãarodûjnice
jen pro pár „zvan˘ch“ kamarádÛ.
Nakonec se nás se‰lo skoro osmdesát a bylo jasné, Ïe pﬁí‰tí rok
to takhle nepÛjde.
Dal‰í roãník jiÏ probûhl na fotbalovém hﬁi‰ti za podpory nûkolika místních rodin. Akce byla
stále je‰tû soukromá, jen pro kamarády a jejich známé. Lidí
opût pﬁibylo, v‰ichni se dobﬁe bavili a skauti ze Satalic nás na zá-

kladû toho pozvali, abychom v‰e
pﬁí‰tí rok zorganizovaly na zahradû jejich klubovny.
Psal se rok 2010 a uspoﬁádaly
jsme oficiální âarodûjnice pro
Satalice. Tento roãník se obzvlá‰È vydaﬁil: díky kouzelnému
místu, krásnému poãasí a mnoha vynikajícím pomocníkÛm.
Skautsk˘ vedoucí, pﬁekvapen
úãastí, stále odbíhal dokupovat
buﬁty pro nové a nové pﬁíchozí...
Hranice se plnila ãarodûjniãkami, které vyrobily dûti, a velmi
neradi jsme se rozcházeli aÏ
dlouho po pÛlnoci. Jen nám bylo líto, Ïe tuhle krásnou akci nedûláme pro Vinoﬁáky, a proto
jsme pﬁijaly s radostí, Ïe pﬁí‰tí
rok se to mûlo zmûnit.
Dal‰í roãníky se nesly ve znamení hledání toho správného

âarodûjnice jsou i v˘borné kuchaﬁky.

Cvrnkání oãí.
ãarovného místa. Ctûnice byly
kouzelné, ov‰em bez moÏnosti
poﬁádné vatry (rok 2011). Fotbalové hﬁi‰tû bylo sice vyhovující,
ale bez kouzla filipojakubské noci (rok 2012).
Letos se snad koneãnû podaﬁilo kombinací Ctûnického háje
a fotbalového hﬁi‰tû skloubit romantiku se zázemím pro poﬁádání veãera. ëolík se promûnil
v ãarovn˘ les, malí ãarodûjové
a ãarodûjnice museli osvûdãit své
schopnosti a odvahu v ﬁadû dovedností pﬁi hledání ztracen˘ch
mazlíãkÛ jeÏibaby Dá‰i a na fotbalovém hﬁi‰ti si dûti i rodiãe uÏili velk˘ oheÀ, ohÀovou show
a moÏnost obãerstvit se.
I kdyÏ si myslíme, Ïe leto‰ní
roãník se vydaﬁil, pﬁiznáváme, Ïe
nám docházejí nápady i energie.
Zku‰enost s organizací âarodûjnic nás nauãila, Ïe mnoho zá19
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doroãním vym˘‰lení nov˘ch témat
a soutûÏních úkolÛ, ale rády bychom teì pﬁedaly ‰tafetu dal‰í generaci svûÏích maminek. Na‰e
dûti uÏ odrÛstají a pracovní povinnosti se kupí. Proto byl pro
nás tento roãník uÏ posledním.
Bude poslední i pro Vinoﬁ? Vûﬁíme a pevnû doufáme, Ïe ne a Ïe
se najdou dal‰í nad‰enci. Jsme
pﬁipraveny se s nimi podûlit
o své zku‰enosti a maximálnû je
podpoﬁit.

Foto Satalice 2010.
ÏitkÛ pﬁipravují pro ostatní pﬁedev‰ím nad‰ení dobrovolníci,
pro které je odmûnou jen spokojenost úãastníkÛ. Adventní trhy,
obecní ples, Vinoﬁsk˘ vandráãek a dal‰í programy, pﬁestoÏe
jsou podporovány obcí, ãasto

závisí jen na zapálen˘ch lidech,
kteﬁí jsou ochotni – vût‰inou
bez nároku na odmûnu – investovat svÛj ãas a energii pro ostatní.
My samy jsme si uÏily spoustu
legrace a tvÛrãí zábavy pﬁi kaÏ-

Dûkujeme v‰em dobrovolníkÛm, kteﬁí se s námi na
organizaci podíleli, hlavnû
vrchním v˘tvarnicím Janû Baãové a Janû âesákové a zástupkyním kulturního v˘boru
Mí‰e Spûváãkové a Markétû
Kilingerové, na jejichÏ bedrech leÏely v‰echny organizaãní záleÏitosti. V neposlední ﬁadû dûkujeme na‰im
manÏelÛm, kteﬁí také vydatnû pomáhali a shovívavû sledovali na‰e snaÏení...
Va‰e exãarodûjnice
Jana Zacharová
a Lucie Dicková

DA L · Í P L Á N OVA N Á A KC E :

2. 11. 2013

Du‰iãkov˘ lampionov˘ prÛvod
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Vandráãek
vandroval

Vinoﬁsk˘
koncertní sál?
Pﬁeci 6.B!

uÏ po ãtvrté

Nenechali jsme se odradit
chladn˘m poãasím, které v kvûtnu panovalo, a s radostí jsme se
pustili do pﬁíprav letos jiÏ ãtvrtého roãníku rodinné turistické
akce Vinoﬁsk˘ vandráãek...
Na startu nechybûly sponzorské buchty od MerhautÛ a v cíli
jsme i navzdory de‰ti udrÏovali
oheÀ na opékání ‰pekáãkÛ.
O jednotlivá stanovi‰tû se jiÏ
tradiãnû postarali Ïáci a paní

uãitelky ze Z· Vinoﬁ, zahrádkáﬁi,
rybáﬁi, stﬁelnice Pﬁezletice ãi firma STROM Praha, a. s. Novû se
k nám letos pﬁidali skauti ze Kbel,
kteﬁí zajistili stanovi‰tû v ëolíku,
a firma VinAgro, s.r.o., která nám
zapÛjãila „opravdick˘“ traktor
dûtem k prÛzkumu.
Troufám si ﬁíci, Ïe se okolo
Vinoﬁského vandráãka tvoﬁí parta prima lidí, kteﬁí si organizaci
uÏívají a kteﬁí se spoleãnû se
mnou tû‰í na pﬁí‰tí jaro.
V‰em, kteﬁí pomáhají, patﬁí mé
VELKÉ DùKUJI!
Krásné léto vám pﬁeje
Markéta Kilingerová,
pﬁedsedkynû V˘boru
pro kulturu, prezentaci
a archivaci

„Beethovenova Jarní sonáta má celkem tﬁi vûty, ale
klidnû mezi nimi tleskejte –
nám to nevadí a máme to
rádi,“ prohlásil s úsmûvem
houslista Petr Maceãek
10. ãervna 2013 v prÛbûhu
dal‰ího z tradiãních koncertÛ
v 6.B na vinoﬁské Z·. Potvrdil
tak mile neformální atmosféru, která tentokrát celému
pﬁíjemnému veãeru vládla.
Kromû zmínûné skladby,
na níÏ se podílel je‰tû klavírista Pavel Voráãek, sly‰elo
poãetné publikum i slavné
árie z oper Samson a Dalila
a Carmen v podání mezzosopranistky Markéty Dvoﬁákové. Také ona
nejen pobavila,
ale i pouãila
posluchaãe zasvûcen˘m vyprávûním.
Po prázdninách se tû‰íme
na shledanou
na dal‰ích koncertech v 6.B!
(RR)
21

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

Hurá do pohádky!

Krásou vinoﬁské pﬁírody se
nadchla paní Andrea ¤íhová
z agentury Pohádková párty.
Oslovila nás s nabídkou uspoﬁádání akce pro dûti v na‰í Mâ
pod názvem Hurá do pohádky.
V˘jimeãnost této akce spoãívala v my‰lence pomoci dûtem
postiÏen˘m cystickou fibrózou.
Obãanské sdruÏení Klub nemocn˘ch cystickou fibrózou
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zastupovala pﬁi zahájení akce
paní Sylvie Kruml-Singerová,
která pracuje v Klubu jako sociální pracovnice. Seznámila
nás s touto nevyléãitelnou nemocí a blíÏe nám pﬁedstavila
ãinnost Klubu. Akci pﬁijel podpoﬁit také znám˘ moderátor
Zbynûk Merunka, kter˘ pﬁedstavil agenturu i bohat˘ program.

