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Ahoj, Vinořáci,
obrovský dík všem, kteří se
14. 9. účastnili našich oslav
925 let od první písemné
zmínky o Vinoři. A to jak
všem účinkujícím, organizátorům, obětavým pomocníkům,
tak také všem návštěvníkům.
A jak to probíhalo?
12. 9. přijeli zástupci bulharské Varny, 13. 9. potom zá2

stupci z německého Schulzendorfu a také z amerického
města Prague v Oklahomě,
v čele s radním panem Johnem Klabzubou.
Samotné oslavy začaly u našich zahrádkářů v informačním středisku Na Rychtě – tradičně nádhernou výstavou.
Veliký dík Martině Kolarové,
Zdeně Vajnerové a Mirkovi
Škopovi, stejně jako všem nad-

šeným návštěvníkům. Poté
jsme se přesunuli k vinořskému zámku, který byl otevřen
po pěti letech. Přestože toho
k prohlídce moc nebylo, už jen
projít se okolo zámku v bezprostřední blízkosti a užít si
nádherný park bylo velice příjemné. Představení Hanky Hořákové o Černínské židli v dobovém kostýmu bylo moc hezké, rovněž veliký dík.

Následoval rychlý přesun do
ctěnického areálu, krátký
oběd a zvuky swingového
orchestru a písně Glenna Millera lákaly návštěvníky do ctěnického zámku, kde ve 14.00
byla slavnostně otevřena expozice z historie Vinoře. Tato
expozice byla zaplavena davem návštěvníků – věřím, že
to nezpůsobil jenom raut na
nádvoří a skvělá hudba.
Opět rychlý přesun do sokolovny a dvě oslavy v jedné: oslavy
80 let od založení 16. župy
sdružených Vlastenecko-dobročinných obcí baráčníků Karla
Havlíčka Borovského a oslavy
925 let od první písemné
zmínky o Vinoři s vyznamenáním občanů, kteří se významnou měrou podíleli a podílejí
na rozvoji Vinoře. Zvláštní poděkování si zaslouží Klárka
Marysková za nádherně zazpívanou hymnu, jakož i všichni
návštěvníci.
Pak následoval průvod s vlajkami a hudbou k pomníkům
a uctění obětí obou světových
válek. Dík policii za regulaci
dopravy v průběhu průvodu.
Skvělý byl i následný slavnostní koncert v kostele Povýšení
sv. Kříže a krátké setkání na
místní faře.
No a pak až do časných ranních
hodin následovalo přátelské
posvícenské posezení s našimi
pěti spolky, opět v sokolovně.
Dík sokolům za postavení
a uklizení stolů a židlí. V neděli
byly oslavy zakončeny mší
v našem kostele a občerstvením na faře, při kterém jsme se
zároveň rozloučili s našimi hosty z Německa a Bulharska.

Jsem moc rád, že vedle našich
oslav se Vinoři dostalo té cti
být hostitelem akce, která se
vrací k starým a dobrým tradicím a připomíná to, co bylo
v minulosti běžné a normální,
ale co se dnes, bohužel, pomalu vytrácí z běžného života. Jak
již ze samotného názvu Vlastenecko-dobročinné obce baráčníků vyplývá, vlastenectví
a dobročinnost by měly být samozřejmostí, stejně jako si vzájemně pomáhat a být hrdi na
svou zem a místo, kde žijeme.
V druhé polovině 19. století
odešli z naší země lidé, kteří
šli za svým snem a pracovní
příležitostí a došli až do daleké Oklahomy.
Zde v roce 1902 založili osadu, které dali jméno Prague,
aby jim připomínala milovanou a tolik vzdálenou vlast.
Založili tam muzeum Prahy,
ulicím dávali české názvy
a dodnes dodržují staré české
zvyky a tradice. Příkladem budiž Kolache Festival, kam se

z celé Ameriky sjedou naši
krajané, krojované spolky,
tančí, zpívají českou hymnu
a vzpomínají na svou starou
vlast. Vinoř uzavřela partnerský vztah s touto dnes již velikou obcí a pozvala její zástupce na naše dnešní oslavy,
a přestože někteří nebyli ve
své staré vlasti 60 let, nezapomněli nic ani ze své češtiny,
ani z krásného vztahu k místu,
kde se narodili oni nebo jejich
předkové. Pan John Klabzuba
s manželkou Georgií a paní
Petra Hebert s neteří Stacy Power by nám mohli být příkladem. (foto na titulní stránce)
Buďme i my proto hrdí a pyšní
na Vinoř, na lidi, kteří zde žijí,
pracují a podnikají, zkusme se
na sebe více smát, více si naslouchat, více si pomáhat
a více se radovat z dobrých
věcí. A že se jich u nás podařilo opravdu hodně…
Oslavy 925 let skončily, ať žijí
oslavy 926., 927., 928. atd.
František Švarc
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Z 27. zasedání
Zastupitelstva
MČ Praha-Vinoř,
konaného dne
12. 9. 2013
I. Úkoly z minulých
zastupitelstev
MZ revokovalo usnesení
447/05 z 35. zasedání zastupitelstva z 8. 6. 2005 a nesouhlasilo se změnou kódu míry využití
území z OB-B na OB-C na 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, vše v k. ú. Vinoř.
MZ pověřilo bytovou komisi,
aby do příštího zasedání zastupitelstva vybrala nájemníka do
bytu Živanická 235 z eventuálních zájemců na vyvěšený záměr a v souladu se Směrnicí
č. 1/2012. Případní nájemci budou dodatečně schváleni zastupitelstvem v listopadu 2013.
II. Nové úkoly
MZ neodsouhlasilo úpravu
míry využití území všeobecně
obytného (OV) pozemku parc.
č. 1577/11 v k. ú. Vinoř z OV
kód B na OV kód D.
MZ schválilo změnu rozpočtu
k 30. 9. 2013 dle rozpočtového
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opatření č. 4 týkajícího se zvýšení rozpočtu o vratku 100% daňové povinnosti, dotace MHMP,
finančního vypořádání – závěrečného účtu HMP za rok
2012 a přesunů mezi položkami rozpočtu. Touto úpravou
bude schválený rozpočet navýšen o 339 400 Kč jak v příjmové, tak i ve výdajové části
schváleného rozpočtu. Celková výše upraveného rozpočtu
činí 26 046 500 Kč, po konsolidaci 25 894 500 Kč.
MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na pronájem tří
parkovacích míst v ul. Bukovinská, Praha-Vinoř, se společností
Lordano, a. s., na dobu určitou
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015.
MZ schválilo uzavření nájemní smlouvy na pronájem
nebytového prostoru Mladoboleslavská 13, Praha-Vinoř,
s Jindřichem Strašilem o celkové výměře cca 43 m2. Doba
nájmu od 1. 10. 2013 do 31. 12.
2016 s možností prodloužení.
Výše nájemného je stanovena
na 2 100,- Kč/m2/rok pro období od 1. 10. 2013 do 31. 12.
2016. Nájemné osvobozeno
od DPH. V případě prodloužení nájemní smlouvy od 1. 1.
2017 bude výše nájemného
stanovena na základě ceny nájemného v místě obvyklé
v době prodloužení nájemní

smlouvy. V nájemní smlouvě
bude uvedeno, že nájemce si
uhradí z vlastních finančních
prostředků veškeré úpravy
spojené s renovací nebytových prostor, které budou
předmětem nájmu.
MZ schválilo ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt
č. 9, Bohdanečská 399, k 15. 9.
2013. Termín odhlášení z trvalého pobytu je 30. 9. 2013.
MZ pověřilo bytovou komisi,
aby do příštího zasedání zastupitelstva vybrala nájemníka do bytu č. 9, Bohdanečská
399, z pořadníku žadatelů
o pronájem bytu MČ Praha-Vinoř. Případný nájemce bude
dodatečně schválen zastupitelstvem v listopadu 2013.
MZ dodatečně schválilo pronájem bytu č. 5, Mladoboleslavská 515, nájemci, který byl
vybrán bytovou komisí z pořadníku žadatelů o byt na základě počtu získaných bodů
přidělených dle bodového
hodnocení. Doba nájmu bude
stanovena od 1. 8. 2013 do
31. 7. 2014, s možností prodloužení (žádost o prodloužení nájemní smlouvy musí
být podána 90 dnů před datem ukončení smlouvy). Nájemné je stanoveno ve výši
100 Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou připočteny zá-

lohy na služby a nájemné ze
zařizovacích předmětů.
MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Bohdanečská 400, Praha-Vinoř, od
1. října 2013 do 30. září 2014.
MZ schválilo vyřazení žádosti z pořadníku žadatelů o byt
z důvodu odmítnutí nabízeného bytu a nedodání potvrzení
příjmů.
MZ schválilo finanční příspěvek MUDr. P. Slámové na opravu
elektroinstalace dle předložené
faktury a výměnu dveří (dveře
a jejich instalace) dle předloženého návrhu rozpočtu v příloze.
MZ schválilo podání výpovědi z nájmu bytu č. 8, Křemílkova 245, v souladu s občanským zákoníkem, vzhledem
k neplacení nájemného. Řešení bude předáno právníkovi
MČ Praha-Vinoř.
MZ schválilo uzavření Smlouvy o věcném břemenu k pozemkům parc. č. 906/1 a 940,
vše v k. ú. Vinoř, dle geom. plánu č. 1353-129/2013, pro společnost PREdistribuce, a. s., IČ
273 76 516, v hodnotě 10 000 Kč
bez DPH, a pověřilo starostu uzavřením a podpisem smlouvy
s termínem do 30. 11. 2013.
MZ souhlasilo se záměrem rozdělení pozemku p. č. 1557/10
v k. ú. Vinoř.
MZ souhlasilo s tím, aby T. S.
vykonával funkci přísedícího
Obvodního soudu pro Prahu 9
v dalším funkčním období. Zastupitelstvo MČ Praha-Vinoř pověřilo tajemníka ÚMČ, aby tuto
skutečnost oznámil Obvodnímu
soudu pro Prahu 9.
MZ schválilo udělení čestných
cen za rozvoj Vinoře jednotlivcům

a skupinám uvedeným v rubrice
„Ze života Vinoře“. K čestným cenám pro jednotlivce schválilo finanční dar ve výši 3 000 Kč a kolektivům dar ve výši 5 000Kč.
III. Informace starosty
výstavba hřiště V Podskalí
(debata s veřejností )
oprava Černínské kaple
sanace bytového domu Bohdanečská 249–250.

Eskalátor rady
mladých
Rada mladých ve spolupráci
s mateřským centrem Bublina
při KVC Vincent na počátku léta
uskutečnila sbírku hraček
pro Člověka v tísni.
Rada mladých spolu s Knihovnou v půli prázdnin zrealizovala na zahradě Vincenta
projekt Mobilní knihovna.

Rada mladých & Vincent podnikla v posledním prázdninovém

týdnu Expedice naši předkové.
Rada mladých – dětské zastupitelstvo Praha-Vinoř – by mezi
sebe ráda přijala nové členy.
Nábor bude probíhat od
konce září do 2. listopadu.
Hledáme vnímavé, nápadité,
akční holky a kluky (ve věku
5–95 let), kteří se nebojí všímat
si, přemýšlet a formulovat své
postřehy a názory týkající se Vinoře, notabene světa. Představte se Kláře Löwensteinové na
klaralowenstein@yahoo.it,
a nebo rovnou přijďte na naše
sezení každou lichou sobotu
v měsíci od 9.00 hod. do Vincenta. Budeme se těšit!
Rada mladých na podzimní sezonu chystá STROMOŘAZENÍ
(loučení se s létem) plus
UKLIĎ SI SVOU CHÁŤ – Vinoř,
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anketu a víkendový výlet na
přání (více na stránkách RM).
Rada mladých se nevzdává, proto
na jaro 2014 ve spolupráci s KVC
Vincent & ck Toulky Evropou nabízí povelikonoční několikadenní
zájezd EXPEDICE KOLUMBUS 2
do Janova a Cinque Terre (orientační cena 5 000 Kč). Více než
nadšení zájemci pište tu: klaralowenstein@yahoo.it.
Rada mladých vám přeje paletu
pastelového prolínání, neřkuli
podzim, jak má být! Za RM
Klára Löwensteinová

Komise pro
podporu rodin
Veřejná diskuze: obnova veřejného prostoru v Podskalí
V pondělí 16. září 2013 proběhla v informačním centru diskuze
k obnově veřejného hřiště v lokalitě Podskalí. Veřejné diskuze
se zúčastnilo 21 lidí (včetně starosty, místostarosty a místostarostky MČ Praha-Vinoř). Dodavatel a projektant, kteří měli
představit projekt na úpravu veřejného prostoru, bohužel nedorazili. Původní plán vzal tedy
za své, ale to přítomným nebránilo prodiskutovat koncepci
hřiště mezi sebou. „Podskaláci“
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a obyvatelé z ostatních částí Vinoře nejprve hovořili o specificích lokality v Podskalí (vilová
čtvrť, klidná, zároveň se skalními stěnami, od kterých se odráží
hluk) a prostoru „ostrova“ (aktuálně zanedbaný, ale přírodní,
s výjimečným potenciálem), nakonec se s ohledem na zachování klidového charakteru místa
a jeho „přírodnosti“ (ostrov, potoky) shodli na následujícím:
- bude nadále zachován „parkový“ charakter hřiště;
- multifunkční hřiště (navrhované v severní části plochy) nebude
realizováno a bude funkčně
v rámci celé plochy hřiště nahrazeno herními prvky pro děti 10+
(přiměřeně velká lezecká stěna,
boulder, lanovka) a terénní vlnou (na které by mohly malé děti
sáňkovat). Jeden z účastníků navrhl, aby se v případě zrušení
multifunkčního hřiště vybudovalo podobné hřiště jinde (v areálu
fotbalového hřiště), případně se
zrekonstruovalo vybavení asfaltového hřiště u školy, s čímž
ostatní přítomní v podstatě souhlasili. Jiný účastník si na ploše
zrušeného multifunkčního hřiště
přál kluziště pro malé děti, případně toto kluziště jinde ve Vino-

ři (zatímco u předchozího návrhu byla jasná alternativa, u tohoto se v rámci diskuze alternativní
umístění najít nepodařilo);
- na ploše nechtějí osvětlení
(nepředpokládá se, že by bylo
hřiště využíváno po setmění,
na noc se bude zavírat);
- přejí si, aby byl do celkové
koncepce hřiště zapojen potok, např. prostřednictvím vytvoření pozvolného přístupu
k vodě, vytvoření zátoky – „laguny“, umístění velkých kamenů apod. (žádoucí je přitom revitalizace obou potoků);
- chodník podél „ostrova“ by
měl mít litý povrch;
- ideální by bylo ponechat část
prostoru variabilní, ovšem
s určitou přípravou (např. pro
slackline, kriket apod.);
- psi budou moci na plochu
pouze na vodítku, dětské hřiště s herními prvky pro malé
děti bude oploceno (k diskuzi je
živý plot či „normální“ plot); na
ploše budou rovněž v dostatečném množství k dispozici koše na
odpadky a k odhazování exkrementů; jako o možné regulaci pobíhání psů jsme hovořili o brankách na přístupových cestách;
- je žádoucí prověřit zdravotní nezávadnost zeminy v lokalitě Podskalí, kterou může podle informací místních obyvatel tvořit z velké
části navážka ze sléváren Vysočany (cca 70. léta);
- je žádoucí, aby projektant předložil na příští veřejnou diskuzi své
návrhy na zapracování požadovaných změn v několika různých variantách (různé typy prvků, různé
prostorové varianty řešení).
Pokud byste rádi ovlivnili další
podobu ostrova Podskalí, do-

razte prosím na diskuzi, která
se bude konat pravděpodobně
v listopadu – budete vítáni.

Seminář o šikaně,
bazar oblečení
Do doby vydání podzimního
zpravodaje již tradičně spadá
podzimní bazar a seminář, který tentokrát povede Maruška
Nováková, a to na ožehavé
téma šikany. Jakkoli jsou obě
akce zajímavé, jejich načasování činí informování o nich krajně problematické. Buď už proběhly (to je pravděpodobnější)
a zpráva o nich přichází „s křížkem po funuse“, anebo proběhnou v průběhu několika
málo dní. Ať tak či tak, krátká
zpráva snad nikoho neurazí:
bazárek se bude konat, resp. se
konal 11.–12. října, seminář
pak v pondělí 7. října. O průběhu a výsledcích obou akcí vás
budeme informovat v zimním
zpravodaji, zároveň doufáme,
že jsme vás na semináři i bazaru potkali (nebo vás potkáme).
Eva M. Hejzlarová,
komise pro podporu rodin při
MČ Praha-Vinoř

Rozpočet Vinoře
a otázka priorit
Když je potřeba někde investovat, je nutné někde šetřit, to ví
každý z nás, ať již šetříme na
dům, byt, auto či dovolenou. Musíme si prostě něco odepřít. Stejně je tomu i v případě Vinoře.
V posledních šesti letech byla Vinoř zasažena velkou výstavbou
a navýšením počtu obyvatel. To
přináší problémy s nedostatkem
odpovídající občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury.

Ke každé fungující obci musí nutně patřit i odpovídající škola,
školka, obchody, pošta, zdravotní
a další služby, které dělají obec
obcí, a ne pouhou noclehárnou.
Vedení obce si bylo v letech
2006–2010 vědomo problému
územního plánu schváleného
v roce 2005 jejich předchůdci,
a proto byla přístavba školy prioritou minulého volebního období. V tomto volebním období
se k tomu přidala i rekonstrukce
staré školy a vestavba 4 tříd v ZŠ.
Velký vděk si zaslouží kolektiv
naší ZŠ a MŠ, který se s těmito
změnami a stavební činností
musí vyrovnávat, o starostech
a problémech s provozem ve
třech budovách ani nemluvě.
V sousedních městských částech
je problém nárůstu obyvatel už
znatelný. Čakovicím i Kbelům budou citelně chybět místa ve školách a o počtu dětí chodících do
školky, jako je tomu ve Vinoři, si
obyvatelé podobných pražských
městských částí mohou nechat
jen zdát. Podle sdělení paní Chudomelové, bývalé radní hl. m.
Prahy pro školství, mohou děti
dojíždět do škol třeba na Prahu 3
nebo Prahu 1, kde je kapacita
škol dostatečná. Díky práci vedení MČ v letech 2006–2010 se
snad podařilo předejít dojíždění
našich dětí do školy.
Toto navýšení počtu obyvatel
s sebou kromě potřeby zvýšit
kapacitu školy a školky nese
také problémy s dopravní infrastrukturou. Podle obecných
technických požadavků pro výstavbu v hl. m. Praze (OTP) je
pro každou stavbu nutný příslušný počet parkovacích míst.
Parkovací místa pro dopravní

obsluhu školy vč. vestavby byla
vymezena v ul. Mikulovická, která přiléhá k areálu školy. Po dohodě s odborem dopravy Prahy
19 a inspektorátem Policie ČR
byla vymezena tak, aby co možná nejméně omezila obyvatele
této ulice s tím, že volné parkování je možné v době od 8 do 7
hodin ve všední dny a o víkendech bez omezení. Připravujeme zde již šikmé stání vozidel
tak, aby bylo možno počet parkovacích míst navýšit, a odstranit tak i toto omezení.
Spoluúčast MČ Vinoř na těchto
investicích byla cca 22 milionů
z celkových 87 milionů u přístavby školy (2009), 5 milionů
z 11 milionů při rekonstrukci staré školy (2011) a 5 milionů z 10
milionů u půdní vestavby ZŠ
(2013). Městská část samozřejmě
žádala o vyšší částky, ale i tak
jsme byli rádi za to, co jsme sehnali. Posledním dluhem vůči škole je
nutnost rekonstrukce 30 let staré
kuchyně, na kterou, pevně věřím, peníze opět seženeme.
Z uvedených čísel je patrné, jak
se spoluúčast městské části zvyšuje. Hl. m. Praha dostává na každého obyvatele cca 34 tis. Kč
z rozpočtového určení daní, tzn.
také na každého Vinořáka. Do
rozpočtu městské části z těchto
peněz ale již doputuje jen
2 400 Kč na obyvatele (ano, čtete
správně). Z těchto peněz přispívá
městská část na školu a školku
částkou cca 4,2 milionu (2013)
bez investic. Do loňského roku
platily spádové obce Středočeského kraje na své žáky v ZŠ Vinoř přímo naší ZŠ. Po loňské
změně zákona o rozpočtovém určení daní je příjemcem těchto
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peněz Magistrát hl. m. Prahy.
Znamená to tedy, že Vinoř nyní
dotuje žáky ze Středočeského
kraje ze svého rozpočtu. To je
také jeden z důvodů, proč byla letos vypovězena smlouva o spádovosti ZŠ s Podolankou, Jenštejnem, Radonicemi a Přezleticemi.
Další změnou, kterou nám přinesla změna zákona o rozpočtovém určení daní, je zrušení
příspěvku na neinvestiční náklady spojené s provozem školy (1 401 Kč na žáka). Tyto rozpočtové výpadky činí v případě
naší městské části cca 1,5 milionu. Pokud se nám nepodaří
donutit Magistrát hl. m. Prahy
k úhradě těchto výdajů, bude
nutné zásadně redukovat zimní
údržbu komunikací a péči o veřejný prostor a omezit i další investiční aktivity.
Z peněz, které dostává Vinoř od
hl. m. Prahy, je placen kromě jiného i úklid místních komunikací vč. zimní údržby chodníků,
dopravního značení a péče o zeleň a vyvážení košů. Úklid
a zimní údržbu ul. Mladoboleslavská, Živanická, Bohdanečská, Klenovská a Rosická provádí Technická správa komunikací
hl. m. Prahy (resp. měla by).
Vedení městské části mělo při
řešení problému s nárůstem
obyvatel a omezeným rozpočtem na vybranou z několika
variant:
1) neinvestovat do rozšíření
kapacit školy a školky,
2) omezit provoz kulturního
centra Vincent a připravit
Vinořáky o knihovnu, děti
o kroužky a dospělé o volnočasové aktivity,
3) snížit výdaje na údržbu ko8

munikací a péči o zeleň a provádět pouze to nejnutnější,
4) neinvestovat do údržby obecních bytů a dalšího majetku.
Vybrali jsme nakonec pouze třetí variantu s tím, že krásně uklizené chodníky a anglický trávník oku lahodí, ale jedná se
o věc, na které se nechá dočasně
ušetřit tak, aby bylo zajištěno
umístění dětí do školy a školky.
Dále aby nebyly rušeny volnočasové aktivity pro velký počet
obyvatel a aby byl udržován bytový fond. Jen za poslední rok
klesly výdaje na úklid komunikací a péči o zeleň o více než
1 milion Kč, což je bohužel znát,
ale tyto prostředky byly použity
právě na investice do ZŠ.
Vím, že je to nouzové řešení,
které mě netěší, ale chyby, které napáchalo vedení MČ v letech 2002–2006, nás budou
provázet ještě dlouhou dobu,
než se nám je podaří překonat.
Zvyšování koeficientu zastavitelnosti z OV-B na OV-C či dokonce OV-D v územním plánu,
který byl schválen v roce 2005
lidoveckým vedením Vinoře,
většině lidí asi mnoho neřekne,
ale v praxi znamená výstavbu
sídlišť místo rodinných domků.
V této souvislosti musím zmínit i jednání zastupitelstva ze
dne 12. 9. 2013, kdy byl jedním
z bodů záměr developera postavit mezi Žabokřikem a průmyslovou zónou u ulice Rosická další čtyři třípodlažní, resp.
čtyřpodlažní domy se 40 byty.
Pro revokaci (změnu na nesouhlasné) usnesení z roku 2005,
kterým byl tehdy dán souhlas
se zvýšením koeficientu zastavitelnosti z OV-B na OV-C, za-

stupitelé zvolení za „Sdružení
pro Vinoř“ nehlasovali. Toto je
jedno z hlasování, na které by
si měli obyvatelé vzpomenout,
až půjdou za rok k volbám.
Toto nesouhlasné usnesení naštěstí prošlo, a tak se podařilo
alespoň v tomto případě opravit chybu předminulého vedení
a zabránit další zatěžující výstavbě. V praxi to znamená, že
developer může místo 40 bytů
postavit pouze cca 15 rodinných domků, což je pro Vinořáky určitě dobrá zpráva. Další
projednávaný bod obsahoval
žádost jiného investora o zvýšení koeficientu zastavitelnosti
z OV-B na OV-C u ulice Mladoboleslavská. Při projednávání tohoto bodu se investora zastával
bývalý starosta pan Krajl. Ano,
byla to právě praxe jím vedeného zastupitelstva, kdy byly souhlasy se zvýšením koeficientu
zastavitelnosti vydávány jak na
běžícím páse, a díky tomu ve Vinoři vyrostla místo rodinných
domů celá čtvrť činžáků. Ani
tato žádost investora nebyla zastupitelstvem schválena.
Přes nepříznivé zprávy ohledně neustálého boje o finance
a omezování výdajů na péči
o veřejný prostor mám radost,
že mohu moc poděkovat všem
Vinořákům, kteří se snaží udělat Vinoř vlastními silami hezčím místem k životu. A to ať už
krásnými zahrádkami kolem
domů, či aktivitami spolků,
anebo společenskými akcemi
určenými pro všechny věkové
vrstvy obyvatel Vinoře – od
dětí po seniory.
Karel Janko,
zástupce starosty

ZÁMEK VINOŘ
Zámek ve Vinoři je barokní novostavbou, která byla postavena
stranou od původní vinořské
tvrze, ale na rozdíl od tradované
verze nevznikla v jedné stavební
etapě. Výstavbu dnešního „maison de plaisance“ z let 1719 až
1723 provedenou podle projektu Františka Maxmiliána Kaňky,
tehdejšího dvorního architekta

Černínů, předcházela dlouho
předtím jiná stavba. Přestože neexistují doklady, je pravděpodobné, že se zde nalézal obdobně půdorysně utvářený objekt,
avšak nižší. Ten pocházel z doby,
kdy panství Vinoř patřilo Heřmanu Jakubu Černínovi z Chudenic, tedy ze samého počátku
18. století. Pravděpodobným navrhovatelem této předešlé stav-

by mohl být Giovanni Battista Alliprandi, jehož architektonickému stylu také dispozice více odpovídá, než F. M. Kaňka. Jedinou
pramennou indicií pro náš předpoklad starší barokní stavby je
ovšem pouze účet známého kameníka a mramoráře Domenika
Antonia Rappoy, v němž se hovoří o trojici „starých dveří“,
o „starém krbu“ i o přenesení