Celé odpoledne by se mohlo
oznaãit heslem „dûti dûtem“. Na‰i malí úãastníci se pobavili
a svou úãastí pomohli sv˘m kamarádÛm, kteﬁí mají Ïivot o nûco komplikovanûj‰í.
Dûkuji v‰em, kteﬁí pﬁispûli do kasiãky Klubu.
Markéta Kilingerová

Noc s Andersenem
5. 4. 2013 jsem pro děti, které
pravidelně navštěvují místní
knihovnu, uspořádala Noc
s Andersenem. Letošním národním tématem byla paní
Helena Zmatlíková.
Rodiče přivedli děti vybavené
na nocování a noční bojovku
v pátek v 18 hodin do Vincenta.
Nejprve nás navštívila začínající paní spisovatelka Helena Beránková ze Satalic, která nám
předčítala ze své knihy Kouzelný měsíc. Poté si děti mohly
knihu koupit. Paní Beránková
nám knihy podepsala a každé-

mu připsala malé věnování, jeden výtisk máme zařazen v knihovně. Po autogramiádě jsme

se vydali na noční bojovou hru
ke Kamennému stolu za strážci
jezírka (foto na titulní straně).
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Po návratu do Vincenta jsme řešili úkoly a křížovku. Zkuste si ji vyluštit i vy.
(Tajenka: …rodné jméno ilustrátorky Heleny Zmatlíkové)
Autor knihy Fimfárum
Jméno kouzelné chobotnice (A. Vostrá)
Autor knih s ilustracemi H. Zmatlíkové. Např. Honzíkova cesta, O letadélku Káněti (Bohumil...)
Jméno kocourka s modrýma očima (J. Kolář)
Jméno pejska, který ve dvanácti povídkách popisuje život na dvorku během celého roku (F. Nepil)
Název švédské vesničky, v níž žila Lisa a další děti (A. Lindgrenová)
Polopohádkový létající človíček žijící v domečku za komínem (A. Lindgrenová)
Jméno malého chlapce, kterého v džungli vychovávali vlci
Jméno kouzelného oživlého míčku (J. Malík)
Pohádkový strážce Krkonoš (M. Kubátová)
Malý cestovatel putující na venkov k babičce a dědečkovi do Koníkovic (B. Říha)
Doplň název knihy Ed. Petišky: Martínkova čítanka a ..... klubíčka pohádek
Šikovný kamarád malé Štuclinky (F. Nepil)

To už bylo skoro 23 hodin, tak
jsme si nachystali karimatky,
spacáky a uložili jsme se ke
spánku. Ráno na nás čekala
snídaně, vyhlášení nejlepší
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skupinky a v 9 hodin si pro
děti plné zážitků a vědomostí
o H. Zmatlíkové přišli rodiče.
Moc děkuji za pomoc s organizací paní Hadrabové, Luká-

šovi a Kačce Dvořákovým,
Verče Růžičkové a Kubovi Česenkovi.
KNIHOVNICE
Monika Lichtenbergová

Divadelní představení ve Vincentu

Divadelní představení o Sněhurce pro druháky a 1.A.

Divadelní představení O Karkulce pro prvňáky a veřejnost.

Karneval a Bublinová show.
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Jazykové kurzy
angličtiny a italštiny

Tučňákův výlet, pohádka pro nejmenší.

Od září 2013 nabízíme kurzy
pro děti a dospělé obou jazykových variant, žádoucích
i žádaných úrovní, podle počtu přihlášených studentů
(min. 4). Přihlášky (ke stažení na webu Vincenta) zasílejte
do konce srpna lektorce na
klaralowenstein@yahoo.it.
Tradiční kurzy:
Angličtina píditelé (pro děti
ve věku 4–6 let)
Angličtina školáci siláci (8–12 let)

Rozvrh hudební školičky Yamaha
na školní rok 2013/14 – VINOŘ
NABÍDKA KURZŮ ROZŠÍŘENA
Robátka
pro děti od 4 do 18 měsíců
Pondělí 8.30 hodin

Kouzelník Navaro a jeho
kouzelné míčky, představení
k Mezinárodnímu dni dětí.

Senior ﬁttnes
bude pokračovat od 24. 9. 2013
od 11 hodin ve VINCENTu. Senior fittnes nabízí cvičení pro
všechny s ohledem na jejich
zdravotní stav. Přijďte si zacvičit i vy, poznat nové přátelé
a oddálit projevy stárnutí.
Těším se na všechny zájemce.
Arnošt Bém
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První krůčky k hudbě I., II., III.
pro děti od 18 měsíců do 4 let
Pondělí 9.30, 10.30, 11.30 hodin. Středa 12.30 hodin.
Kurzy probíhají v KVC Vincent
Zápis 9. 9. v 9–11 hodin, zahájení kurzů 16. 9. 2013.
Informace, rezervace:
Zuzana BARTOŠOVÁ, tel.: 732 655 396
e-mail: ZUBASA@seznam.cz
Rezervujte si prosím místa.
S pozdravem Zuzana Bartošová a Tereza Podhorná

Italština junior (8–12 let)
Survival angličtina (dospělí)
Angličtina středně a více pokročilí (dospělí)
Business angličtina
Italština začátečníci
Italština středně pokročilí
Výuka bude probíhat v pondělí a ve středu v odpoledních
a večerních hodinách.
Lektorka:
Klára Löwensteinová, Ph. D.

Koncert Yamahy.

Koncert Yamahy se již tradičně uskutečnil v prostorách jídelny ZŠ.

Cvičení s klaunem – Poslední hodina s klaunem a Gábinou Válkovou ve Vincentu.
Sejdeme se v září! Hezké prázdniny plné pohybu.
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Návštěva dětí z MŠ v knihovně

Děti z přezletické školky.

Děti z vinořské školky – oddělení Soviček.

Otevírací dny místní knihovny o letních prázdninách 2013
Otevřeno bude vždy v úterý: 2. 7., 9. 7., 16. 7., 6. 8., 20. 8.
17.00–19.00 hodin
s přáním krásného a pohodového léta všem čtenářům
Monika Lichtenbergová

Bernieres Louis de
Válka o zadnici Dona Emmanuela

DeMille Nelson
Mayday

Bombeck Erma
Svátost manželství aneb Na milostná dobrodružství už nemám sílu

Disney Walt
Nové příběhy s veselým
koncem. Medvídek Pú

Seznam knižních
novinek

Brezina Thomas
Klub tygrů. Safari v ohrožení

Disney/Pixar
Toy Story 3. Protiklady

Bořek stavitel, Knížka na rok
2012
Životní jinovatky

Březinová Anna
Zapuzená královna

Faber Adele
Jak mluvit, aby nás děti
poslouchaly, jak naslouchat,
aby nám děti důvěřovaly

Awdry Wilbert Vere
Percy a strašidelný důl.
Tomáš, James a červený balón
Ayotte Martine
Oběť

Cartland Barbara
Ve víru lásky
Coulter Catherine
Vysněný dům

Fisher Gary L.
Jak přežít s poruchami učení

Cragin Sally
Souboj znamení a živlů

Flanagan John
Bratrstvo.
Nájezdníci

Benton Jim
Můj milý deníčku.
Jsou dospělí vůbec lidi?

De Berniers Louis
Partyzánská dcera

Fořt Petr
Aby dětem chutnalo

Beránková Helena
Kouzelný měsíc

Deighton Len
Blitzkrieg

Frančíková Renata
Tři prasátka
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Frýbová Zdena
Malinkatý kretén

Kast-Zahn Annette
Výchova v období vzdoru

Plaidy Jean
Královna diamantů

Gellersen Ruth
Ferda zmizel!
Příběhy ze sedla

Katsche Judy
Megamysl. Mrzký. Modrý. Mazaný

Polák Michal
Cesty k raketoplánům

Kessler Leo
Oheň na západě

Pospíšilová Zuzana
Hádanky z lesa

Kinney Jeff
Deník malého poseroutky –
páté kolo u vozu

Reynolds Quentin James
Sestřelen nad Pacifikem

Gifford Clive
10 vynálezců, kteří změnili
svět
Godard Jocelyne
Egypťanky
Grant Michael
Super 12 – Výzva

Kraus Jiří
Člověk mluvící

Grimm Jacob Ludwig Karl
Kreslené pohádky bratří Grimmů

Kšajtová Marie
Matýsek a Majdalenka. Prima
čtení pro nejmenší

Hájíček Jiří
Rybí krev

Landovský Pavel
Lajdák

Harper Brian
Vražedné pronásledování

Lejsková-Langová Petra
Blues pro opuštěné postele

Hauschild Reinhard
Záliv v plamenech

Lynch Patricia
Kouzla a čáry v irských pohádkách

Hustvedtová Siri
Léto bez mužů

MacDonald Betty
Co život dal a vzal

Chandler Raymond
Zlaté rybičky = Goldfish

Marquez Gabriel Garcia
Žít, abych mohl vyprávět

Chapman Gary D.
Pět znaků láskyplné rodiny

Matkin E. Maxim
Miluj mě ironicky

Jacobs Joseph
Keltské pohádky

Mitchell Alex
Balkon k nakousnutí

Kafka Franz
Nezvěstný (Amerika). Zámek.
Povídky

Nera Natálie
Úspěšná smrt Davida Dostála

Kahoun Jiří
Zvířátka z malinové paseky

Pichon Liz
Úžasný deník. Tom Gates.
Geniální nápady (většinou)

Scott Michael
Hrdinové irských bájí.
Irské báje a pověsti
Solženicyn Aleksander Isajevič
Jeden den Ivana Děnisoviče
Springs Elliot White
Draví ptáci nad frontou
Šrut Pavel
Lichožrouti 1
Švarc Josef
Jak to chodí na letišti
Tomanová Bára
Konečná stanice Láska
Ulč Ota
Návraty nenávraty
Vácha Josef
Španělská cesta
Valášek Karel
Veselé příhody podivné krásky
Wilde Oscar
Obraz Doriana Graye
Winget Larry
Za svoje děti si můžete sami
aneb Jablko nepadne daleko
od stromu
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Hodnocení
školního roku
V letošním školním roce jsme
využívali k plné spokojenosti
celý dostavěný a opravený
areál školy, potřetí jsme měli
v prvním ročníku tři paralelní třídy, z nichž dvě byly
umístěny v budově „staré
školy“ na Vinořském náměstí. Maximálně rozšířený provoz školní družiny uspokojil
téměř všechny zájemce. Školka pokračovala v rozsahu
sedmi tříd, uspokojili jsme
všechny vinořské děti. Na
rok 2013/14 byly přijímány
opět pouze děti z Vinoře, nedostalo se na děti mladší 3,5
roku. Během roku byla realizována půdní vestavba 4 učeben v hlavní budově školy,
v současnosti tyto prostory
využívá družina a školní divadlo, od září zde bude probíhat výuka. Pro děti bylo ve
škole otevřeno 32 kroužků
různého zaměření. Zapojilo
se přes 500 dětí. Školní výuka byla pestrá, kromě klasického učení pracovaly děti
v různých projektech, navštěvovaly divadla a jiné výukové
pořady, zúčastnily se úspěšně mnoha sportovních soutěží, absolvovaly celou řadu výletů a zájezdů. Podařilo se
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i uspořádat lyžařský výcvikový kurz ve Strážném v Krkonoších. Na závěr školního
roku jsme při příležitosti
925 let od založení Vinoře
uspořádali dvojdílnou slavnostní akademii, která se
v pěkných prostorech Centra
Mariapoli velmi vydařila.
Akcí bylo hodně, zájemcům
doporučujeme navštívit nové
webové stránky školy na adrese www.zsvinor.cz, kde je činnost školy podrobně zaznamenána včetně komentářů
a fotodokumentace.