PETICE ZA ZÁCHRANU ZÁMKU VINOŘ
Adresáti petice:
Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo vnitra ČR,
Magistrát hl. m. Prahy
Text petice:
Vyzýváme adresáty petice, aby zajistili
záchranu zámku Vinoř (č. rejstříku ÚSKP
44562/1-1992, IdReg 156928; zdroj: NPÚ),
jeho komplexní rekonstrukci
a zpřístupnění široké veřejnosti.
Zámek Vinoř se nachází na území hl. m. Prahy, v katastrálním území Vinoř. Zámek Vinoř
je sice kulturní památkou vedenou v registru státních kulturních památek od roku 1958,
avšak již od roku 1952 je ve správě Ministerstva vnitra ČR, jež je využívá ke svým účelům
(URNA). Dochází tak k již desítky let trvající devastaci této kulturní památky bez sebemenšího povšimnutí jak politiků, tak orgánů státní správy včetně nejvyšších orgánů státní
správy. Domníváme se, že v tomto ohledu doposud selhávalo především Ministerstvo kultury ČR, které má zákonnou povinnost péče o naše kulturní dědictví.
Za naprosto nepřijatelnou považujeme také tu skutečnost, že díky využívání zámku Vinoř
Ministerstvem vnitra ČR je zámek i jeho bezprostřední okolí v nepřijatelném stavu a zůstává nepřístupný široké veřejnosti.
Vyzýváme tedy adresáty petice, výslovně Ministerstvo kultury ČR, aby zajistilo převod
zámku Vinoř ze správy Ministerstva vnitra ČR do vlastnictví (příp. správy) Magistrátu
hl. m. Prahy (příp. do správy MČ Vinoř), dále aby společným úsilím zabezpečili
finanční prostředky na rekonstrukci zámku a jeho okolí z vlastních zdrojů a/nebo
fondů EU a do budoucna umožnili zpřístupnění zámku široké veřejnosti.
V Praze dne 27. 9. 2013
Autoři petice:
František Švarc, starosta MČ Praha-Vinoř, a zastupitelé MČ Praha-Vinoř
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dalších dvou krbů. Kaňka ovšem
původní objekt radikálně proměnil, zřejmě jej zvýšil, nově zaklenul a vytvořil čestný dvůr zásluhou výstavby hospodářských
objektů v předdvoří. Nově též řešil i podobu vnějších fasád a také
malou francouzskou zahradu za
zámkem. Tu ovšem známe jen
z dobových vyobrazení vystavených dnes na zámku v Dobříši.
Posledním majitelem panství byl
Otakar Černín (nar. 1872), prominentní osobnost, pozdější
c. k. rakouský ministr zahraničí.
V této době přijíždějí na vinořský zámek významné návštěvy.
Patří k nim následník trůnu Ferdinand d’Este, hostem tu byl i německý císař Vilém II. a arcikníže
Karel, pozdější rakouský císař.
Černínové obývali zdejší zámek do roku 1917, kdy se rodina odstěhovala do Aussé ve
Štýrsku. Otakar, rakouský diplomat, známý nepřátelským

postojem k českému státu, byl
12. dubna 1921 po částečném
odškodnění zbaven veškerého
majetku. Po vzniku Československé republiky přešel objekt
zámku do vlastnictví státu. Vinořské panství bylo rozparcelováno a utvořeny zbytkové statky. Některé pozemky si stát ponechal pro státní zájmy (letiště
Kbely). Hrabě Otakar Černín
zemřel 4. dubna 1932 ve Vídni.
V roce 1918 zvláštní komise vedená ministrem Rašínem převzala inventář a zámek předala
do užívání řádu anglických panen, a to náhradou za budovy
v Praze, které převzal stát. Tento řád zde sídlil až do roku
1924. Avšak černínský statek
měnil po roce 1918 majitele.
V letech 1919–1922 zde hospodařila společnost pro zpeněžení
dobytka, v letech 1923–1924
pak čakovický cukrovar. V roce
1925 koupil statek i zámek ban-

kéř Jindřich Bělohříbek. Po druhé světové válce se majetek
opět vrátil do vlastnictví státu.
V období let 1945–1947 spravoval objekt zámku místní národní výbor a byla zde ubytována
jugoslávská učňovská mládež.
Později byl zámek adaptován
pro budoucí nemocnici, ale nakonec zde byla umístěna internátní škola pro dementní děti.
Od roku 1952 zámek spravuje
a pro své účely využívá Ministerstvo vnitra ČR. Zámek je
v současnosti nepřístupný.
Pokud jste se seznámili s textem petice a s jeho zněním se
plně ztotožňujete, můžete jako
výraz souhlasu připojit svůj
vlastnoruční podpis na archu,
který bude ke stažení na našich
internetových stránkách nebo
k dispozici na úřadě MČ Vinoř,
kde budou také podepsané archy shromažďovány.
Děkujeme vám za vaši podporu.

VOLBY 2013
Důležité informace pro občany k mimořádným volbám do PSP ČR 2013.
Termín mimořádných voleb do PSP ČR 2013: 25. 10. od 14.00 do 22.00 hod.
a 26. října od 8.00 do 14.00 hod. Volební místnost pro oba volební okrsky
(767 a 768) je v jídelně ZŠ, Prachovická ul. 340 (vchod i z ulice Ronovské).
Občané, kteří nebudou volit v místě trvalého pobytu, si mohou vyzvednout voličský průkaz
od 10. října do 23. října 2013 na ÚMČ Praha-Vinoř, Bohdanečská 97, v úředních hodinách.
Žádost o voličský průkaz lze také podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, nejpozději však 18. října 2013.

Hlasovací lístky budou doručeny občanům do schránek prostřednictvím
doručovatelky nejpozději 24. 10. 2013.
K volbám musí občan přijít s platným dokladem, kterým prokáže, že je
občanem ČR a že je oprávněn volit.
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Program říjen – listopad – prosinec 2013
Bohdanečská 259/1,
190 17 Praha 9 – Vinoř
www.zamekctenice.cz
E-mail: ctenice@muzeumprahy.cz
Informace/Tel.: 286 001 366
Otevírací doba: do 31. 10. 2013
úterý–neděle 10.00–18.00 hod.,
od 1. 11. 2013 úterý–pátek
10.00–16.00 hod. / sobota–
neděle 10.00–18.00 hod.
Otevírací doba během vánočních a silvestrovských svátků:
24. 12. 10.00–13.00 hod.
25. 12. 10.00–18.00 hod.
26. 12. 10.00–18.00 hod.
31. 12. 10.00–13.00 hod.
Doprava: Metro „B“ Palmovka
nebo „C“ Letňany, dále bus
185 a 302 do stanice Ctěnice.

Zámecké zahradnictví je
otevřeno denně do 30. 11.
2013, od prosince do února
je uzavřeno.
POPELKA
Jak se oblékají pohádky
Letošní 40. výročí premiéry
kultovního filmu Tři oříšky pro
Popelku se stalo impulzem
k vytvoření společného výstavního projektu Tři výstavy pro
Popelku – ve spolupráci se saským zámkem Moritzburg
a vodním hradem Švihov. Interiéry ctěnického zámku se stanou
kulisou mnoha pohádkových
příběhů. Návštěvníci se mohou
setkat s oblíbenými postavami
českých filmových pohádek, obdivovat krásné kostýmy princezny Lady, Krasomily nebo

Marušky, Arabely či Xenie. Nechybí ovšem ani králové Miroslav a Kazisvět nebo čaroděj
Vigo s Rumburakem. Filmovému příběhu o Popelce režiséra
Václava Vorlíčka je věnována
samostatná část v přízemních
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prostorách zámku. Návštěvníci
zde nahlédnou například do Popelčiny kuchyně, ale čeká je
i řada překvapení.
K výstavě je připraven bohatý
doprovodný program: hry,
tvůrčí dílny pro děti a navíc velká soutěž o atraktivní ceny pro
dětské i dospělé návštěvníky.
Setkání s Popelkou v kuchyni
každý víkend, navíc 26. 10.
a 9. 11. pečení tradičních perníčků s příbramským mistrem.
Doprovodný program pro
MŠ a ZŠ pouze po předchozím objednání u muzejní
pedagožky Bc. Radky Oudové na tel. 601 555 080.
Výstava trvá od 13. 10. 2013
do 2. 3. 2014
I. patro a přízemí zámku

Trvalé expozice
v přízemních
prostorách zámku:
Zámek Ctěnice
Dějiny, stavební vývoj aobnova
Expozice připomene dlouhou
a složitou historii ctěnického
panství od nejstarších dob až
do současnosti. Snaží se také
stručně prezentovat celkovou
obnovu areálu prováděnou
v letech 1997–2004. Návštěvníci mohou zhlédnout unikátní exponáty dobových trámů,
letecké snímky Ctěnic, otisky
map z 19. století a mnoho zajímavých nálezů pocházejících
ze zámeckého areálu.
Dějiny obce Vinoř
Od pravěku do 20. století
Expozice vytvořená ve spolupráci s městskou částí Praha-Vinoř seznámí návštěvníky
12

s historií obce Vinoř. Expozice
zachycuje proměny Vinoře
v čase, uvádí zásadní dějinné
události, ale i důležité vinořské občany a rodáky. V tematických blocích je pozornost
věnována například školství,
významným duchovním, vinořskému zámku a starostům
obce. Z exponátů stojí za pozornost dochovaný vycházkový oblek požárníka nebo plu-

viál z 19. století zapůjčený
z Farního úřadu Vinoř.
Natoč si svůj vlastní film
Sobota 19. 10. 2013, začátek
ve 13.00 a v 15.30 hod. – animační dílna pro rodiče a děti
Účastníci této dílny se seznámí
s přípravou námětu, scénáře,
technického scénáře, výtvarného materiálu, se samotnou animací a natáčením, střihem
a obrazovou i zvukovou postprodukcí. Zároveň si vyzkouší
různé technologie a techniky
animace. Tato dílna vám dává
možnost stát se na chvíli režisérem, výtvarníkem, scenáristou
i animátorem a vše pak uplatnit při tvorbě vlastního animovaného filmu.
Nutná rezervace místa na telefonu u Mgr. Beáty Tisucké,
tel.: 601 555 079.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Úterý 15. 10. 2013, 14.00 hod.
U kávy se svými posluchači se
znovu po prázdninové pauze
setká zpravodajka Českého
rozhlasu z Rakouska Marie
Woodhamsová a její rozhlaso-

vý host. Tentokrát zve Jiřího
Holoubka, moderátora Dvojky Českého rozhlasu, kytaristu, flétnistu a zpěváka a od
roku 2004 člena legendární
skupiny Spirituál kvintet. Jiří

Holoubek hrál šestnáct let ve
skupině Reliéf, jedné z nejlepších evropských bluegrassových kapel, kterou v roce
1996 spoluzakládal.
Úterý 12. 11. 2013 ve 14.00
hod. „Karel Čapek“
Herečka, recitátorka i spisovatelka Zdenka Procházková
přednese nejen vybrané ukázky z Čapkova literárního díla,
ale oživí i vzpomínku ze svého
dětství na osobní setkání s Karlem Čapkem a také na pozdější

i prostorem pro dotazy a zajímavé povídání o práci televizního a rozhlasového novináře.

přátelství s Olgou Scheinpflugovou. Instituce zabývající se
odkazem Karla Čapka a jeho
bratra Josefa představí Kristina
Váňová, ředitelka Památníku
Karla Čapka a předsedkyně
Společnosti bratří Čapků.
Úterý 10. 12. 2013, 14.00 hod.
Václav Žmolík, známý publicista, scenárista, televizní a rozhlasový moderátor i autor
mnoha knih, představí svou
nejnovější knihu Bohemia Incognita, vlastivědné putování
po méně známých místech naší
vlasti. Samozřejmě že setkání
s posluchači a diváky bude

Slabikář návštěvníků
památek
Od 1. 11. 2013, výstavní sál
Špejchar
Expozice je věnována jedinečným architektonickým památkám, které dnešní Praha zdědila
po předcích. Některé se zachovaly dodnes, jiné byly přestavěny nebo zbořeny a poznáváme
je již jen z fragmentů, to však nemění nic na významu, který
měly pro dějiny architektury.
V této expozici jsou prezentovány modely půdorysů a trojrozměrné modely celých staveb,
jedná se o modely kostelů, které
dosud existují nebo v minulosti
existovaly. Ty doplňuje ideální
model gotické katedrály.
Výstava je vhodná i pro doplnění školní výuky dějepisu a výtvarné výchovy.
Expozice je zcela přístupná lidem
se zrakovým postižením. Výstavní prostor je bezbariérový.
ADVENT ve Ctěnicích
Sobota 30. 11. a neděle 1. 12.
2013 / sobota 7. 12. a neděle
8. 12. 2013 vždy od 10.00 do
17.00 hod.
Adventní tvůrčí dílničky nejen
pro dětské, ale také pro všechny
dospělé návštěvníky nabídnou
ukázky tradičních lidových řemesel vztahujících se právě k předvánočnímu času. Pod vedením
zkušených řemeslníků se mohou
návštěvnici naučit řadu řemeslných technik či si jen vyzkoušet
svou zručnost. A samozřejmě si
vyrobit dárek pro své blízké.

Sklářská škola Nový Bor –
unikátní centrum sklářského vzdělávání
Od pátku 29. 11. do neděle
1. 12. 2013 se představí mistři
skláři, učni a studenti, kteří
předvedou sklářské řemeslo
v celé jeho šíři. Zároveň proběhnou tvůrčí dílny, při kterých si
mohou návštěvníci vyrobit
vlastní sklářský produkt například v mobilní sklářské peci.

MIKULÁŠ ve Ctěnicích
Sobota 7. 12. 2013
Mikulášský program začíná ve
13.00 hod., kdy mohou děti pomoci v zámecké kuchyni Popelce
či princovi v zámku plnit řadů
úkolů, na které sami nestačí, aby
se pak všichni sešli v 15.30 hod.
v Kočárovně, kde je bude očekávat Mikuláš se svými andělskými
pomocníky. A možná vylezou ze
zámeckých sklepů i čerti!
Vstupné – změna:
skupiny dětí nad 10 osob/
á 30 Kč (pedagogický dozor
zdarma), skupiny dospělých
nad 10 osob/á 80 Kč
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Mezinárodní tábor
Vinoř–Schulzendorf
14.–20. 7. 2013
Když jsme v neděli přišli do
školní družiny, kde byla připravena lehátka, spatřili jsme neznámé tváře. I naši hosté z německého Schulzendorfu se rozpačitě rozhlíželi. To ale netrvalo
dlouho. Zakrátko jsme se seznámili během uvítacího přípitku,
samozřejmě nealkoholického,
při kterém byl oficiálně tábor
zahájen. Nás (6 děvčat a 4 chlapce), naše německé kamarády (7
děvčat a 3 chlapce), paní učitelky Melicharovou a Koníčkovou
a také Sabinu a Anke zde přivítal pan starosta Švarc. Pak byla
na programu procházka do ctěnického zámeckého parku.
Večer jsme si zahráli hru Pavučina, kde jsme se vzájemně poznávali a snažili se zapamatovat si
jména našich nových kamarádů

a oni zase naše. Pak nás čekalo tupování triček podle šablon. Na výběr byla zelená, žlutá amodrá barva, což jsou barvy Vinoře. Využili
jsme je na závěrečné vystoupení

pro německé ičeské rodiče ve Ctěnicích, kde jsme předvedli společně nacvičené country tance.
Skoro každé dopoledne bylo vyhrazeno k nácviku dvou tanců.
První, Zuzana, byl docela snadný, ten druhý nám však dal trochu zabrat. Všichni se ale moc
snažili a také jsme si u toho užili
spoustu legrace. Tričko a hlavně
klobouk, bez kterého by to ani
nebylo country, a hurá na plac.
Vystoupení se zdařilo, sklidili
jsme veliký potlesk.