Výhled na další
školní rok
Budou otevřeny dvě první
třídy po 29 dětech, umístěny
budou ve „staré škole“.
V druhém i třetím ročníku
zůstanou tři paralelní třídy,
čtvrté třídy budou spojeny
do dvou po 30 dětech. Budeme mít 18 tříd (stejně jako
v loňském roce), počet dětí
by měl vzrůst na 440 (letos
410). Výuku máme zajištěnu
kvalifikovanými učiteli. Problémy opět mohou nastat při
umisťování dětí ve školní
družině, kde ani kapacita
150 dětí nemusí stačit. Ve výuce budeme pokračovat dále
podle našeho školního vzdě-

lávacího programu, který dozná mírné úpravy – například ministerstvem vynucené zavedení druhého cizího
jazyka jako povinného předmětu. Veškeré informace budeme průběžně publikovat
na internetu.

Zahájení nového
školního roku
Nový školní rok zahájíme
v pondělí 2 .9. 2013 v 8.00
hod. Prvňáčky přivítáme
v prostorách školní jídelny,
ostatní děti v kmenových třídách. Rozdělení prvňáčků do
tříd spolu se seznamem potřebných pomůcek a informacemi pro rodiče je zveřejněno na internetových stránkách školy.

Sport
XXIX. ročníku Běhu osvobození Vinoře ve Ctěnickém háji
se zúčastnilo 136 dětí z šesti
škol. Ze šesti kategorií jsme
letos dokázali získat jedno
první a jedno druhé místo.
Několika úspěchů jsme dosáhli
i v Poháru rozhlasu v lehké atletice. Výsledky jsou na webu
školy v rubrice Mimovýukové
aktivity/Sportovní soutěže. Několik žáků z našeho badmintonového kroužku vybojovalo

Žáci psali pouze prózou, poezii
letos nezvolil nikdo. Byly jsme
velmi potěšeny nápaditým
zpracováním, bohatou slovní
zásobou a jazykovou kulturou
prací našich žáků.

Běh osvobození.

medaile v krajském přeboru,
nejlepší se zúčastnili i mistrovství
republiky – zisk jedné stříbrné medaile.

Změny ve školním
vzdělávacím programu
Od školního roku 2013/2014
nabude účinnosti upravený
Rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání, proto náš školní vzdělávací program VZDĚLÁNÍ = ŠANCE přepracováváme.
Jaké změny nás čekají?
Od 7. ročníku budou mít žáci
povinný další cizí jazyk, v naší
škole to bude němčina, která
byla dosud volitelná. Další
změny probíhají v rámci stávajících vyučovacích předmětů.
Povinně se začleňuje finanční
gramotnost, větší důraz je kladen na dopravní výchovu,
ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí,
ochranu vlasti, korupci, sexuální a rodinnou výchovu.
Podle nového školního vzdělávacího programu budeme
vyučovat od září 2013.
Jaroslava Hrubá,
koordinátorka ŠVP

Výsledky rozmisťovacího
řízení ve školním roce
2012/2013
V letošním devátém ročníku je
23 žáků. Z toho 5 dětí odchází na
gymnázia, 7 žáků zvolilo střední
průmyslovou školu, 5 dětí si vybralo 4letý obor s maturitou na
střední odborné škole a 6 žáků
3letý učební obor.
Všechny děti byly přijaty na jednu ze zvolených škol v 1. kole
přijímacího řízení.
Ze sedmého ročníku odchází
5 dětí na šestiletá gymnázia,
z pátého ročníku 1 žák na osmileté státní gymnázium.
Přejeme všem dětem mnoho
úspěchů v dalším studiu i osobním životě.
Iva Křemenová,
výchovná poradkyně

Literární soutěž
Během května proběhl v naší
škole 5. ročník literární soutěže. Letošním námětem bylo
výročí 925 let založení Vinoře.
Žáci si mohli vybrat ze tří témat: Jak Vinoř k hroznu přišla,
Vinoř 2113 a Být tak starostou
Vinoře. Nejčastěji zpracovaným tématem byla Vinoř 2113.

Jak soutěž dopadla?
1. Jan Ižovský 7.A
2. Jana Novotná 7.A
3. Eliška Padevětová 9. tř.
Vítězové byli slavnostně vyhlášeni ředitelem školy na generální zkoušce školní akademie v úterý 4. června. Vítězům srdečně blahopřejeme
a všem účastníkům děkujeme
za krásný literární zážitek.
J. Hrubá, A. Kocmanová
Vítězná práce:
Vinoř 2113 – Jan Ižovský
Po procházce Vinoří, nebo spíše jejími zbytky, jsem se uchýlil na radnici, hledaje zprávy
o vyhlazení Vinoře a celé Prahy z mapy. Už od zámku mě
pronásledoval drnčivý zvuk.
Na radnici jsem si povšiml, že
celou dobu za sebou tahám
prázdnou plechovku od Coca-Coly. A nejen to. Vlekla se za
mnou neznámá černá postava. Jakási tekutina jí odkapávala z pusy, na hlavě byla zřetelná jizva s lysinou, rozedrané hadry, svítivé oko a jedna
bota na noze svědčily o nějaké chemické katastrofě. „Aaa,
kdo jste?“ zeptal jsem se nejistým a vystrašeným hlasem.
Uslyšel jsem sípavé zabručení.
Myslím, že jsem pochopil
správně, že mám utíkat.
Každá kapka potu mi připadala jako kilogramové závaží,
každý metr mi připadal jako
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kilometr. Náhle, kde se vzala,
tu se vzala, díra v zemi a já do
ní spadl.
„Game over!“ vyštěkl počítač.
Naštvaný jsem opustil pokoj
i hru Vinoř 2113.

Botanická zahrada
a IQ park Liberec
V rámci výuky zeměpisu se žáci
6.A a 6.B vydali ve čtvrtek 11. 4.
2013 do nejstarší botanické zahrady (110 let) v ČR – do severočeského Liberce. V roce 2000
byla dokončena její rekonstrukce a nyní se zde nachází několik
velmi pěkných pavilonů. Děti
se v posledním čtvrtletí tohoto
školního roku v hodinách zeměpisu postupně seznámily
s jednotlivými přírodními krajinami světa, a tak jsme vyrazili
právě do liberecké zahrady.
Děti se na vlastní oči podívaly,
jak to doopravdy vypadá např.
v australské přírodě mezi eukalypty, v tropickém deštném
lese Jižní Ameriky, v africké
poušti Namib, nebo dokonce
v pravěku mezi obrovskými kapraďorosty. Pohybovali jsme se
ve 2–3členných skupinkách
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a odpovídali jsme na otázky
z připraveného pracovního listu. Za jeho vyplnění byla tentokrát zcela výjimečně místo
známky i malá sladkost.
Po práci následovala vytoužená
odměna v podobě návštěvy oblíbeného IQ parku v centru Liberce. Nejprve jsme absolvovali
objednanou Science show, která
byla plná barev, ohňů a výbuchů. Šikovný lektor dětem téměř hodinu předváděl elektrostatické pokusy s Van de Graaffovým generátorem, s tekutým
dusíkem nebo s plyny. Někte-

rých pokusů se zúčastnili i dobrovolníci, a dokonce se nám
podařilo zachytit to nejzajímavější ve fotografii. Cílem programu bylo především předvést, že i věda může být zábavná. Žáci si sáhli na 500 tisíc
voltů nebo asistovali při pokusech s tekutým dusíkem.
Potom proběhl rychlý oběd
z vlastních zásob a další téměř
3 hodiny se děti volně pohybovaly mezi 4 patry tohoto naučně zábavního centra. Vyzkoušely si na vlastní kůži, jak se leží
na loži plném hřebíků anebo
jak to asi vypadalo uvnitř Titanicu, když se potápěl, měly
možnost otestovat také vlastní
startovní reakci a sprint. V jiném patře zase objevovaly
a luštily různé hlavolamy a přicházely na kloub optickým klamům. V jedné části parku se
mohly děti seznámit se vším, co
se týká vody. Dokonce zde sledovaly průřez toaletou a mechanismus jejího principu. Ve
3. patře patřilo mezi nejoblíbenější předpovídání počasí před
skutečnou obrazovkou. Mode-

rátora počasí mohli všichni vidět v celém IQ parku.
Vše jsme zakončili nezbytnou
svačinkou (většinou v podobě
zmrzliny) a v 15.30 jsme se vydali na zpáteční cestu. Ta proběhla díky poklidné jízdě pana
řidiče a slušnému chování
všech zúčastněných bez nejmenších problémů, stejně jako
celý tento výlet. Děti vypadaly
moc spokojeně a mně nezbývá
než je za tento den pochválit.
A kolegyním Jarce Schytilové
(třídní 6.A) a Markétě Melicharové, která zastoupila paní učitelku třídní 6.B Soňu Tomkovou, bych chtěla za příjemnou
spolupráci moc poděkovat.
Petra Cittová,
vyučující zeměpisu

né bezobratlé živočichy (až na
mladého čolka), poznávali větší
i menší obratlovce podle siluety
a závěrem prošli lesní stezkou
s mnoha otázkami, jež prověřovaly jejich paměť i znalosti.

Toulcův dvůr 6.A
Ze života koní
V pátek 10. května měly děti se
6.A příležitost nahlédnout blíže do historie vývoje koně od
pradávných předků do dnešní
doby i do utváření jeho vztahů

Toulcův dvůr 7.A
Les
V úterý 7. května se kluci a dívky ze sedmičky blíže seznamovali s mnoha organismy, které
tvoří a obývají náš les, a s jejich
vzájemnými vztahy. Učili se
znát stromy a keře, lovili drob-

tělesné signály, které nám lidem umožňují poznat fyzickou
kondici koně i jeho náladu. Nakonec si mohly zblízka prohlédnou poníka Magdičku
a huculské koně, chované na
zdejším statku.

s člověkem. Poznaly způsoby
dorozumívání ve stádu i různé

Krajské kolo soutěže
Zlatý list
V sobotu 18. 5. se děti ze 6.A –
Adéla Petrilaková, Zuzka Krýlová, Michal Koštýř, Matěj Kodeš, Martin Švrčina a Honza
Patroch – zúčastnily krajského
kola přírodovědné soutěže Zlatý list, kam postoupily z místního kola pro Prahu 9.
Soutěž probíhala za příznivého počasí v krásném prostředí
botanické zahrady v Troji
a kromě vlastní soutěže měli
všichni účastníci zdarma přístup do skleníku Fata Morgana, do všech prostor venkovních zahrad i na výstavu o životě indiánů v Severní Americe.
Naši žáci se v silné konkurenci
neztratili ani obrazně (některá
družstva na dlouhé trase blou-

Přírodovědná soutěž Zlatý list.
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dila), ani fakticky. Přestože se
neumístili na předních pozicích, určitě se lecčemu přiučili
a prožili příjemný den. Patří
jim rozhodně dík za dobrou
reprezentaci školy.

kové profesionálně realizován.
Na filmu spolupracovaly paní
učitelky D. Chludilová a Z. Štočková. Promítnout jsme ho ale

Výuka angličtiny
s rodilým mluvčím
Naše škola již delší dobu zve
k výuce angličtiny rodilé mluvčí, kteří do Prahy přijíždějí
v rámci projektu CIEE. Ve 2. pololetí letošního školního roku
učil na naší škole Henry Stroud
z USA. V dubnu jsme se setkali
s naším panem starostou Františkem Švarcem. Při přípravě
slavnostní akademie školy
vznikl nápad, že jedním z čísel
programu by mohl být film prezentující tuto výuku. Na námět

stihli už jen při druhém dílu
akademie ve čtvrtek 6. 6. Nyní
ho můžete zhlédnout na webových stránkách základní školy.
Přejeme všem krásné prázdniny.
Markéta Melicharová

Škola v přírodě 3.B
Ondříkovice

Ve dnech 20.–24. 5. vyjela 3.B
na školu v přírodě do chaty Bartošova pec ve Vazovském údolí
nedaleko Turnova. Již při vystoupení z autobusu děti ocenily
přírodní krásy tohoto koutku.
V dalších dnech je čekala spousta her a soutěží zaměřených jak
na výuku, tak na zábavu. Nejlepší byli vždy oceněni menší či větší výhrou ze sponzorských darů,
které u firmy Hinton zajistil
p. Vyskočil. Tato motivace znásobovala úsilí i radost.
Děti měly třikrát zajištěnu půldenní činnost s instruktorem.
Základy lukostřelby měly velký
úspěch, nad jejich úsilím by se
pozastavil i Robin Hood. Základy raftingu si děti užily na bývalém náhonu mlýna a velmi

paní učitelky I. Křemenové napsal Henry Stroud scénář, který
byl v režii paní učitelky S. Tom-

Henry Stroud na návštěvě u starosty.
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napínavá byla 3,5km cesta
s navigací s hledáním tří „kešek“ (geocaching). Děti vyrážely ve trojicích v určitých intervalech. Vítězná trojice dosáhla
času 45 min. a porazila, ke své
velké radosti, i děti z liberecké
školy, které byly o rok starší.
Vydařil se i půldenní pěší výlet
do Dolánek, kde se nachází
500 let starý Dlaskův statek,
s velmi hezkým vyprávěním
o zaniklých svatebních zvycích.
Večery si děti užívaly na dětské

6.B si vyrazila na školní
výlet aneb Jak to viděla
paní učitelka Cittová

diskotéce, při zpívání u krbu
a opékání buřtů. Večer končil
celkovým zhodnocením dne.
Závěrečný večer jsme prožili
s libereckou školou. Předvedli
nám Svěrákovu operu Červená
Karkulka a my jim náš připravovaný program na školní akademii. Na úplný závěr byla
uspořádána tombola, ze které
si děti odnesly dárky, a celkově
ze školy v přírodě spoustu nových zážitků a vzpomínek.
Marie Vyskočilová

Škola v přírodě 3.A
Kořenov
Na škole v přírodě byla 3.A
v Kořenově od 20. 5. do 23. 5.
2013. Protože ubytování jsme
měli kousek od zastávky autobusu, cestovali jsme linkovým
autobusem Praha–Harrachov.
Hned první den jsme podnikli
výstup na rozhlednu Štěpánka
a bylo jasné, že aktivitám se děti
nebudou bránit. Druhý den jsme
podnikli pod vedením pana Štejfa (správce penzionu) asi 9 km
dlouhý sjezd na raftech z Malé
Skály, děcka byla nadšená. Počasí nám přálo, Jizera příjemně
houpala. Potom následovala lukostřelba – opět zážitek, který
většina dětí ještě neprožila.

Ve středu jsme se nechali vyvézt
lanovkou na Čertovu horu, prohlédli jsme si skokanské můstky
a následovala asi 10kilometrová túra přes Mumlavské vodopády až do sklárny v Harrachově. Protože začalo pršet, pan
správce nám nabídl vykoupání
v krytém bazénu a relaxaci v solné jeskyni. To ocenily nejen
děti, ale i paní učitelky.
Ve čtvrtek jsme odjížděli domů
až po 16. hodině, děti si stihly
ještě pohrát se zvířátky pana
správce a rozloučit se s pěkným
prostředím Kořenova lehčí procházkou. Myslím, že zážitků a nových poznatků bylo mnoho a zároveň tento výlet symbolicky
uzavřel nejmladší školní období.
Eva Henzlová

Po loňském úspěšném zdolání
vrcholku stolové hory Ostaš
(700 m n. m.) nedaleko Adršpašsko-teplických skal dostaly i letos
děti ze 6.B příležitost užít si několik společných dní mimo školu na
školním výletě do přírody. Třídní učitelka Soňa Tomková vše
s fantazií sobě vlastní vymyslela
a pečlivě připravila a její svěřenci mohli v úterý 21. 5. 2013 ráno
vyrazit po vlastní ose, vlakem,
s batohy na zádech a bez mobilů
do Zbraslavic u Kutné Hory.
Rychlík z Prahy Hlavního nádraží jel na čas, a tak jsme již dopoledne mohli poznávat krásy
Kutné Hory. Středočeské město
nedaleko Kolína se pyšní nádherným gotickým chrámem
sv. Barbory, který je zapsaný na
Seznam světového dědictví
Unesco. Prohlédli jsme si ho
tedy zvenku i uvnitř, zakoupili
nezbytné upomínkové předměty, zmrzlinu a přes celé vnitřní
staré město jsme se vydali zpět
na nádraží. Odpoledne jsme dorazili do Zbraslavic a po 1,5 km
dlouhé chůzi s plnou polní jsme
se ubytovali v místním sportovně-rekreačním areálu.
Druhý den nás čekalo poměrně
slušné počasí bez deště, které
jsme využili pro sportování všeho druhu. Všichni si několikrát
vyzkoušeli lukostřelbu a nutno
říci, že se všem velmi dařilo. Nakonec zvítězil neporazitelný Karel Mentel před úžasnou Kačkou
Kranerovou a vždy sebejistým
všestranným sportovcem Matějem Dolejším. Následovala soutěž
ve střelbě na basketbalový koš,
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v němž vybojovala 1. místo nečekaným, ale velmi jistým výkonem Pavla Hradilová, stříbrný
byl Ondra Kabát a bronzový po
rozstřelu Filip Péč. Sportovní dopoledne zakončily pokutové
kopy na menší fotbalovou branku. Do ní se postavil téměř neprůstřelný Matěj Dolejší, a tak
i tato soutěž nakonec skončila poměrně překvapivě. Zvítězila Kačka Kranerová, druhý byl Matěj
Dolejší, kterému střely chytal Lukáš Podobský, a třetí místo obsadila nebojácná Pavla Hradilová.
Kluci prostě neměli šanci. Malou
akcičku si zkusily i paní učitelky,
ale ani ony Matěje neprostřelily.
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Odpoledne jsme se vydali na
pěší výlet do okolí a konečně
jsme i zmokli. Ale všichni to
s úsměvem zvládli a promočené boty jsme pak celou noc sušili, kde se dalo. Poučení pro
příště: náhradní pevné boty
s sebou!!!
Třetí den byl v plánu celodenní výlet vlakem na krásný
hrad Český Šternberk. Cesta
kolem Sázavy byla romantická
a utekla nám velmi rychle. Někteří ani nestačili sníst obsah
svačinového balíčku, a už
jsme stoupali ku hradu. Absolvovali jsme 45minutovou prohlídku s nesmělou, ale příjem-