Tábor ale nebyl jen o tancování.
Paní učitelky naplánovaly návštěvu bobové dráhy na Proseku a prohlídku leteckého muzea ve Kbelích, celodenní výlet
14

do Prahy, kde jsme německým
kamarádům ukázali Petřín,
Hradčany a Karlův most. A protože nám sluníčko přálo, byli
jsme také na koupališti v Kobylisích. K tomu ještě spousta her
a soutěží, a dokonce jazykový
kvíz a Supertalent. Prostě o zábavu bylo postaráno. Také paní kuchařky se o nás moc dobře staraly a připravovaly výborná jídla.
Týden utekl jako voda a byl tu
konec tábora a veliké loučení.
Všichni si to moc užili a dlouho
máme na co vzpomínat. Bylo
to prostě super.
Napsali vinořští účastníci tábora

O pohár starosty, naši borci
skončili třetí.

Fotbalový turnaj
20. 7. proběhl ve Vinoři Mezinárodní fotbalový turnaj
MČ Praha 9 – Vinoř pořádá vánoční zájezd do německého
Pasova. Poznejte město s bohatou historií,
které leží na soutoku tří řek: Dunaje, Innu a Ilzu.

Advent v Pasově
Termín: sobota 30. 11. 2013
Odjezd: v 6.45 hod. od budovy ZŠ Praha 9 – Vinoř, Prachovická 340
Příjezd do Pasova: přibližně v 10.45 hod.
Odjezd z Pasova: v 17.00 hod., příjezd k ZŠ Praha 9 – Vinoř
přibližně ve 21.00 hod.
Cena: cca 500 Kč/osoba. Děti do 15 let cca 250 Kč. (Cena bude upřesněna dle konečného
počtu přihlášených účastníků.) Cena zahrnuje dopravu Praha–Pasov a zpět; nezahrnuje cestovní pojištění ani služby průvodce.
Program individuální. Kromě adventních trhů můžete navštívit např. Dóm sv. Štěpána, biskupskou rezidenci Neue Bischofsresidenz, Starou radnici nebo pozůstatky gotických městských hradeb. Můžete rovněž vystoupit na Veste Oberhaus – horní hrad knížat-biskupů, odkud se otevírají pěkné pohledy na město.
Závazné přihlášky s uvedením jména, příjmení, adresy a telefonu prosíme na e-mail srnah@volny.cz.
Uzávěrka přihlášek: 3. 11. 2013
Zájezd se uskuteční v případě dostatečného počtu zájemců, min. 30 osob. Děkujeme za pochopení.
15

Konečně se podařilo
Od roku 1988, kdy jsme si připomínali 900 let první zmínky o Vinoři, se obecní představitelé snažili zajistit především finanční
prostředky na opravu rodové
hrobky Černínů na našem hřbitově. Není záznam o tom, že by se
hrobka byla kdy od svého postavení opravovala, aléta se na ní výrazně podepsala. Výjimkou je jenom krytina střechy, která musela
být z různých důvodů obnovena.
Teprve letos se tento záměr podařil, a to především zásluhou pana
starosty a paní JUDr. Jitky Divínové. Až do rozdělení rodu na větev Vinořskou a větev Dymokurskou byli významní Černínové
pochováváni vkapli sv. Zikmunda
v katedrále na Hradě. Pokud jde
ohrobku, není nikde vzáznamech
uveden rok jejího postavení, ale
je uváděno období 1805 až 1813,
to je rok zprovoznění nového hř-

bitova. Stejně nevíme, kdo byl jejím stavitelem a jaké byly její pořizovací náklady. Stavba je
jednoduchá, neomítnutá, skrásně
vypracovaným rodovým erbem
aželeznými vstupními dveřmi. Na
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zadní straně stavby, povětrnostními vlivy nejvíce poškozené, je
vsazena šedá mramorová deska
sdnes již nečitelným nápisem. Ten
se pokusil rozluštit kronikář Jaroslav Erpek. Stojí na ní: „Vysoce urozený pán hrabě Czernin z Chudenic, pán panství Vinoř a statků
Kbel, Satalic, Radonic... císařský
a královský komorník-obrst ve
vojsku Komandator...“ Po provedené opravě by měla být restaurována i tato deska, kterou dala
zhotovit vdova aděti po zemřelém
Wolfgangu Mariovi – hraběti Černínovi. Ten byl prvním pohřbeným v této hrobce 24. 12. 1813.
Uvnitř hrobky je ve zdích 36
sklípků na rakve, krytých mramorovými deskami se jmény pochovaných osob. Ne u všech sklípků
jsou však krycí desky označeny
jmény, a proto nevíme, které
sklípky jsou obsazeny a které nikoliv. Pochován je zde další majitel

panství pan Bělohříbek se svojí
manželkou a mladší dcerou Melánií. V květnu 1919 byl jeden sklípek vyloupen audruhého nebylo
vyloupení dokončeno. Interiér
hrobky je velmi prostý a jednoduchý. Stávající oltář také vyžaduje radikální opravu. Snad i to
se povede acelá hrobka bude uvedena do důstojného stavu.
Opravu provádí firma PRACOM,
s. r. o. Předpokládaný náklad na
opravu je 2 396 520 Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy přispělo částkou 1 400 000 Kč a zbývající
částka bude hrazena z rozpočtu
MČ Praha-Vinoř. Grant podmiňuje

opravu střešní krytiny, střešní konstrukce a fasády. Protože prováděcí firma má velké odborné zkušenosti sobdobnými pracemi, ato
ina černínských stavbách, věříme,
že vše dobře dopadne. Děkujeme
tedy znovu paní Jitce Divínové,
panu starostovi, Zastupitelstvu
hl. m. Prahy i místnímu zastupitelstvu ve Vinoři za jejich veškerou
pomoc a pochopení pro splnění
tohoto náročného a pro Vinoř tolik důležitého úkolu.
(fi)

Oslavy 925 let Vinoře
Sobota 14. září začala jako
každý jiný den. Pro Vinořáky
byla však dnem slavnostním.
Byla to oslava výročí. Na oslavu přijeli také přátelé z našich
družebních měst z Bulharska,
Německa, a dokonce i z Oklahomy v USA. Dopoledne se
všichni mohli potěšit výsledky
práce našich zahrádkářů na
jejich výstavě v informačním
centru Na Rychtě. V deset hodin se otevřela brána vinoř-

ského zámku a mohli jsme nahlédnout do zámku, i když jen
do vstupní haly, a projít se
krásnou zámeckou zahradou.
Prohlídku haly doprovodila
paní Hana Hořáková vyprávěním o zámecké židli.
„Osobní příběh
zámecké židle“
Na začátku to bylo křeslo povalující se u kontejneru. Byl
den plný slunce a psalo se datum 21. 4. 2011, čas 10:11:20.

Vždy je to akce všech sousedů. Netrpělivě všichni vyhlíží,
kdy už bude kontejner přistaven. Připravené hromádky
odpadu ze zahrad a půd to
mají spočítané. Už nejednou
se stalo, že jedeme s naloženým kolečkem do kontejneru
a s naloženým kolečkem zpátky. Člověk se často podivuje,
co lidi nevyhodí.
Jednou, když jsem začala manžela přemlouvat, ať mi jede
pro křeslo, které leželo vedle
kontejneru, tak to už se zasekl
a povídá: „Vždyť nemá nohu,
co s tím budeme dělat?“
Nevím proč, ale moc se mi líbilo, a tak jsem počkala, až Pepíno odjede, vzala si kolečko
a vydala se pro něj. Kolečko
s křeslem jsem postavila doprostřed zahrady a čekala „za
bukem“, co bude. Nemohla
jsem se dočkat, až Pepíno přijede a bude nadávat.
Přijel a spustil: „Jé, a já si
sklopil sedačky v autě, že ti ho
naložím a přivezu. Jakou jsem
měl radost, že už tam není,
a jak ti to hezky vysvětlím,
a ono je u nás na zahradě!“
Oba jsme vybouchli smíchy.
Hned na první pohled bylo
zřejmé, že potah v dekoru geparda byl „podezřelý“. Nedalo
mi to a začala jsem postupně
sundávat vrstvy na opěrad17

lech pro ruce. Záhy jsem zjistila, že pod vrchní ani druhou
vrstvou nebude konečná,
a tak jsem šla pro fotoaparát.
To už mi začala v hlavě vyplouvat slova našeho pana
kronikáře, který mi v minulosti vyprávěl, jak se vinořský
zámek v době minulé rozkradl. Prý kdo měl ruce a kárku, vzal zámek úprkem a zů-
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stal tam jen velký obraz, protože ho nikdo neunesl a neprošel dveřmi.
Nakonec na podpěrách byly
čtyři vrstvy textilií a vycpávka
ze sena a slámy.
Využila jsem krásného počasí
a pustila se i do rozebírání opěráku. Díky několika vrstvám
textilu byla v křesle spousta
hřebíků.
Překvapilo mne, jak to měli
naši předci vymyšlené, aby
mělo křeslo tvar, jaký potřebovali. Docílili toho různorodou hrubostí materiálu, kterým bylo křeslo vycpané.
Bombastická byla péra, která
byla, pro mě záhadným způsobem, svázaná mezi sebou a zároveň k přednímu a zadnímu
dílu opěráku. Zámecké křeslo
ukázalo svůj poklad. V útrobách jsem našla noviny, ale

i jiné drobnosti z té doby. A co
noviny prozradily?
Očistila jsem je, oparně narovnala, protože byly potrhané. Očima
jsem doslova hltala písmena,
čeho se chytnu. Nedočkavostí
jsem se vůbec nemohla soustředit na to, co čtu. Až tato slova:
„Zdejší přírodovědecký…
Lotos slavil ve čtvrtek 25letou památku svého založení, přičemž profesor pan
ryt. Zapharových slavnostní řeč měl… Spolek založil
profesor Frant. Kolenatý.
Časopis spolku Lotos vychází teď po 24 roků.“
Tak si říkám: „Co mi na to
poví pan Google?“
Nevěřila jsem, že cokoliv najdu. Přišlo mi to jako hodně
daleká minulost. Při otevření
stránky Wikipedia jsem na jeden nádech četla:

„Lotos byl časopis, který vydával přírodovědný spolek Lotos. Časopis vydával uvedený
spolek cca od roku 1851. V časopise byly publikované převážně články s přírodovědnou tematikou...“
Pokud si spojíte text z novin,
které jsem našla v křesle, a tuto
informaci, tak vám vyjde letopočet 1875. Přibližně z té doby
je křeslo. Šla jsem za naším kronikářem panem Filipem, který
s jiskrou v oku začal vytahovat
knihy, šanony, kroniky, a hledali jsme, zda je opravdu z našeho místního zámku.
Bohužel některé vinořské kroniky se ztratily a fotek ze zámku také moc není, a tak jsme
se neměli moc čeho chytit.
Pan Filip pátral ještě několik
měsíců potom a došel k názoru, že je to biedermeier. Já
zase dospěla k názoru, že se
nedozvím, kdo křeslo vyhodil,
aby mi k tomu řekl více, ale
prý mohu s klidným svědomím říkat, že je křeslo pravděpodobně z našeho zámku.
Nyní je ve fázi, kterou vidíte –
„nedodělané“, ale opravené.

Nohu mi opravil můj tatínek.
Opravil i to, co neměl, tedy
opěradlo na ruce. Měla jsem
ho z křesla sundané, protože
bylo uvolněné a chtěla jsem
zabránit případné ztrátě. A taťka to vzal jedním šmahem. Původní opěradlo na ruce zůstává a střežím si ho jako poklad.
Hana Hořáková
Odpoledne se oslavy přesunuly
do ctěnického zámku. Návštěvníky zde přivítaly naše
baráčnice s ošatkami plnými
koláčků. V půl druhé začal na
nádvoří program swingového

orchestru s písněmi Glenna
Millera. Tento orchestr doprovodil slavnostní otevření nové
expozice ctěnického zámku
věnované historii i současnosti Vinoře.

Děkujeme všem, kteří se na realizaci stálé expozice podíleli.
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votní práci pro Myslivecký
svaz Satalice–Vinoř.
- Ilju Vlčkovi za rozvoj kulturního života a aktivní kulturní
přínos nových forem kulturní
práce do MČ.
- Květě Matulové za výraznou
organizátorskou činnost při

V 15.00 se oslavy přesunuly zpět
do Vinoře, do sokolovny. Začalo
zde slavnostní sedění k 80. výročí založení 16. župy sdružených
Vlastenecko-dobročinných obcí
baráčníků Karla Havlíčka Borovského a oslavy 925 let od první
písemné zmínky o Vinoři. Návštěvou nás poctili také vzácní
hosté, kteří společně s panem
starostou předali ocenění jednotlivcům a kolektivům za jejich
přínos pro rozvoj Vinoře.
Na návrh starosty a po schválení Zastupitelstvem MČ Praha-Vinoř byla předána tato
ocenění:

- Kolektivu základní školy pod
vedením ředitele Alfreda Tellera.
- Kolektivu mateřské školy

pod vedením zástupkyně pro
školku Jany Kovářové.
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- Mons. Janu Kutáčovi in memoriam, administrátoru vinořské farnosti, za dokončení
generální opravy fary včetně
její fasády, za zabezpečení plynofikace budovy a moderniza-

ci sociální sítě fary. Ocenění
převzal otec P. Pavel Jančík.
- Ing. Miroslavu Míkovi in memoriam za celoživotní aktivní
činnost ve veřejných a politických funkcích, v komisích TJ
Sokol a dalších zájmových or-

ganizacích, ocenění převzala
manželka Jaroslava.
- Emilu Vybíralovi za celoži-

budování zahrádkářské kolonie a za dlouholetou práci
předsedkyně MO ČZS.
- Věře Peštové u příležitosti významného životního jubilea

91 let a za celoživotní práci
pro TJ Sokol.
- Marii Budařové za dlouholetou aktivní činovnickou práci
pro rozvoj TJ Sokol.