nou slečnou průvodkyní a na
závěr jsme se občerstvili
v hradní krčmě. Někteří tady
utratili poslední peníze, ale
určitě to stálo za to. Dozvěděli
jsme se spoustu zajímavostí
o rodu Šternberků. Nejvíce
nás asi zaujal fakt, že hrad jim
po navrácení v roce 1992 dosud patří, a dokonce zde poslední zástupce slavného rodu
pan Zdeněk Šternberk s manželkou dodnes žijí. Slečna průvodkyně nám prozradila, že
pánovi je již 90 let a že obývá
s manželkou 1. patro hradu.
A dokonce prý pán a paní ze
Šternberka byli zrovna doma!
Třeba se nám někdy příště poštěstí jim zamávat…
V pátek 24. 5. jsme měli před
sebou poslední dopoledne,
které se částečně využilo k nácviku na blížící se školní akademii, a před obědem ještě
zbyl čas na malý orientační
běh po okolním lese. Důležitá
byla rychlost, ale i znalosti.
Všichni si vedli skvěle, mezi
kluky kraloval opět Matěj Dolejší, druhý byl i přes své
drobné zranění Tomáš Panocha a třetí místo obsadil Matyáš Půlpán. Mezi děvčaty byla
nejrychlejší výborná Pavla
Hradilová, druhá skončila Katka Kranerová a třetí místo vybojovala Žanda Tejmlová.
Po obědě jsme vše úspěšně zabalili a přesunuli jsme se rychlou chůzí na cca 1,5 km vzdálené nádraží. Nikomu už batohy
na zádech nevadily a nikdo neměl během celého pobytu problémy s překonáváním vzdáleností ani s nástrahami počasí. Všichni zúčastnění zaslouží velkou

výlet – plavbu lodí po Máchově
jezeře. Večer jsme začali velkou
pyžamovou párty. V průběhu
večera jsme rozdělili děti do
4 soutěžních týmů pojmenovaných podle kolejí z knih o Harry Potterovi: Mrzimor, Havraspár, Zmijozel a Nebelvír. Ještě
večer začaly děti získávat první
soutěžní body. Hlavní disciplínou byl tanec dvojic, při kterém se děti snažily udržet co
nejdéle mezi čely jablko. Ve

pochvalu za výdrž, chování
a bezproblémové fungování. Někteří určitě v sobě objevili skryté možnosti a pochopili, že
„když se chce, všechno jde“ (jenom malé děti se musí nosit).
Petra Cittová, učitelka Tv, Nj, Z,
zde jako pomocný ped. dozor

Školní výlet 4.A
Podolí u Klatov
Výlet 4.A na westernový ranč
se vydařil. Cestu vlakem trochu zkomplikovala výluka,
přesto stále vládla dobrá nálada a my se moc těšili. A také
bylo na co. Kromě koní, kteří
jsou na ranči samozřejmostí,
zde bylo ještě několik koz,

farmáře. Den jsme ukončili opékáním buřtů, zpíváním při kytaře a pak jsme unaveni padli do
postelí. Sobotní náplní byly katakomby v Klatovech a čekala
nás cesta domů. Odvezli jsme si
plno krásných zážitků.
Škoda že některé naše spolužáky skolila choroba a nemohli si to také užít s námi.
Tak snad příští rok v 5.A. Už
teď se těšíme.

Škola v přírodě 2.B

králíků, holubů, fretka, malá
koťátka a pes Míša. V pátek po
snídani jsme v lese hráli hry,
stavěli domečky pro skřítky
a pouštěli lodičky v potoce.
Pak nás na ranči čekal kovboj
Jimmy se svým koněm Marsem a spolu předvedli vše, co
správný kovboj umí. Měli
jsme možnost si také něco
zkusit. Po obědě někteří vyjeli na hodinovou vyjížďku na
koních, jiní si vyzkoušeli práci

Pavlíčky u Dubé
V úterý 21. 5. jsme i přes drobné zpoždění autobusu odjeli
do obce Pavlíčky nedaleko Máchova jezera. Po příjezdu
a ubytování v penzionu „U Kopyta“ jsme se vydali na první

středu se hrály celé dopoledne
hry a jednotlivé týmy soutěžily
o další body. Po obědě jsme vyrazili prozkoumat okolní lesy
v pláštěnkách a gumovkách.
V lese děti stavěly domečky
z mechu, listí a větviček. Po večerní Super Star šly děti spát
a my jsme dokončovali přípravy na „noční bojovku“. Jakmile
se setmělo, začali jsme děti budit. Některé děti bylo velmi obtížné přesvědčit, aby se probudily, natož aby se pak také oblékly. Našly se i takové, které si
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dokonce poctivě vyčistily zuby.
Bojovku všichni statečně zvládli a pak už klidně pokračovali
ve spánku. Ve čtvrtek jsme vyrazili na celodenní výlet za Husou a Čapem. Většinu času jsme
šli lesem. Kolem oběda jsme
dorazili na Husu, což byla kamenná vyhlídka s vrcholem ve
tvaru hlavy husy. Cestou zpět
jsme navštívili vyhlídku Čap
a sešli dřevěné schody mezi
skalami. Po návratu jsme zbytek odpoledne odpočívali, výlet
dal zabrat všem. V pátek dopoledne jsme při soutěžích rozdělili poslední body. Po obědě
nám osedlali koně a děti, které
se nebály, absolvovaly základní

by rády ještě zůstaly. Po posledním obědě a odpoledním odpočinku jsme vzali kufry, zamávali paní Procházkové a všem zvířátkům a vyrazili domů.
Veronika a Vít Boušovi

Školní akademie

výcvik jízdy na koni. A pak nastala napjatě očekávaná chvíle
– vyhlášení výsledků soutěže
družstev. Nejlepším družstvem
se stal Nebelvír, ale za bojovnost, vytrvalost a soutěžního
ducha si zasloužili uznání všichni. Večer jsme u táboráku opekli buřty, párky, topinky – fantazii se meze nekladly. Poslední
den, tedy den odjezdu domů,
jsme si udělali ještě jednu krátkou procházku po okolí. Před
obědem jsme dobalili a vyklidili pokoje. Některé děti měly zabaleno už od večera. Zbývalo
dopsat poslední zápis do deníčku a hurá domů. Některé děti
doplnily poslední zápis také
smutným obrázkem a větou, že
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K výročí 925 let od založení Vinoře připravili žáci a učitelé
naší školy slavnostní akademii. Vzhledem k velkému počtu účinkujících a malé kapacitě
sálu Mariapoli byla rozdělena
do dvou dnů – 4. a 6. června.
Do nácviku se pustili všichni
s velkou chutí a zodpovědností. V určené dny proběhla
zkouška, dopolední představení pro žáky a podvečerní
představení pro rodiče. Aka-

demii zahájil ředitel školy Alfréd Teller a starosta Vinoře
pan Švarc. Vládla přátelská
a radostná nálada, i když diváci se v sále poněkud tísnili
a děti se občas těžko propracovávaly na jeviště. Taneční,
herecké i pěvecké výkony dětí
často vháněly divákům do očí
slzy dojetí.
Poděkování za krásný zážitek
patří nejen žákům a vyučujícím, kteří připravili nápaditá
vystoupení, vkusnou výzdobu, chutné občerstvení a skvělý zvuk, ale i divákům, kteří
vytvořili skvělou atmosféru.
Děkujeme všem, kteří nám
přispěli finančně. Výtěžek
jsme použili k úhradě sálu
a částku 10 000 Kč jsme zasla-

li na povodní zasažené Mělnicko do Základní školy Hořín.
Školní akademie se opravdu
vydařila, přinesla mnoho radosti a my se těšíme na příští.
J. Hrubá

Koncert
„Pískomil se vrací“
(Koncert pro děti od 1. do 5. třídy)
5. 6. se uskutečnil v naší škole
koncert skupiny Pískomil se vrací. Děti zažily atmosféru pravého
koncertu, kdy si mohly zazpívat,
posedět, zatančit i zakřičet, co
hrdlo ráčí. Jelikož nám letos počasí moc nepřeje, alespoň atmosféra koncertu nám připomněla
léto a blížící se prázdniny.
A.Drmotová

Dva závěrečné turnaje
zakončily letošní
kroužek badmintonu
Ve školním roce 2012/13 jsme
již poněkolikáté otevřeli pro

naše žáky kroužek badmintonu, jehož členové jsou rozděleni podle věku i výkonnosti do
3 skupin. Celkem se jedná
o cca 50 dětí, které se snaží naučit 1–3x týdně něco z badmintonového umění. Cesta to není
vůbec jednoduchá a k vytouženému cíli je to pořádný kus
cesty. Nástrahy nejrychlejšího
raketového sportu nakonec
zvládnou jen ti nejodolnější
a nejvytrvalejší.
V pondělí 10. 6. a ve středu
12. 6. 2013 se sešli právě tito
začínající hráči a hráčky, aby
navzájem změřili své síly
a předvedli své dovednosti na
závěrečném turnaji sezony.
V pondělí to byli ti nejmladší,
kteří trénují 1x týdně ve skupině C. Ve středu potom ti trochu starší, kteří už mají tréninky 2x týdně a trénují ve
skupině B. Nejstarší a nejzkušenější badmintonisté ze skupiny A chodí trénovat až 3x
týdně a pravidelně po celý rok
jezdí na opravdové turnaje po
celé republice. Ti už mají
v tuto dobu zasloužené sportovní volno. Ale i mezi nimi se
našli dobrovolníci, kteří nám
přišli alespoň pomáhat.
Oba turnaje jsme odehráli ve
skupinách, které byly rozděleny podle výkonnosti. Každý si
zahrál několik zápasů a všichni
podávali úžasné výkony. Medailisté si nakonec odnesli čokomedaili a všichni pěkné diplomy a drobnou cenu ve formě balíčku s dobrotami. Ale
hlavně skvělé sportovní zážitky a snad i pocit, že celoroční
trénink přináší své výsledky
a rozhodně stojí za to!!!