- Jiřímu Noušovi za dlouholetou

obětavou práci pro MO Českého rybářského svazu.
- Věře Rudolfové za iniciativní
činnost při zakládání Klubu

seniorů, za dlouholetou práci
ve funkci vedoucí a v současné době za příkladnou aktivitu ve Spolku baráčníků.
- Karlu Bališovi za významnou
organizátorskou
pomoc
a podporu Spolku baráčníků.
- MUDr. Milanu Procházkovi za
33letou lékařskou praxi dětského lékaře a za trvale osvě-

a úcty k našemu rodáku A. J.
Novákovi.
Po předání všech ocenění následoval kulturní program,

který si připravila mateřská
školka z Vinoře a vinořské
Zumbice.

Dvořákové a Petra Matuszeka,
které na klavír doprovodil Pavel Voráček.
Večer následovalo posvícenské posezení 5 spolků v soko-

Po skončení slavnostního sedění se všichni účastníci v čele

lovně. Českou besedu zatančili
naše baráčnice a svým vystoupením v naprosto odlišném
stylu pobavily všechny ještě
jednou vinořské Zumbice. Večer doplnila příjemná hudba
a bohatá tombola.

tovou činnost ve prospěch
zdraví dětí ve Vinoři.
- Doc. MUDr. Konstantinu Troševovi, CSc., za 40letou práci

s vlajkonoši vypravili na průvod Vinoří až k pomníkům padlých v obou světových válkách, kde uctili jejich památku.
ve funkci předsedy Spolku
Česko a Slovensko-bulharského přátelství, za propagaci
ČR a Vinoře v Bulharsku a za
trvalé prosazování památky

V 18.00 hodin se konal koncert v kostele Povýšení sv. Kříže, na kterém jsme mohli slyšet písně v podání Markéty

Slavnosti byly ukončeny v neděli slavnostní bohoslužbou,
kterou sloužil diecézní vikář
P. Miloš Szabo.
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Výstava Sen zvířat
Umisťovací výstava Sen zvířat,
která se konala 21. 9., má opět
krásnou statistiku v umístění
zvířat. Nakonec na výstavu
přijelo méně zvířat, než bylo
původně nahlášeno, vzhledem k tomu, že ještě před akcí
někteří pejsci nebo kočičky získali nový domov. Přijelo 127
psů, z toho se umístilo 71 do
nových domovů. Koček přijelo 97 a na akci se jich umístilo
27. Již během neděle jsem dostávala další zprávy o poptávce na pejsky, kteří byli na akci
viděni, a během neděle další
dva odjížděli již přímo z útulků do nových domovů. A tak
jako každý rok, předpokládám, že ještě několik zvířat
v následujících dnech najde
své místo.
Krmivo, které zajistili sponzoři
a přinesli návštěvníci na akci,
bylo rovným dílem ještě týž
den rozděleno mezi 55 útulků
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a občanská sdružení, jež se Snu
zvířat účastnily. Počasí nám
přálo, Václav Noid Bárta nám
věnoval více času, než jsme
původně předpokládali, a jeho
návštěva včetně průběhu akce
bude odvysílána na TV Barrandov. Alice Bendová se
svým synem si po nelehkém
výběru přece jen odvezla
domů také jednoho pejska.
A myslím, že i spokojené tváře návštěvníků, kterých opět

nebylo skutečně málo, svědčí
o tom, že akce je žádaná.
Za organizaci akce děkují:
Mazlíci v nouzi, o. s., Záchytné
kotce MP Blatná, Zájmový záchranný chov Hněvice, občanské sdružení Beky, Útulek Milevsko a další.
Všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci... všem patří
obrovský dík a obdiv.
Martina Trávníčková,
Planeta zvířat

Cimbálová muzika Štěpána Hanuše na Vinořbraní.

Vždy dobrá nálada
U Černínů
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří dokážou ocenit
práci v kultuře. Rád bych poděkoval všem, kteří svou účastí
podporují tuto práci. I těm, kteří
si váží pár hezkých okamžiků,
které se jim snažíme přinést.
Pak si mohu velice upřímně vážit ocenění, které mi bylo uděleno Zastupitelstvem městské
části Praha–Vinoř, při oslavách
k 925. výročí založení Vinoře.
Je to samozřejmě i závazek,
který bude nutit nepolevit. Pro
mých pár přátel to možná zní
nadneseně, ale věřte, že maloměšťáci a diletanti nechybí ani
v naší obci, a tak budeme používat tyto fráze a budeme se
hodně snažit…
Začátkem září jsme přivítali
skvělou kapelu T4 v čele s Romanem Dragounem a Vinořbraní s Cimbálovou muzikou Štěpána Hanuše přeneslo restauraci
U Černínů do moravských vinařských krajů. Opět nás čeká Cesta
pivních znalců, kdy ochutnáme
pivní speciály z malých českých
pivovarů, a tematické gastronomické víkendy, Černínské košty,
výstavy obrazů a hlavně hudební večery. Navštíví nás Ivan
Hlas, Václav Koubek, Laco Deczi.
Skupina Próteus nám zahraje na

Roman Dragoun s kapelou T4.

Svatomartinských hodech a tolik
oblíbené Cover Trio zase na Mikuláše. Vrací se i karaoke. O silvestru bych ještě neměl mluvit,
abych to snad nezakřikl, ale jsme
v jednání s Lubošem Andrštem
a Vladimírem Gumou Kulhán-

kem. Zní to dost neuvěřitelně,
že by tahle partička věnovala poslední večer v roce naší restauraci, ale vlastně proč ne? Mějte
se pěkně, přátelé.
Ilja Vlček
www.ucerninu.cz

23

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

Konec roku ve Vinoﬁi

VáÏení a milí ãtenáﬁi Vinoﬁského
zpravodaje,
nejen prázdniny, ale i záﬁíjové
oslavy 925 let od první písemné
zmínky o Vinoﬁi jsou za námi.
Není ale tﬁeba truchlit – do konce roku nás ãeká jistû je‰tû celá
ﬁada pﬁíjemn˘ch záÏitkÛ, a ná‰
v˘bor udûlá v‰e pro to, aby se
pro vás staly pﬁíjemn˘mi i náv‰tûvy akcí, které pro vás chystá.
Hned v sobotu 2. listopadu se
mÛÏete s celou rodinou zúãastnit uÏ jedenáctého Du‰iãkového lampionového prÛvodu. Bûhem nûj narazíte na cestû Vinoﬁí

na ﬁadu pﬁekvapení, u nichÏ se
budete trochu bát, ale hlavnû
smát, a na konci se mÛÏete tû‰it
na ohnivou show na fotbalovém
hﬁi‰ti.
O t˘den pozdûji, v nedûli
10. listopadu, by se mûlo opût
potvrdit, Ïe se do Vinoﬁe vyplatí
pﬁijet za v˘jimeãn˘mi kulturními poãiny. V kostele Pov˘‰ení sv.
KﬁíÏe totiÏ zazní scény z Verdiho
zﬁídka hrané opery Jana z Arcu
v podání ‰piãkov˘ch umûlcÛ.
První ãtyﬁi prosincové nedûle
jsou následnû zasvûceny tradiãním Adventním koncertÛm,
z jejichÏ Ïánrové nabídky si urãitû vybere kaÏd˘. A samozﬁejmû
nebude chybût ani tradiãní rozsvícení vinoﬁského vánoãního
stromu, adventní obãerstvení na
námûstí nebo dovezení betlémského svûtla kbelsk˘mi skauty.
A pak uÏ pﬁijdou Vánoce…
NeÏ se tak stane, pojìme si konec roku ve Vinoﬁi poﬁádnû uÏít!
Markéta Kilingerová,
pﬁedsedkynû v˘boru

Pomohli jsme studánce

Pﬁijde letos
MIKULÁ·?

Samozﬁejmû Ïe ano! V sobotu
7. prosince nav‰tíví sv. Mikulá‰
dûti z Vinoﬁe a okolí a pﬁijde za
nimi do Centra Mariapoli.
Program tentokrát pﬁipraví
rodiny a mladí z Hnutí fokoláre
ve spolupráci s ¤K farností
pﬁi kostele Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe
a mûstskou ãástí Praha-Vinoﬁ.
Pﬁesnûj‰í informace najdete
na plakátcích vyvû‰en˘ch na v˘vûskách ve Vinoﬁi a na webov˘ch stránkách organizátorÛ.
Za podpory rodiãÛ a V˘boru
pro kulturu uspoﬁádal ná‰
skautsk˘ oddíl dne 14. 9. tradiãní akci âi‰tûní studánky ve
Vinoﬁské oboﬁe. Se‰li jsme se
hned po ránu, rozdali si náﬁadí a pustili se do práce. Dílo
‰lo pûknû od ruky, takÏe v poledne jsme uÏ opékali buﬁtíky,
které nám obzvlá‰È chutnaly.
Se skautsk˘m pozdravem Kamil
Podlaha Skaut – S.S.V. Kbely
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Pohádkové Vánoce
s Divadýlkem Na konečný
1. 12. 2013

v prostorách dětského
hřiště „Dlabačov“
Milí Vinořáci, sousedé,
zejména vy, kteří jste se s námi již v roce 2008 sešli při znovuobnovení vinořských adventních trhů, jejichž organizaci posléze převzaly i mnohé okolní obce, vy, kteří se stejně jako my
nemůžete ztotožnit s tím, co zaznělo loni na zastupitelstvu – „že pokud chce někdo adventní
trhy, ať navštíví Staroměstské náměstí“… Ano, právě vy, kterým nejsou lhostejné místní lidové tradice, vy, kteří se již těšíte na advent a vánoční svátky, vy, kteří jste stejně jako my rádi,
že vinořské adventní trhy
jsou malé, ale naše, zkrátka
vy, kteří se držíte našeho
hesla, že „na Staromáku souseda nepotkáš a svařák si
s ním nedáš…“ Vězte, že i letos adventní trhy ve Vinoři
budou, a to v neděli 1. 12.
2013 v prostorách dětského hřiště „Dlabačov“, kde
je pro vás připravují vinořští
ochotníci z Divadýlka Na konečný ve spolupráci se stavebninami Václava Dlabače.
Pro děti budou připraveny
dvě divadelní pohádky, k vidění budou živá zvířátka, pasáčci s koledami, ve velké vánoční dílně Hany Hořákové
si můžete vlastnoručně vyrobit originální vánoční ozdobu. Chybět nebude ani prodej chvojí, adventních věnců,
svíček, občerstvení a dalšího
vánočního zboží.
Přijďte si s námi užít
pohádkový vánoční čas.
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Dramatický kroužek
Jde o kroužek pro všechny věkové kategorie od 6 (5) let. Je
určen pro ty, kteří si chtějí trochu pohrát, zahrát si divadlo,
zazpívat, zatančit, zaimprovizovat, prostě se pobavit. Pokud by měl někdo zájem, je
možná i příprava na umělecké
školy DAMU, JAMU, konzervatoř atd. Na všechny se těšíme,
až si spolu zahrajeme.
Hana Weishauptová, lektorka

Hudební škola
Pavel Hokr
I v tomto školním roce probíhá
v KVC Vincent individuální výuka na klavír, kytaru a flétnu.
Zejména zájem o klavír stále
roste. Tři odpoledne týdně
jsou vyhrazené pro piano, jedno odpoledne pro kytaru. Volné termíny už téměř nezbývají.

Výuka je vedena pohodovou
formou, děti hrají většinou písničky, které znají a které si
samy vyberou. Hrát mohou
i děti bez velkých hudebních
předpokladů a které berou
hraní na nástroj jen jako koníčka pro radost. Věk není nijak limitován, občas se hlásí
i dospělí. Pro dospělé začáteč-

níky je ve Vincentu také možnost účastnit se Rychlokurzu
klavíru. Na 4. prosince je naplánován koncert v Mariapoli,
kde mohou děti i dospělí účinkovat a zahrát písničky a skladby, které se naučili. Koncert
bude veřejný, vítán je každý
posluchač.
Pavel Hokr

Kurz zpěvu
V úterý 10. září začal zimní semestr kurzu „Otevřít a rozeznít“. Čítá 16 lekcí a končí
s posledním lednovým úterkem v roce 2014.
Práce už je v plném proudu.
Učíme se využívat celé tělo
k dýchání, harmonicky sjednocujeme návyky, pracujeme i s emočním napětím
a kreativní energií a hlavně
nás to baví.
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Těší mě, že ti, kteří už navštěvují kurz déle, pociťují hmatatelné výsledky ve svém každodenním životě.
Pokud chcete zkusit pracovat
na sobě tímto způsobem, ale
stále ještě váháte, vězte, že
není třeba mít nějaké pěvecké
zkušenosti, stačí jen přijít
s dobrou náladou.
Více se můžete dozvědět na
stránkách o kurzech:
www.kurzyzpevu.webnode.cz.
Najdete zde i rozhlasový dokument „Chuť hlasu“ či záznam z víkendového kurzu.
Těším se na vás,
Markéta Dvořáková

Kurzy
německého jazyka
Právě se opět otevírají kurzy
německého jazyka, a to pro pokročilejší a pro mírně pokročilé. Prvně jmenovaný kurz si
klade za cíl dosáhnout v následujícím školním roce jazykových znalostí a dovedností na
úroveň B1 podle klasifikace
Společného evropského referenčního rámce, druhý kurz
pak na úroveň A2 této škály.
Samozřejmě ráda uvítám zájemce o výuku německého jazyka i na jiných znalostních
stupních, od úplných začátečníků až třeba po zájemce o tzv.
Deutsch für den Beruf.