Badmintonová sezona našeho
kroužku je tedy u konce!!!
Nám nezbývá než všem popřát
krásné léto plné pohybu a sportu a těšit se na shledání v tělocvičně zase po prázdninách.
Za sk. A, B, C Martina Vacková,
Eva Titěrová, Petra Cittová
Za sk. B Míša Blažková
a Martina Doskočilová
Za sk. A+ Hanka Kollarová,
Alfred Teller, Michal Turoň

Kořenov,
ostrov pirátů ze 2.A
V pondělí 17. 6. vyplula 2.A
linkovou lodí do Kořenova.
Posádka čítala 22 divokých,
odvážných, natěšených a zvídavých pirátů. První den je čekaly zkoušky zdatnosti pohybu v lanoví. Důležitá byla nejen jejich obratnost a odvaha,
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ale také týmový duch i puch.
Lana se musela překonávat horem, spodem, prostředkem
a nejodvážnější jedince jsme nechali slanit z hlavního stěžně.
V noci se žízniví piráti vydali na
nebezpečnou noční misi za ohnivou vodou. Vřískot nočního
hejkala přehlušovaly pouze vyděšené výkřiky přepadených.
Potili jsme krev, a to především
z kolen. Úterý bylo ještě zajímavější. Každý správný pirát je bojovník tělem i duší, a tak tento
den patřil zbraním. Dopoledne
proběhla výroba luků a šípů,
nácvik střelby a nakonec střelecká soutěž. Ulovili jsme však
pouze krásné lesní koupaliště
plné přírodních pokladů v podobě chráněných čolků horských, mihule, žab a straaaašně
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studené vody. To byl boj, tam
naskákat!!! Odpoledne jsme si
vzali o dost větší a silnější kalibr: Tippmann A5. Všechny terče jsme rozstříleli na cimprcampr. Ratatatata!!!!
Cestou z lesa se odvážní střelci
vydali sami a ještě u toho stíhali
plnit úkoly. Odměnou jim byly
buřtíky, co pohladily všechny
hladové pupíky. Ve středu jsme
se vylodili na ostrově Harrachov, který je proslulý svými
překrásnými Mumlavskými
vodopády. Pirátům však chození moc nevoní, a proto se vrhali do řek, pod vodopády
nebo alespoň pod pramínky
vody. Kapitánka rozhodla, že
lépe jim bude na koupališti,
kde si mohli pořádně vyválet
faldy a omýt z nohou zápach

pevniny. Ve čtvrtek se vyplulo.
Nalodili jsme se na dva rafty
a plavili se vlnami Jizerského
moře. Voda byla studená, bylo
jí dost a všichni piráti řičeli
blahem. Pro srovnání jsme
cestou do přístavu využili
vlak, tedy nedopatřením hned
několik vlaků. Až jsme se
z toho celí zapotili! A protože
sprcha je fuj a jenom pro bábovky, naskákali jsme ještě do
jezírka, kde jsme se oddávali
ledové večerní koupeli. Nikdo
nechtěl smrdět jako leklá ryba
na pravé pirátské piškotéce.
V pátek jsme si zabalili saky
paky a šli najít místo k obědu.
Kapitánka uvařila polívku
a ostatní piráti vařili lahodné
moky z jahodí, maliní, borůvčí, jehličí a nepálené potoční
vodky. Je až k nevíře, že nás
kapitán lodě plující zpět do reality vzal na svou palubu. Asi
měl velmi rád uzené. Už se těšíme, až nám opět zafouká vítr
do plachet a někam vyplujeme.

Sportovci roku 2012/13
Sportovci roku 2012/13 se stali Filip Janíček a Tereza Typltová. Tradičního cyklistického
výletu nejlepších sportovců se
zúčastnilo 14 dětí. Za velkého

tepla jsme jeli ve čtvrtek 20. 6.
z Vinoře na Kokořín a po prohlídce hradu jsme se lesní cyklostezkou přesunuli do kempu v Želízech. Do cíle jsme po
56 km dorazili už před třetí
hodinou a ihned jsme využili
právě napouštěný místní bazén k ochlazení. Večer jsme
poseděli u táboráku, noční
bouřku přečkali v chatkách.
Druhý den jsme se přes Mělník (výhled na soutok Labe
s Vltavou) vrátili domů. Celkem jsme ujeli 102 km.

Návštěva v Běchovicích
V letošním školním roce se
nám podařilo navštívit EGÚ Běchovice – státní zkušebnu elektrických zařízení. Se žáky 9. a 8.
třídy jsme viděli zkoušku izolátoru, prošli jsme celým provozem a seznámili jsme se se zajímavými a efektními experimenty, které v tomto zařízení
mohou být prováděny.

Výlet na Petřín
Kam jinam za hezkého počasí
než na Petřín? Zvláště jste-li
v deváté či osmé třídě, je konec června a už vůbec se vám
nechce být ve škole. Vypravili
jsme se do Štefánikovy hvězdárny na pozorování Slunce
a doprovodný program, prošli jsme se růžovým sadem
a nakonec jsme zabloudili
v zrcadlovém bludišti – kdo
by si přitom všímal poloměru
křivosti zrcadel a dalších fyzikálních hloupostí, na kterých
je celé bloudění založeno?
Hezké dopoledne nám kazilo
jenom úmorné vedro, ale přežili jsme.

Hasík
Každoročně absolvují děti z 2.
a 6. tříd program Hasík. Jedná
se o bezplatně poskytovaný
výukový program „Výchova
dětí v oblasti požární ochrany
a ochrany obyvatelstva“ realizovaný příslušníky HZS hl. m. Prahy – absolventy odborného výcviku akreditovaného MŠMT.
Jde o dvouhodinovou výuku ve
třídách zakončenou třetí hodinou – exkurzí žáků na vybrané
hasičské stanici. Žáci tak zajímavou a hravou formou získají
prostřednictvím profesionálních hasičů (dvojice instruktorů) potřebné informace z tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí zařazeného

v rámcovém vzdělávacím programu do vzdělávací oblasti
Výchova ke zdraví. I letos proběhla tato akce ve všech 2. třídách, během dvou hodin ve
škole si děti vyzkoušely, jak zavolat hasiče, dozvěděly se, kde
všude hasiči zasahují a co
všechno přitom musí mít na
sobě a s sebou. Nejzajímavější
byla pro děti samozřejmě poslední, třetí hodina, která se
odehrála v HS 10 v Satalicích.
Děti se seznámily s hasičskými
auty, vyzkoušely si, jak v nich
hasiči sedí při výjezdu, a hlavně zahrály si na hasiče a stříkaly hasičskou stříkačkou, i když
samozřejmě jen bez skutečného ohně. Nakonec jim hasiči zahoukali a děti jim předaly obrázky, které pro ně nakreslily.

Víčka pro Aničku
V naší základní škole a školce
probíhá již několik let sběr papíru a víček, jež jsou vykupovány společností Wegarecycling
(jednou z mnoha, které pořádají školní sběrové soutěže). Veškerý výtěžek byl dosud využíván pro potřeby našich vinořských dětí. V letošním roce jsme
však po domluvě s třídními
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kolektivy rozhodli, že část nasbíraných víček věnujeme na
podporu dětí, jejichž život byl
zkomplikován závažným zdravotním postižením. V zimním
období jsme část víček věnovali
na podporu Lucinky (informovali jsme na stránkách školy),
nyní přenecháváme část víček
pro Aničku s Rettovým syndromem. Zapojujeme se takto do
celostátních akcí a snažíme se
tím vést děti k nesobeckosti,

Letní prázdniny
(M. Smirnovová aM. A.Bendová)
Slunce začíná hřát velmi moc,
touto dobou je krátká noc,
teď je všude teplo, žádný sníh,
v létě nebudeme jezdit na saních.
Voda, horko, nikde sníh,
budeme se honit po polích,
koupat se ve vodě, všichni
jsme v pohodě.
Škola v přírodě začíná už,
vezmi si s sebou kapesní nůž.
Na školu v přírodě
se všem chce moc,
už nikdy se nebude říkat
,,Dobrou noc“,
do noci si užívat,
nové zážitky prožívat.
Pojedeme na dovolenou,
zmrzlinu už máme
od mámy povolenou,
dobrodružství máme rádi,
každý teď k vodě pádí.
Všichni teď odpočíváme,
prázdniny už máme.

soucítění a chuti pomáhat potřebným. Naše nejlepší sběrače
vidíte na přiložené fotce, díky
však patří nejen jim, ale i všem
ostatním dětem, které jakýmkoli množstvím víček přispěly.
Jana Kubcová

Hasičský den v MŠ.
42

Teď už jsou prázdniny,
je to hravý léta čas.
Jsou tu zas prázdniny,
abys tuto slávu nepropás.
Skončily dlouhé hodiny
matiky i češtiny a jsou tu
oblíbené prázdniny!!!