špičky jako baletky. Každý má
s sebou kamaráda plyšáka,
který vše sleduje a kontroluje.
• Směs moderních tanců
pro děti od 3. třídy – v pátek od 16.30 hod. – začínáme
taneční disko-rozcvičkou, pak
následují sestavy v rytmu samby, čači, jivu-rokenrolu, podle
schopností přidáváme tango
či quickstep. Nejlepší sestavu
předvedeme na slavnostním
vystoupení taneční školy. Zváni jsou všichni, kdo mají chuť
tančit, nevybíráme talenty.
Výuku vede Hana Jozová Dluhošová – profesionální taneční mistrová.
Všechny kurzy a informace najdete na www.tanecniskola-hit.cz.

Senior ﬁtness
bude pokračovat od
24. 9. 2013 od 11 hodin
ve VINCENTu

Senior fitness 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

Hatha jóga
Výuka zahrnuje průpravnou
část (rozcvičku), nácvik ásan
(pozic těla), pránájámu (dechové techniky), relaxační
a meditační techniky.
Hatha jóga je systém starý několik tisíc let. Mnohé techniky
zlepšují kapacitu plic, udržují
pružnost svalů a kloubů a pomáhají zklidnit mysl. Má blahodárný vliv na žlázy s vnitřním
vyměšováním. V podstatě oddaluje stárnutí. A není to jen cvičení, je to konkrétní cesta k celkovému zlepšení sebe sama.
Hodiny vede cvičitelka s dlouholetou praxí, zakládající
členka Českého svazu jógy,
a jsou přizpůsobené běžné evropské populaci. Mohou cvičit
ženy i muži jakéhokoli věku
a jakékoli fyzické zdatnosti.

Zumba
Každou středu od 18.45 hod.
se na vás bude těšit Lucka

Taneční škola HIT
• Tanečky pro nejmenší –
ve středu od 10.00 hod. jsou
minitanečky již od 2,5 let
a nově v pátek od 15.45 hod.
pro děti od 3 let. Učíme se základní taneční pohyby, točíme
se v sukýnkách a propínáme
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Burdová a její multifunkční
hodina zumby. Kromě taneční části vás čeká posilování problematických partií, protažení a závěrečná
relaxace. Více informací na
www.primazumba.cz.

Jazykové kurzy
angličtina a italština
(září–leden 2014)
Od září se v KVC Vincent otevřely skupinové jazykové
kurzy pro děti a dospělé a individuální konzultace:
Kurz Angličtina pro píditele
(děti 4–6 let) se koná v pondělí a ve středu. Lekce provází postavička, která dětem na
příbězích, hravě a jednoduše,
zprostředkovává pasivní i aktivní osvojení jazyka.
Středeční kurz Italština junior si klade za cíl záživně a zážitkově provést děti Itálií a jazykem.
Středeční Angličtina středně
a více pokročilí bude primárně soustředěna na konverzaci, rozšíření slovní zásoby,
poslechy a aktivní reakce, sekundárně na upevnění gramatických struktur.
Pondělní Italština pro začátečníky by ráda studenty zasvětila do základních tajů jazyka, představila v obrysech
výšiny této země a soustředila se na základní komunikační situace v terénu.
Středeční Italština mírně pokročilí je prostě kávou po
italsku.
Srdečně
lektorka Klára Löwensteinová
P. S. Jazyk mateřský či cizí bychom neměli chápat jako pře30

kážku a neměl by být ani jediným cílem. Je to uchopitelný
komunikační kód, když máme
tu správnou motivaci a oslovitelný protějšek. Především je
ovšem branou do kulturní
svébytnosti, která nás může
jen a jen obohatit.

Bodystyling s Janou
Kdo z nás by nechtěl krásně
formované tělo? A navíc bez
námahy? No, bez námahy to
u mě nepůjde. Nicméně příjemně formovat a zpevňovat
postavu můžeme spolu na
osvědčených lekcích bodystylingu. Trénink se soustřeďuje
na formování svalů celého
těla s důrazem na problémové partie – stehna, hýždě
a břišní svaly. Nezapomínáme samozřejmě ani na ruce.
Celkově se tak jedná o účinnou kombinaci aerobního
a posilovacího cvičení zakončeného kvalitním strečinkem.
Pro zvýšení efektivnosti lekce používáme k posilování
činky či gumičky. A věřte, že
je to znát!
V současné době jsou otevřeny dva kurzy:
- pondělní kurz
19.00–20.00 hod.
- úterní kurz 1
9.30–20.30 hod.
Kurzovné každého kurzu je
1 300 Kč/15 lekcí. První hodina je vždy zdarma. Místo je
však třeba si předběžně zarezervovat. Začínáme již 30. 9.
a 1. 10. 2013! Přihlásit se či
přijít si zacvičit jednu hodinu
„na zkoušku“ však můžete po
celou dobu kurzu.

Hubnu… hubneš…
hubneme…
aneb Terapie obezity 2013 pomocí úpravy životního stylu.
Úprava životního stylu na základě současného moderního
a ověřeného přístupu k terapii (nejen) obezity, který respektuje individuální potřeby
klienta a zároveň se snaží
ovlivnit nejen stravovací a pohybové návyky, ale především působit na nevhodné
emoce a postoje, které k těmto nežádoucím návykům vedly. Nebudeme držet diety ani
jíst zázračné pilulky či pít speciální nápoje. Půjdeme na to
jinak – s rozumem, zdravě
a natrvalo. Postupně budeme
poznávat svoje stravovací
a pohybové návyky, zjistíme,
co a proč nás v tomto směru
ovlivňuje, jak a zdali to můžeme a chceme změnit.
Kurzy se skládají z deseti konzultačních bloků. Dle vlastní
volby si můžete přidat i pohybový blok a zúčastnit se kurzu
bodystylingu.
Terapie je určena pro skupinu
5–12 osob, kdy mocnou zbraní
proti obezitě je vzájemná podpora celé skupiny a vzájemné
ovlivňování se. Kurzovné je
splatné až po první konzultaci,
kdy máte možnost se rozhodnout, zdali tato „cesta“ je právě
ta vaše. Přihlásit se je nutné
nejpozději do 6. 10. 2013.
Základní kurz
„Ani zima nás nezastaví“
Vždy v pondělí od 14. října
do 16. prosince 2013 20.00–
21.30 hod. 10x 1,5 hod. za celkovou cenu 1 500 Kč!

Pokračovací kurz
„JEDEME DÁL“
Vždy v úterý od 15. října do
17. prosince 2013 20.30–21.30
hod. 10x 1 hod. za celkovou
cenu 1 000 Kč!
Rezervace na kurzy bodystylingu či terapie obezity na
janina.habartova@gmail.com,
tel.: 602 840 905. Podrobnější
info na www.primatelo.cz.

Pilates
kurzy ve Vinoři
Co je to pilates?
Cvičením pilates se uvolňují
a protahují zatuhlé svaly a posilují ty ochablé. Snažíme se
vyburcovat k činnosti opomíjené hluboké svaly. Cviky jsou
komplexní a posílí celé tělo.
Důležité je, abyste si tyto principy přenesli do běžného života a pomohli si od bolesti zad.

část přetížená. Pomozte si aktivním pohybem a pravidelným protažením celého těla,
které si to zaslouží.

Aktuální informace o kurzech
na www.studiozp.cz. Nebo pište na studiozp@email.cz či volejte na 731 485 125.

Pro koho je pilates
určeno?
Úplně pro všechny nehledě na
věk a fyzickou kondici, zejména však pro ženy.
Velmi vhodné je při bolestech
zad nebo v návratu ke kondici
po porodu.

Výtvarníček

Není pilates jako pilates
Možná jste se už s touto cvičební metodou setkali. Existuje však více směrů, velmi rozšířené jsou směry s dlouhými
posilovacími sériemi. S námi
budete posilovat v kratších sériích, ale s důrazem na správné a efektivnější provádění
cviků. Poznáte tak lépe své
tělo a jeho slabosti.
Kde cvičíme?
VINCENT – kulturní a vzdělávací centrum, Opočínská 364,
Praha-Vinoř

Co můžete od pilates
čekat?
• protahuje přetížené partie těla
• pomáhá od bolestí zad
a kloubů
• vede ke správnému držení těla
• posiluje ochablé nebo opomíjené svaly
• posiluje pánevní dno (výborné cvičení po porodu,
předchází inkontinenci)
Bolí vás záda?
Nevnímejte bolest jako otravující pocit. Naopak, je to velmi užitečný signál vašeho těla,
že se něco děje, že je nějaká

s Verčou a Honzou
ve VINCENTU
Od 16. září 2013 pro všechny
šikovné děti od 3 let vždy
v pondělí od 17 do 18 hodin.
1. pololetí 17 lekcí/1 360 Kč.

Pojďte s námi stříhat, lepit, modelovat z keramické hlíny, vyzkoušet si různé výtvarné techniky, míchání barviček, naučit
se kreslit zvířátka a spolupracovat s kamarády.
Předběžné přihlášky
zasílejte na e-mail
knihovna@praha-vinor.cz.

Literární
pohádkové dílny
aneb z italské
pohádky do pohádky
Každou sobotu v měsíci od 12. října do 30. listopadu v prostorách KVC Vincent od 10.00 do 11.30 hod.
čtení, práce s pohádkovými motivy,
vlastní tvorba, divadlo
Určeno dětem od 4 let dále a folkloristům všeho druhu a věku!
Cena za dílničku na osobu 150 Kč.
Přihlášky posílejte předem lektorce Kláře Löwensteinové
na klaralowenstein@yahoo.it (tel. 724 909 585).
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Collins Suzanne
Hunger games : Síla vzdoru I.
Hunger games: Aréna smrti II.
Hunger games: Vražedná pomsta III.
Collins Tim
Deník úúúplně obyčejného vlkodlaka – vytí na měsíc ajiné trapasy
Connolly John
Černý anděl
Cronin Ali
Co je šeptem

Seznam knižních
novinek

Černoušek Michal
Sigmund Freud
Dobyvatel nevědomí

Egypťané a první civilizace
Otova obrazová encyklopedie
Tisíc a jedna noc I.

d’Estienne d’Orves Nicolas
Pohrobci zla

Austen Jane
Pýcha a předsudek
Rozum a cit

Daniel Radek
Neobyčejná dobrodružství
pro neobyčejné kluky a holky

Baker Alan
Rytíř

Dexter Pete
God s pocket

Beck Eleonore
Bůh mluví ke svým dětem

Donoghue Emma
Pokoj

Brezovická Šebeková Lubica
Medové příběhy

Dumas Alexandre st.
Lady Hamiltonová

Brown Dan
Anatomie lži
Ztracený symbol

Dumas Alexandre
Hrabě Monte Cristo (I., II., III.)

Cambell Joanna
Navzdory nesnázím
Card Orson Scott
Vzpomínky na Zemi
Carlson Jeff
Válka s pandemií
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Egeland Tom
Konec kruhu
Ericson Carolly
Panenská královna. Život
anglické královny Alžběty I.
Alexandra (život poslední
ruské carevny)
Krvavá Marie

Euromedia Group (Praha)
Tisíc a jedna noc II.
Faber Adele
Jak mluvit, aby nás teenageři
poslouchali, jak naslouchat,
aby nám důvěřovali
Faiconer Colin
Soumrak bohů
Fedorovski Vladimir
Carevny širé Rusi
Fiolka Birgit
Kamara – hrdá Amazonka
Gravelle Karen
Vše o dospívání
Grundy Stephan
Gilgameš
Holland Cecilia
Stín nad Římem
Christopher Paul J.
Meč Templářů
James E. L.
Fifty shades of freed
Padesát odstínů svobody
Jirásek Alois
Filozofská historie
Kirschner Miloš
Hurvínek mezi osly
Klíma Josef
Pravda o Kájínkovi
Kožík František
Kronika života a vlády
Karla IV., krále českého
a císaře Římského

Kremer Bruno
Jedovaté rostliny v domě,
v zahradě a v přírodě
Lada Josef
Krásné české písničky
Lafita
Uloupená tvář
Levenson Claude B.
Buddhismus
Lohmann Michael
Svět zvířat
Loukotková Jarmila
Liána smrti
Mácha Karel Hynek
Tím světem bloudím
Martin George R. R.
Píseň ledu a ohně.
Kniha druhá, Střet králů II.
Bouře mečů I.
Píseň ledu a ohně III.
Meyer Stephenie
Krátký druhý život
Bree Tannerové
Mielke Thomas R. P.
Attila, král Hunů
Montanari Richard
Vrah s růžencem
Motl Stanislav
Svědek z cely smrti
Nedley Neil M. D.
Život bez deprese (kniha
o prevenci a léčbě deprese)

Němcová Božena
Pohorská vesnice

Šmejkal Roman
Říkankový kalendář

Parker Steve
Lidské tělo

Štiavnický Andrej
Čachtická paní před Božím soudem

Pawlovská Halina
Hroši nepláčou

Štorkán Karel
Kronika katů Mydlářů

Petiška Eduard
Staré řecké báje a pověsti

Tofflr Alvin
Válka a antiválka

Peyo
Šmoulové
Únos Šmoulinky

Tolkien J. R. R.
Pán prstenů
Návrat krále

Pospíšil Otto
Svět ryb

Tyldesley Joyce Ann
Nefertiti

Rais Karel Václav
Zapadlí vlastenci

Valode Philippe
Hitler a tajné společnosti

Rowling Joanne K.
Harry Potter a Fénixův řád
Harry Potter a kámen mudrců

Vandenberg Phillip
Pompejan

Sebold Alice
Pevné pouto

Wallace Edgar
Místo smrti
Smečka děsu

Shakespeare William
Sen noci svatojánské
(A Midsummer Night’s Dream)

Whitton Hana
Levandulová princezna
První láska Karla IV.