Ze života mateřské
školky
Jarním koncertem v podání
Muziky Špalíček Praha jsme ve
školce přivítali jaro. Děti poznávaly hudební nástroje,
jako jsou housle, viola, dudy,
vozembouch, basa, klarinet,
a také si s muzikanty s chutí zahrály a zazpívaly. V dubnu jsme
přivítali nové vinořské občánky. V pátek 17. 5. 2013 se konal
hasičský den. Děti si na vlastní
kůži zažily, co se stane v případě požáru MŠ. Nejprve proběhla
cvičná evakuace, pak přijeli hasiči a prohlédli všechny místnosti školky. Až když nám oznámili, že je vše v pořádku, mohli
jsme se do ní vrátit. Na zahradě
školky nám hasiči ukázali veškerou techniku a dostalo se nám

i odborného výkladu. Pro děti
to byl úžasný zážitek a spousta
kluků si po dnešku přeje stát se
hasičem. Velmi vydařená byla
i školka v přírodě v Kořenově.
Dětem počasí naštěstí přálo.
Poznávaly přírodu, navštívily
sklárny v Harrachově, odkud si
přivezly malý dáreček, a mají
spoustu dalších zážitků. Díky
obětavým paním učitelkám mají
na co vzpomínat. Na výlet se vydaly i mladší děti ze třídy Lištiček, Houbiček, Myšek a Zajíčků.
Bylo to 28. a 29. 5. 2013 do Zoo
Chleby. Počasí jim přálo a zvířátka se jim moc líbila. Děti ze třídy
Soviček, Veverek a Jahůdek se

vypravily na výlet do Poděbrad
a následnou plavbu parníkem
po Labi. Počasí nám sice moc
nepřálo, ale i tak jsme si výlet
užili. V Poděbradech jsme se
prošli po lázeňské kolonádě
a zamířili jsme k přístavišti,
kde nás vyzvedla loď Král Jiří.
Plavbu jsme sice strávili v podpalubí, kde jsme snědli svačinku ze školky, ale i tak se nám
moc líbila. V pátek 31. 5. 2013
jsme v mateřské škole slavili
Den dětí sportem. Třídy Veverek, Soviček a Jahůdek se sešly
v tělocvičně základní školy. Za
udatné sportovní výkony do-

staly všechny děti samozřejmě
zlatou medaili. Třídy Zajíčků
a Myšek měly naplánovaný
sportovní den na zahradě. Pro
špatné počasí jsme zvolili náhradní variantu, ale i ta se nám
moc líbila. Sportovali jsme celé
dopoledne a všem to šlo moc
pěkně. I děti z oddělení Lištiček
a Houbiček musely sportovní
klání přesunout do tříd, ale
všechno šlo báječně.
Ve čtvrtek 6. 6. 2013 proběhla
ve třídách MŠ v ulici Mikulovické a Prachovické výstava
prací dětí z výtvarných kroužků. Výstavu navštívil pan ře-

ditel Teller, rodiče i veřejnost.
Všichni obdivovali tvořivost

a nápaditost vystavených prací, zároveň i rozmanitost výtvarných technik.
V červnu proběhly ve všech
třídách besídky. Překrásné besídky dětí ze třídy Lištiček a Jahůdek se konaly v pondělí 10.
6. 2013. Děti předvedly úžasné
výkony nejen pěvecké a recitační, ale i herecké a taneční.
V úterý 11. 6. 2013 prožily děti
společně s rodiči hezké odpoledne na zahradě školky v Mikulovické ulici.
Zavítal k nám sokolník s dravci a bylo se na co dívat. Mohli
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krát. Krásně zpívaly, recitovaly,
tančily a paní učitelky do zpěvu na závěr zapojily i rodiče.

jsme si pohladit sovu a alespoň
na chvíli se stát skutečnými
sokolníky. To když k nám na
ruku přiletěl výr. Statečné
byly nejen děti, ale nebáli se
ani tatínkové a maminky. Venku bylo počasí téměř prázdninové a naše děti ze třídy Myšek
a Zajíčků pořádaly ve středu
12. 6. 2013 besídky k ukončení
školního roku. Uměly toho tolik, že jsme se mohli sejít i dva-
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Atmosféra byla úžasná a nechybělo ani pohoštění či sladká čokoládová odměna.

Ve čtvrtek 13. 6. pozvaly na besídku své rodiče děti ze třídy
Houbiček. A byla to nádherná
událost. Snaha nejmenších dětí
být co nejlepší byla obdivuhodná, stejně tak jako kostýmy a kulisy, které dotvářely pohádkovou atmosféru. 18. 6. 2013 proběhly besídky a rozloučení se
školkou u našich předškoláčků.
Nejprve děti ukázaly, co umí,
a nám dospělým se tajil dech při
sledování dramatizace pohádky
O Zlatovlásce, kterou jsme měli
možnost vidět v podání dětí ze

třídy Veverek. To byla nádhera!
Ve třídě Soviček děti předvedly
humorné pěvecko-recitační pásmo, které mělo rovněž velký
úspěch. A pak už následovalo
stužkování, kterého se tradičně
ujal pan starosta Švarc s panem
ředitelem Tellerem. Nechyběla
ani kniha na památku a závěrečný tanec s rodiči.
Tak hezké prázdniny a mnoho
úspěchů ve škole, milé děti.
Za všechny své kolegyně děkuji rodičům za spolupráci, která
trvala po celý školní rok, a přeji krásnou, ve zdraví prožitou
dovolenou.
Jana Kovářová

Sport a spolky

Vandráček u zahrádkářů
I zahrádkáři se připojili k tradičnímu putování Vinoří.

Spolky
Rybáři

Účastníci na jejich stanovišti
poznávali větvičky z listnatých stromů a určovali jejich
plody. Pro ty menší byly připraveny různé druhy zeleniny a také bylinek.
M. Kolarová

13. 4. jarní brigáda rybářů na
čištění rybníků Velká a Malá
Obůrka včetně okolí.

Zahrádkáři
Výstava – zahrádkové osady
6. 6. – 6. 10. 2013 se koná výstava Pražské zahrádkové osady
v Sále architektů ve Staroměstské radnici, vstup je zdarma.

Děkujeme našim zahrádkářům
za nejhezčí část výstavy.

Čarodějnice u zahrádkářů
Jako každoročně se i letos konaly Čarodějnice nejen na

PRODÁM
zahradní domek se zahrádkou
v zahrádkářské kolonii
ve Vinoři – Bohdanečská ul.
Domek je zařízen
a ve velmi dobrém stavu.
Zahrádka je v pronájmu
od Úřadu MČ Praha – Vinoř.
Do kolonie je velmi výhodné
spojení od stanice
Metra C – Letňany.

Placená inzerce

Výstava – zahrádkové osady.

Cena dohodou na
telefon. čísle 774 376 611
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Nikde žádný nedopalek cigaret,
igelitové pytlíky, obaly od pití,
papíru a psí exkrementy. Všem
nám bylo líto, že v naší obci,
a nejen v naší, lidé zahodí, co se
jim nehodí, tam, kde právě jsou,
vandalové poráží betonové lavičky u autobusových zastávek,
když už nemají na rozbíjení sklo.
Pohlídejme společně ty, kteří
svou sílu používají na nepravém
místě. Vždyť Vinoř je krásná, je
to místo, kde žijeme, kam se
vracíme ze zaměstnání, ze škol
a z cest. Chceme být přeci také
hrdi na svou hezkou obec.
Dana Kudlová

Pálení čarodejnic u zahrádkářů.

hřišti, ale také u zahrádkářů
v zahrádkářské kolonii v Bohdanečské ulici.

Baráčníci
Zájezd baráčníků
do Maďarska
Dne 14. 4. 2013 jsme odjeli autobusem pod profesionálním vedením paní Hany Remenárové
do termálních lázní v Maďarsku,
do města Bük. Jelo nás celkem
27. Cesta byla příjemná, bylo
krásné počasí a nepršelo nám
celý týden. Po několika přestávkách jsme do Büku dorazili okolo 15. hodiny. Ubytování bylo
v pěkném 3*** hotelu, ve dvoulůžkových pokojích. Stravování
polopenzí bylo velice pestré
a dobré, vyhovovalo nám. Měli
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jsme možnost dostatečně využívat všechny dostupné bazény
dle libosti a také jsme si je velice
užili. Spokojenost nadevše, vše
se nám podařilo bez zdravotních problémů a po týdnu jsme
se vrátili vymáchaní a prohřátí
domu. Chtěla bych se ale také
zmínit o jednodenním zájezdu
do historického městečka Küszec, asi 25 km vzdáleného od
lázní. Městečko má neobyčejnou
atmosféru, za niž vděčí středověkému hradu, ochranným
hradbám z doby obléhání a války s Turky v roce 1532. Většina
krásných domů je historickou
památkou. Nejvíc nás ale zaujalo
velké okázalé Jurisicsové náměstí v čele s krásným vzácným kostelem Srdce Ježíšovo, který náměstí vévodí. Bylo úžasné
a milé, že po celém náměstí je
rozmístěno velké množství laviček, židlí, stolků, které nejsou
přivázané ani zabetonované,
dále několik příjemných malých
fontánek pro potěšení oka.
Hlavně nás zaujal úžasný pořádek a celkově klidná atmosféra.