Schmitt Jean-Claude
Revenanti

Whyte Jack
Zkáza Řádu

Světlá Karolína
Kříž u potoka

Woodová Barbara
Sedm démonů

Děkujeme občanům za knižní dary věnované naší knihovně.
Pro všechny čtenáře je v knihovně připraven
nový výměnný soubor v počtu 200 knih.
S přáním krásného podzimu a zimy všem čtenářům
Monika Lichtenbergová
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Dobrý den, děti, posaďte se
na svá místa – tak to je přesně
to, co nechceme po prázdninách slyšet – ale už je to zase
tady, nový školní rok! A jaký
bude ten letošní? Lepší, kratší
a pro deváťáky samozřejmě
poslední. Tak hodně štěstí!

pololetní prázdniny
31. 1. 2014
jarní prázdniny
22. 2. – 2. 3. 2014
velikonoční prázdniny
17.–21. 4. 2014
vyučování končí v pátek
27. 6. 2014

Podzim

Třídy:
Celkový počet žáků 439, průměr 24,4 žáka na třídu. V le-

(Margarita Smirnovová, Michaela A. Bendová – žákyně 5. A)
Po prázdninách nás škola zavolá,
zvoněním na hodinu nás přivítá,
paní učitelka učebnice rozdá
a vypráví nám, jak padá hvězda.
Říká nám taky:
„Krmte už ptáky!“
A potom:
„Znamení podzimu je příprava
na zimu.“
Zvířátka mají zásoby,
přežít zimu v pohodě rády by,
ptáci už odlétají na jih
chytat hmyz a být v teple,
to je jejich.
Listí ze stromů padá,
o tom kreslí obraz Lada,
nakreslil i veverku,
co má v kožichu breberku.

tošním školním roce jsme 2. 9.
přivítali 2 první třídy, v každé
z nich je nakonec 28 dětí.
Proti loňskému roku nám přibylo 30 žáků, počet tříd zůstal
zachován, jsou ale více naplněné, častěji se musí dělit na
skupiny. Z prostorových důvodů jsme opět museli otevřít
dvě třídy v budově na Vinořském náměstí (1. A a 1. B), na
dělené třídy využíváme nové

TŘÍDA

ŽÁKŮ
CELKEM

HOCHŮ

DÍVEK

TŘÍDNÍ UČITEL

I. A

28

16

12

Eva Henzlová
Marie Vyskočilová

I. B

28

17

11

II. A

26

17

9

Andrea Drmotová

II. B

25

16

9

Blanka Kubíčková

II. C

26

15

11

Jana Divišová

III. A

23

10

13

Zuzana Štočková

III. B

23

9

14

Iveta Boušová

III. C

19

8

11

Monika Dragounová

IV. A

31

16

15

Michaela Králová

IV. B

30

16

14

Blanka Zemanová

V. A

20

11

9

Iveta Koníčková

V. B

20

13

7

Slávka Lupačová

VI.

32

15

17

Adéla Kocmanová

Nový školní rok

VII. A

21

14

7

Jaroslava Schytilová

Organizace:
podzimní prázdniny
26.–30. 10. 2013
vánoční prázdniny
21. 12. 2013 – 5. 1. 2014

VII. B

22

13

9

Soňa Tomková
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VIII. A

19

11

8

Jaroslava Hrubá

VIII. B

16

7

9

Iva Křemenová

IX.

30

12

18

Marie Brothánková

prostory postavené na půdě
hlavní budovy školy. Zároveň
jsou tyto prostory využívány
školní družinou, kde máme
maximální možný počet dětí,
tedy 150. Dostalo se zde na
všechny zájemce z 1. ročníku,
z 2. a 3. ročníku pouze na děti
zaměstnaných rodičů. Při vyzvedávání dětí z družiny funguje paní vrátná, vylepšili
jsme spojení pomocí telefonů.
Zároveň jsme během prázdnin vybudovali přístřešek nad
vchodem do šaten, jehož součástí je i nová informační tabule. Všechny potřebné informace naleznete na webu
školy, který koncem dubna
změnil vzhled, adresa zůstala
stejná: www.zsvinor.cz.

Kroužky
Nabídka kroužků obsahuje 26
skupin, některé vícekrát týdně, je zveřejněna na internetu. Žáci prvního až pátého
ročníku dostali tištěnou nabídku, kde si zaškrtnou požadované kroužky.
Kroužky začínají obvykle koncem září nebo první týden v říjnu a končí koncem května
nebo začátkem června. Kroužek s hodinovou týdenní dotací
stojí od 400 do 700 Kč za pololetí – podle počtu dětí a náročnosti na pomůcky. Kroužky s vícehodinovou týdenní dotací
jsou úměrně dražší.

Sport
Jako každoročně byli v červnu
vyhlášeni nejlepší sportovci
školy. Za rok 2013/14 se jimi
stali Tereza Typltová a Filip Janíček. Novou sportovní sezonu

jsme tradičně 24. září otevřeli
tentokrát již XXVII. ročníkem
běhu „Miranovy duby“, přeborem školy v přespolním běhu.
Výsledky jsou na webu školy.

Strážném v Krkonoších, což je
velice pěkná lokalita se sjezdovkou 200 m od hotelu, která se nám už třikrát velmi
osvědčila. Kurz proběhne
8.–15. 2. 2014.

Připravujeme
Ve školním roce 2013/14 nabízíme žákům 6.–9. tříd poznávací zájezd do Anglie, jehož
součástí bude i jazykový kurz.
Uskuteční se 19.–24. 5. 2014,
bydlet budeme ve městě Hastings. Pro letošní zimu jsme si
zamluvili na lyžařský kurz
opět Horský hotel Vltava ve

Změny ve školním
vzdělávacím programu
Největší změnou je zavedení
povinného druhého cizího jazyka, v našem případě němčiny (v některých případech
může být nahrazena konverzací v angličtině). Tato vynucená
změna nám rozbourala systém
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volitelných předmětů, kdy se
druhý cizí jazyk učili pouze zájemci a ostatní se zdokonalovali v jiných, převážně praktických disciplínách. Pokud se
vám tato změna nelíbí (stejně
jako nám), stěžovat si ve škole
je zbytečné, my jsme změny
provést museli.

Pozvánka
Ve čtvrtek 14. listopadu se budou konat ve škole třídní
schůzky, udělejte si čas a přijďte
se informovat o školní práci
svých dětí.

Návštěva z Oklahomy
17. 9. 2013 navštívila základní školu delegace z partnerského města Prague ve státě
Oklahoma. Delegace se aktivně zapojila do výuky angličtiny v 7. B. Nejprve naši hosté
dětem vyprávěli o životě ve
vzdálené Oklahomě. Tento
stát leží v oblasti, která je
často sužována tornády. To
děti velmi zaujalo a dozvěděly se, jak se před nebezpečným tornádem chránit. Dále

jsme si vyprávěli o silné české
menšině žijící v Oklahomě
i o tom, že se v Oklahomě pečou české koláče a že výraz
„koláče“ používají i rodilí
Američané. Děti našim hostům anglicky přečetly příběh
Stone Soup. Ti pochválili jejich pěknou anglickou výslovnost i milé chování. Hosté nadšeně poobědvali v naší
školní jídelně, kde většina
z nich poprvé v životě ochutnala květákovou polévku.

Delegace si prohlédla některé učebny a školní tělocvičnu. Všechny děti, se kterými
se hosté při výuce i v prostorách školy setkali, se velmi
pěkně chovaly, což delegace
vyzdvihla. Ocenili také výborné stravování dětí ve
školní jídelně i dostupnou
a širokou možnost sportovního vyžití.
Markéta Melicharová

Světluška
V letošním roce se naše škola
opět zařadila mezi pomocníky Nadace Českého rozhlasu
při tradiční sbírce Světluška,
která proběhla 11. září. Vlastní akci vždy předchází pečlivá příprava, kdy se rozdělují
děti do skupin, přiřazují stanoviště, počítají prodejní
předměty a také probíhají
dohady o tom, kdo půjde
v kostýmu světlušky. Zároveň je třeba složit pokladničky s krabičkami a vyplnit
průkazky a protokoly. Samozřejmostí je opakované při-
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Děkujeme všem, kteří nás při
sbírce podpořili. Věříme, že
mají stejně dobrý pocit jako my
ve škole. Vždyť za 27 024 Kč,
které se ve vinořských ulicích
daly dohromady, se už jistě
pořídí nějaká pomůcka pro
naše spoluobčany, kteří nemají to štěstí, aby viděli.
Adéla Kocmanová

Mateřská škola
pomínání zásad slušného
chování. Světlušky opustily
školu kolem sedmé ráno, aby
se staraly o svěřená stanoviště. V tomto roce si práci s lidmi vyzkoušeli kluci a děvčata
z 8. B a dvě dívky z 9. třídy.
Na sbírkový den se děti moc
těšily. Jejich letošní dojmy
byly vesměs příznivé, neudělaly žádnou špatnou zkušenost s oslovenými lidmi, naopak si pochvalovaly jejich
vstřícnost. Kdo mohl, alespoň nějakými drobnými přispěl na užitečnou věc. Hezký
zážitek vyprávěla žákyně

Bára, která odpoledne po
skončení sbírky šla ke svému
lékaři. Ten velmi špatně vidí.
Bára mu vyprávěla o naší
školní akci a udělala mu tím
velkou radost. Jak sama
s nadšením říkala, měla radost, že měl radost pan doktor, a také měla radost, že se
zúčastnila užitečné akce.
Spokojená byla i skupina,
u níž zastavil řidič autobusu,
aby si zakoupil náramek.
O Světlušce věděl a chtěl ji
podpořit, ale nepotkal žádnou hlídku, až ve Vinoři se
na něj usmálo štěstí.

Prázdniny nám skončily, do
školky jsme se těšili!

Ano, většina dětí, která již v loňském roce školku navštěvovala,
se do školky těšila hlavně na kamarády, ale i na paní učitelky.
Pomaličku si na každodenní režim vstávání a odchodu do školky zvykají i děti nové.
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Mateřská škola Vinoř: Indiáni v letní školce.
Na zahradu MŠ přijeli opravdoví indiáni, kteří si pro děti připravili spoustu zajímavých indiánských
soutěží. Největším zážitkem však byla jízda na ponících Kryštofovi a Sisi.

O letošních prázdninách jsme
poprvé zorganizovali letní
školku. V prvním týdnu jsme
prožili indiánský týden, v druhém týden ve středověku. Ke
každému tématu jsme vymýšleli řadu činností a největším
zážitkem byl jistě příjezd indiánů se spoustou her a hlavně
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s poníky na naši zahradu.
V druhém týdnu jsme se vypravili na hrad Okoř. O tom,
jak byli rodiče s letní školkou
spokojeni, se můžete dozvědět na stránkách ZŠ a MŠ Praha-Vinoř, protože v prvním zářijovém týdnu jsme provedli
malý průzkum.
Společná schůzka s rodiči
a třídní schůzky proběhly
9. září. Rodiče obdrželi řadu
důležitých informací a zodpovězeny jim byly dotazy jak panem ředitelem na schůzkách
společných, tak ve třídách,
kde jim vše potřebné sdělily
paní učitelky. Nabídnuty byly
kroužky anglického jazyka,
výtvarné tvořivosti, zumby,
sportovně-taneční, novinkou
je pro předškolní děti kroužek přípravy na ZŠ. Zajištěno
je pro předškolní děti v druhém pololetí plavání a také
školka v přírodě.

Mateřská škola Vinoř: Středověký týden v MŠ a výlet na Okoř.

14. září slavila Vinoř narozeniny a na oslavách nemohla chybět ani naše mateřská škola.
Všichni jsme pilně připravovali výzdobu do místní sokolovny, kde také děti ze třídy Soviček a Veverek předvedly krásné taneční vystoupení a kde

byl náš kolektiv oceněn za
rozvoj Vinoře u příležitosti
925 let od první písemné
zmínky o ní. Ocenění si velice
vážíme a jsme rádi, že i předškolní vzdělávání je v naší
obci uznávanou prioritou.
Za kolektiv MŠ Jana Kovářová

Celý týden jsme si s dětmi hráli na středověk, a tak jsme si vyrobili korunky pro princezny a brnění
pro chrabré rytíře. Ve čtvrtek jsme si jeli prohlédnout hrad Okoř, který se dětem velice líbil.
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Pozvání na různá
setkání ve zdejší
farní budově
Organizujeme různá setkání
seznamující s vírou, s biblí,
s církví, a to jak pro děti,
tak i pro dospělé.
V úterý je vyučování náboženství dětí (M. Nováková):
- od 16 hod. děti z 1.–3. třídy
(předškolní děti po dohodě)
- od 17 hod. děti z 4.–5. třídy
- od 18 hod. děti zII. stupně ZŠ aSŠ
Týž den se koná od 18 hod.
setkání středoškoláků.
(Eva Mešková)

Placená inzerce

Ve středu od 19 hod. můžete přijít na biblickou hodinu pro dospělé.
(P. Pavel Jančík)
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V neděli od 19.15 hod. pořádají mladí z farnosti setkání (od 18 let).
(Matěj Ettler)

Rádi přivítáme každého zájemce. Bližší informace u P. Jančíka
nebo přímo v uvedených dnech
a hodinách na faře.