Výlet na Lipno
Baráčnici a Klub seniorů ve Vinoři uspořádali společný výlet
na Lipno, na stezku v korunách
stromů na Krampolíně. 18. 5.
2013 v 6.00 jsme se sešli u trafiky, nastoupili jsme do autobusu,
ale naše nálada byla pochmurná, protože strašně lilo a byla
zima. Když jsme ale přijížděli
k Táboru, tak přestalo pršet a za
Táborem již svítilo sluníčko, které vydrželo celý den. Všem se
nám ulevilo a už jsme se jenom
těšili. V Lipně, odkud se vypravují turisté, už bylo v 11.00 rušno.
Po zaplacení vstupenek jsme vyjeli lanovkou až k rozhledně.
Stezka začíná pozvolna stoupat,
až opravdu jdete v korunách velkých smrků a vidíte po celém
okolí. Touto stezkou se dostanete svým tempem do poloviny
rozhledny, kde se pokračuje po
jejím obvodu až na vrchol do
výše 60 m. Celá stavba je dřevěná, důkladně propracovaná a velice bezpečná. Výhled je jedinečný na daleké okolí a na Lipenské

Oslavy výročí založení baráčnictva v Kolíně.

jezero. Zpět se jde opět stejnou
cestou, ale naše dvě odvážné
ženy to sjely toboganem. K našemu autobusu jsme přijeli opět lanovkou nebo malým autobusem. Byl čas na oběd, ale v restaurantu nás menu zklamalo
a ještě bylo značně předražené.
Dobrou náladu jsme si vylepšili
hodinovou plavbou parníkem
po Lipenském jezeře, které je
úchvatné. Pro nás, kteří jsme
tam v 60. a 70. letech stanovali,
bylo okolí jezera k nepoznání.
Všude vyrostly penziony, chaty,
bungalovy a obytné přívěsy. Byl
to pro nás opět krásný zážitek.
Vydali jsme se na cestu domů.
Pan řidič nám ještě zastavil
v Českých Budějovicích, blízko
náměstí, kde jsme si dali poslední dobré kafíčko, a hurá k domovu. Bylo 21.00 hod., když jsme
mírně unaveni, ale spokojeni dorazili do svých domovů. Přeji
všem Vinořákům příjemné dny.
Dana Kudlová,
rychtářka OB Vinoř
Výročí založení baráčnictva
V sobotu 22. června 2013 se
konaly oslavy 140. výročí za-

ložení českého baráčnictva
v Kolíně. Členové naší BO se

společně s obcemi XVI. župy
také účastnili. Z Vinoře nás

PODZIMNÍ
ZAHRÁDKÁŘSKÁ
VÝSTAVA

POŘÁDAJÍ ZAHRÁDKÁŘI VINOŘ - BOHDANEČSKÁ

12. AŽ 14. ZÁŘÍ
V INFORMAČNÍM CENTRU
NA RYCHTĚ, CHALTICKÁ 539 VINOŘ
ČTVRTEK, PÁTEK OD 10:00 DO 18:00
SOBOTA OD 9:00 DO 13:00
VSTUP ZDARMA
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s děvčaty besedu nacvičila,
děvčatům poděkovala a řekla
jim „holky, byly jste nejlepší“,
ale to jsme říkali všichni.
V 17 hodin jsme vyrazili domů.
Jana Kubištová,
syndička OB Vinoř

SPORT
odjelo ráno v 8 hodin 12 a celkem se zúčastnilo 40 osob.
V 10.00 hodin začalo slavnostní zasedání, proběhl počáteční
ceremoniál a přivítání nejvyšších činitelů, sousedů, tetiček
a hostů všech 22 zúčastněných
žup. Za slavnostního Kmochova pochodu „Kolíne, Kolíne“ a zpěvu účastníků se konal nástup 55 vlajkonošů,
mezi nimi i vlajka naší BO.
Slavnostního zasedání se účastnilo 700 osob. Proběhlo
předávání vyznamenání činitelům a členům jednotlivých
BO. Vyznamenání za práci
pro obec baráčnickou obdržela naše rychtářka Dana
Kudlová.
Ve 12.15 za zpěvu baráčnické
hymny slavnostní zasedání
skončilo, následoval oběd. A ve
14.30 byl zahájen slavnostní
průvod Kolínem v čele s vlajkonoši, hudbou, tetičkami v překrásných krojích „svérázu“
a Kolíňany. Po příchodu na kolínské náměstí zatančily tetičky
besedu. Tančily celkem čtyři
osmičlenné soubory a mezi
nimi i tetičky z Vinoře. Bylo to
překrásné, tetičkám se dařilo.
Po této akci jsme se vrátili do
kulturního domu odpočinout
si a občerstvit se. Musím se svěřit, že paní Budařová, která
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Fotbal
Po 40 letech se sešli borci,
kteří pro Vinoř vybojovali
a hráli zatím nejvyšší fotbalovou soutěž, 1. A-třídu. Za vedení klubu už sice přišel jen

Jarda Kratochvíl, spolu s trenérem Jirkou Čadkem jsme
ale všichni zavzpomínali na
krásné chvíle, které fotbal dával
hráčům i divákům. Na místním
derby s Čakovicemi bylo hřiště
obsypáno 400 diváky a výsledek 1 : 1 nakonec uspokojil obě
mužstva. Škoda jen, že se této
vzpomínky nemohli zúčastnit
další obětaví funkcionáři vedení, např. Přéma Kšajt, Sláva
Trost, Štefan Papaj nebo Láďa
Doležal…
Veliký dík patří všem, kteří fotbal ve Vinoři hráli, hrají a zcela jistě budou hrát i nadále.

Kronika
Blahopřejeme našim občanům, kteří oslavili
svá životní jubilea v 2. čtvrtletí roku 2013.

DUBEN
HORÁKOVÁ Jitka
VŠETEČKOVÁ Marcela
HAVLÍKOVÁ Libuše
MICHÁLKOVÁ Emilie
PUPÍK Jiří
BRABENCOVÁ Libuše
PAVLŮ Věra
ŠVECOVÁ Marie
BAHENSKÁ Irena
MACHÁČOVÁ Anna
MATULOVÁ Květuše
MALÁ Jarmila

70
87
92
70
70
87
85
84
85
84
80
75

KVĚTEN
KRAUSE Jan
PECKA Miroslav
PTÁČNÍK Josef
POTŮČKOVÁ Růžena
POTŮČEK Václav
SKÁKALOVÁ Stanislava
MARYSKOVÁ Milena
HARVAN Jan
LENER Zbyněk
PANTŮČKOVÁ Věra
BAMBASOVÁ Miloslava
KADLECOVÁ Marie
POLNICKÝ Jaroslav
KRAJL Jaroslav

75
81
89
84
86
83
85
70
80
86
70
83
80
75

ČERVEN
KRUMHANSLOVÁ Jaroslava
ČERNÁ Marta
HÁDKOVÁ Zdeňka
HLADÍKOVÁ Antonie
HAFINEC Miroslav
CHUDOBOVÁ Jana
HRADECKÁ Marie
GAZUR Ignác
KOUT Miroslav
KOMÁRKOVÁ Marta

70
84
80
89
86
70
97
83
91
81

Hudbu cikád mému kraji
Hudbu cikád kraji mému,
mně úží se až dech,
abych noční kantilénu
nikdy víc už nepřeslech.
Když smrt, ta pratma zevlující,
sype popel do očí,
tu tóny cvrčků k nebi znící,
hvězdný pel nám úročí.
Srdce své jak v bavlnce,
jdu s očima zvlhlýma,
zemi horkou ze slunce
čarovný měsíc objímá.
Hudbu cikád mému kraji,
mně dech se náhle úží,
a v duši s nimi vroucně hraji
pod lunou – zlatou růží!
Lubomír Antoš
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Inzerce ve Vinořském
zpravodaji
data jsou 1/3
zaslatCeny
data inzerce
na správný
rozměr viz. zpravodaji:
rozměry inzerce.
ve Vinořském
1/1 A5
1/2 A5
1/3 A5
1/4 A5

Šířka (mm)

Výška (mm)

Orientace

Cena bez DPH

128,5
128,5
128,5
62

188
92
62
92

na výšku
na šířku
na šířku
na výšku

2 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
200 Kč

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

POZOR, změna termínů uzávěrky!

Placená inzerce

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

Tel. redakce: 286 851 114

Placená inzerce
Placená inzerce
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e-mail: lucie.turjanska@re-max.cz
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O SLAVY 925 LET
první písemné zmínky o Vinoﬁi

Sobota 14. září 2013
• 09.00 Výstava zahrádkářů v Infocentru
Na Rychtě
• 10.00 Prohlídka Vinořského zámku
(přízemí + okolí, prohlídka možná
do 12:00 hodin);
„Příběh černínské židle“
program paní Hany Hořákové
• 13.30 Swingové posezení ve Ctěnicích
• 14.00 Otevření nové expozice z historie
Vinoře ve Ctěnickém zámku
• 15.00 Slavnostní sezení XVI. župy
sdružených obcí baráčníků
K. H. Borovského v místní sokolovně;
předání Čestného ocenění za rozvoj
Vinoře významným občanům

• 16.30 Průvod a položení věnců
k vinořským pomníkům
• 18.00 Slavnostní koncert v kostele
Povýšení sv. Kříže
• 19.00 Posvícenské posezení s našimi
spolky s hudbou a tancem
v místní sokolovně
Od Infocentra k Vinořskému zámku a následně
do Ctěnic a zpět do Vinoře bude zajištěna
kyvadlová autobusová doprava.
Neděle 15. září 2013
• 09.00 Mše v kostele Povýšení sv. Kříže

www.praha-vinor.cz