Sport a spolky
Spolky
Zahrádkáři
Zahrádkáři Bohdanečská děkují
všem návštěvníkům za účast na
naší podzimní výstavě, kterou
jsme pořádali 12.–14. 9. Na Rychtě.
Martina Kolarová

Baráčníci
Čakovická senioráda 2013. V pátek 13. září se 15 seniorů-baráčníků, které vedla rychtářka Dana
Kudlová, po 8. hodině ráno vydalo na cestu za sportem do Čakovic

na koupaliště. Soutěžilo se v sedmi disciplinách – pétanque, nordic walking slalom, vědomostní
kvíz, hod kroužků, ruské kuželky,
házení šipek a střelba ze vzduchovky. V 10 hodin konferenciér
pan Hemala seniorádu zahájil
a my jsme se rozešli soutěžit. Přišli
nás povzbudit i umělci, pan Županič, pan Trávníček, paní Miriam
Kantorková a Uršula Kluková, se
kterou jsme se setkali osobně
a povídali si s ní. Paní Olga Kaplanová získala zlatou medaili v nordic slalomu, paní Marie Šmidochová získala bronzovou medaili za
hod kroužků a pan Eda Kaboň získal bronzovou medaili za střelbu
ze vzduchovky. V jednotlivcích
krásné výsledky. O třetí místo
v družstvech se postarali všichni
členové svými body za výkony
v ostatních disciplínách. A jak to
dopadlo? Čakovice první, Letňany
druzí, Vinoř třetí, Kbely čtvrtí aVy-

VÁNOČNÍ
V
ÁN
ÁNOČNÍ
Á
ZAHRÁDKÁŘSKÁ
ZAHRÁDK
KÁ
ÁŘSK
KÁ
VÝSTAVA
V
ÝSTA
AVA
POŘÁD
POŘÁDAJÍ
AJÍ ZAHRÁDKÁŘI
ZAHRÁDK
KÁŘI
Á VINOŘ - BOHDANEČSKÁ
BOHDANEČSK
ČSK
KÁ

5. AŽ 7. PROSINCE
V INFORMAČNÍM
INFORMA
INFORM ČNÍM CENTRU
NTRU NA
A RYCHTĚ,
RYCHTĚ,
CHALTICKÁ
CHAL
LTICK
T KÁ 539 VINOŘ
Č
ČTVRTEK,
PÁT
TEK
K OD 10:00 DO 18:00
TVRTEK, PÁTEK
SOBOTA
SOBO
TA OD 9:00 DO 13:00
VS
VSTUP
TUP ZDARMA
ZDARMA
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sočany pátí. Družstva byla patnáctičlenná, byl s námi pan
starosta, který se také účastnil. Pan Bednář zapůjčil
auto, děkujeme.
Jana Kubištová

Děkujeme L. Bednářovi a firmě Strom za zapůjčení autobusu, stejně jako řidiči Milanovi
Klivickému.

SPORT
Formule
V SRN a v Rakousku zněla česká
hymna. Stalo se tak dne 16. června na okruhu Hockenheim ve
SRN, a to zásluhou automobilového závodníka Adama Kouta.
Ten předvedl skvělý výkon a stal
se vítězem tohoto závodu. Vynikající umístění vybojoval rovněž
14. července na okruhu Snetterton ve Velké Británii, kde byl čtvrtý. Podruhé zněla česká hymna
24. 8. 2013 na okruhu Red Bull
(Rakousko) na počest vítěze
v motokárové kategorii Superkart Adama Kouta. Ve druhém

závodě startovalo 25. 8. 34 závodníků. Závod se jel na mokré
trati a za neustálého mrholení.
Adam nechtěl riskovat, a tak dojel druhý. Zvítězil německý závodník za velké podpory německých diváků. Šampion letošního
mistrovství Evropy Angličan Lee
Harpham dojel devátý. Do konce
letošního roku bude A. Kout závodit ještě v Red Bull (Rakousko)
a v Magny Cours (Francie). Letošní ročník mistrovství Evropy
v motokárové kategorii Superkart vyvrcholí 27. října na slav-

17. 8. proběhl na vinořských
kurtech tenisový „Sranda Cup“.

14. 9. se konal tradiční tenisový
turnaj Auto Kout Cetrum Cup
v Houštce, naši borci A. Teler,
R. Plichta a I. Šabatová skončili
na skvělých druhých místech.

Kriket

ném okruhu Bugatti v Le Mans,
kde dosahují tato vozidla rychlosti až 230 km/hod.
Přejeme našemu Adamu Koutovi do těchto letošních, konečných bojů hodně sportovního štěstí a úspěchů.
M. K.
42

Tenis

Naše druhá sezona na vinořském kriketovém hřišti se pomalu nachýlila ke konci, ale
tato sezona byla větší a vydařenější. Hřiště samotné také zaznamenalo vylepšení v průběhu roku a další jsou v plánu na
příští sezonu.
Přestože sezona začala téměř
katastrofálně díky sněhu a mrazivým teplotám, pokračujícím

až do dubna, byli jsme nakonec
schopni připravit hřiště na
první zápasy ligy. Dále v květnu samozřejmě pršelo, ale
navzdory počasí a povodním
jsme zmeškali jen jeden víkend
ligových her. Od té doby k nám
bylo počasí vlídné.
Kriketová sezona (pokud nesněží) probíhá od půlky dubna do
konce září. První část je z většiny
vyplněna ligovými soutěžemi.
Probíhají zde dvě ligy, jedna pro
kratší formát hry (tři hodiny na
zápas – ano, tři hodiny je krátký
zápas), známý jako T20, a jedna
pro delší formát hry (pět hodin
na zápas – což stále není tak
dlouho ve srovnání s nejdelšími
kriketovými zápasy, které mohou trvat i pět dní). Tento rok
soutěžilo v ligových zápasech
šest týmů, pět z nich z Prahy a jeden tým z Drážďan, se kterým
spolupracujeme již tři roky.

Liga delšího formátu hry měla
deštivý začátek, ale s rozehřívajícím se sluncem se rozehřála
i soutěž, vedoucí k velkému finálovému boji mezi Dresden
Cricket Club a Prague Cricket
Club, který nakonec vyhrál Prague CC. Liga T20 byla naštěstí
méně ovlivněna deštěm a s velkou řevnivostí v průběhu došla
do situace, kdy se dvěma zápa-

sy zbývajícími do konce ligy
mohl vyhrát kterýkoliv ze čtyř
soutěžících klubů (Vinohrady
CC, Bohemians CC, Prague CC
nebo Dresden CC). Nakonec se
do finále dostaly opět Prague
CC a Dresden CC, a tentokrát si
tým Dresden CC odvezl svůj
první mistrovský titul.
Finálový den byl také vhodným okamžikem k uctění jedné
z největších událostí v kriketu.
Toto léto se v Anglii hrála série
Ashes. Ta je možná nejznámější
kriketovou soutěží, kdy tým Anglie hraje s australským týmem
v sérii her v průběhu léta. Na
počest této série a ve spolupráci s organizací CANZA (Czech
Australian New Zealand Association) hrál tým českých Australanů proti týmu českých
Angličanů. Hra byla přesným
odrazem série Ashes v Anglii,
i u nás ve Vinoři vyhrál anglický tým, ale Australané slíbili,
že se vrátí zpět pro odplatu.
Tento rok jsme také přivítali
nový tým z Českých Budějovic
na jejich prvních soutěžních zápasech na hřišti plné velikosti
a těšíme se, že je příští rok uvidíme častěji. Zavítalo k nám též
několik týmů z cizích zemí, kromě dvou týmů z Anglie nás navštívil i tým ze Švýcarska a také
berlínský kriketový klub, který
letos přijel do Prahy poprvé.
Další důležitou úlohou vinořského kriketového hřiště je rozvoj Českého národního kriketového týmu. Čeští Lvi (pokročilejší hráči) a Čeští Orli jsou dva
přípravné týmy, které hrají
s ostatními mezinárodními
týmy v přátelských a tréninkových zápasech. Nezbytnou sou-

částí sezony jsou tedy také zápasy mezi těmito dvěma týmy. Minulý rok se Orlům překvapivě
podařilo těsně zvítězit nad Lvy,
tento rok už se ale Lvi nedali
a zvítězili s velkým náskokem.
Nejvýznamnější změnou této sezony byla příprava druhého kriketového hřiště. Během zimy se
budeme snažit toto hřiště vylepšit, aby příští rok mohla být obě
hřiště používána pro ligové
a mezinárodní zápasy. Také budou vybudovány nové tréninkové prostory, na kterých bychom
chtěli příští rok nabízet kurzy
a akce pro děti i dospělé, aby si
každý mohl vyzkoušet kriket.
Pro bližší informace navštivte
naše webové stránky www.kriket-vinor.webs.com, více informací o kriketu najdete na
www.hrajkriket.cz. Kromě kriketu jsme letos na hřišti zaznamenali řadu dalších aktivit, například létání s RC modely, tradiční lukostřelbu, rybolovnou
techniku (casting), výcvik psů
a kiteboarding. Pokud byste
chtěli využívat kriketové hřiště
pro svůj sport nebo koníček,
můžete nás kontaktovat na
e-mailu kriket.vinor@gmail.com.
Hugo Banks
(překlad: Lucie Banks)
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Kronika
Blahopřejeme našim občanům, kteří oslavili
svá životní jubilea ve 3. čtvrtletí roku 2013.

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

ČERVENEC
LIEROVÁ Marie
ANTOŠ Lubomír
DIVÍN Bernard
POKORÁK František
ŠPÁNKOVÁ Milena
KUDLOVÁ Danuška
BOHMOVÁ Blanka

86 let
85 let
70 let
87 let
81 let
80 let
70 let

SRPEN
KOTOUČ Luděk
KUKLÍK Vlastimil
KRÁLOVÁ Hana
SZKATULÁKOVÁ Jiřina
SYROVÁTKOVÁ Hana
HUBKOVÁ Jaroslava
POKORNÝ Miloslav
LACMANOVÁ Věra
GAZUROVÁ Marta
MESTEKOVÁ Vlasta
JAROLÍMOVÁ Květoslava
PACOVSKÁ Věra
KOVÁŘOVÁ Růžena
HERTL Zdeněk
TROST Karel

80 let
70 let
70 let
70 let
75 let
85 let
75 let
83 let
80 let
86 let
83 let
83 let
82 let
75 let
90 let

ZÁŘÍ
OBRUČOVÁ Jarmila
KYŠPERSKÝ Karel
JEŽEK Stanislav
BENEŠ Stanislav
ŠÍN Milan
VYBÍRAL Emil
STIEBITZ Václav
RŮŽIČKOVÁ Jarmila
MORAVČÍKOVÁ Irena
HANKOVÁ Věra
HÁNOVÁ Eva
BEČKOVÁ Hana
PTÁČNÍKOVÁ Danuše
ANTOŠ Václav
HORÁČKOVÁ Danuše
MACHÁČ Jan
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85 let
84 let
81 let
70 let
70 let
81 let
70 let
83 let
81 let
83 let
70 let
70 let
86 let
84 let
84 let
70 let

Pan Karel Trost
oslavil své
90. narozeniny
30. srpna 20l3.

Jan Macháč, jeden
z nejlepších fotbalistů
Vinoře, oslavil své
70. narozeniny
na konci září.

Prokletí
Ta sudice třetí prokletá
jak šílenou dobou prolétá
a chechtotem střásá nade mnou
kletby svou rukou tajemnou
a s kamerou v chlípném podvozku
miny mi vrhá do mozku!
Ve dne i v noci po mně slídí
jsem nejsmutnější ze všech lidí
pária klaun i blbec k stáru
co o životě nemá páru!
Život mi mezi prsty utek
zůstal jen podmanivý smutek
Jsem starý sýček pod vinořskou strání
jenž smrti sám se pouze zpěvem brání!
Fascinují mě oči sov i koček
a Máchův Máj – jsem poutník levoboček
Snad poslední z krve Diových synů
Miluji krásu a pro ni i zhynu!
Lubomír Antoš

Inzerce ve Vinořském zpravodaji
Ceny inzerce ve Vinořském zpravodaji:
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!
Uzávěrky: 25. 6., 25. 9., 25. 12., 25. 3.

21:00 hod.
4.11.2013

Tel. redakce: 286 851 114

NOVOSTAVBA
BYT 2+KK
NA PRODEJ

22:15 hod

od 3 let
Bublina
Bublina

0:00

10:45 hod.
16:30 hod

Cihlový dům, osobní vlastnictví,
částečně zařízeno (kuchyně
a vestavěné skříně v ceně).

zula, la-tance, disko ,tango

20:00 21:15 hod

Placená inzerce

-

19:30 20:30 hod

l. Tel.: 602 194 636

Adresa: Českodubská ul.,
Praha 9 – Vinoř

Cena: 1 890 000 Kč
Tel.: 736 533 853
(RK nevolat)

Placená inzerce

,

po

František Švarc

Lenka Kohoutová

Jan Jarolím

Kandidáti z Prahy 9,
z místa, kde žijete i Vy.
Co je pro nás důležité?
• Politik musí lidem sloužit a pomáhat
• Navýšení ﬁnančních dotací městským částem,
posílení jejich kompetencí
• Podpora sportu, kultury a školství
• Památkově chráněné objekty nesmí sloužit silovým
složkám ministerstev (např. zámek ve Vinoři)
• Spravedlivé sociální prostředí

Placená inzerce

Dejte svůj hlas a kroužek
svým kandidátům
Děkujeme za Vaši, třeba i mimořádnou,
podporu a vážíme si jí.

Pohybové studio Majky Šulové
Rozpis pohybových kurzů pro rok 2013/14
Tělocvična MŠ (stará škola), Praha 9 – Vinoř – vchod okolo budovy
ZAHÁJENÍ 9. 9. 2013

Placená inzerce

Placená inzerce

PONDĚLÍ
18.00–19.00 hod. – ABY ZÁDA NEBOLELA –
rotační cviky k odblokování páteře, posilování zádového, hlubokého a břišního svalstva a protažení při relaxační hudbě
19.05–20.05 hod. – POWER JÓGA – mírně pokročilí, cvičení pro vyrovnání svalové nerovnováhy, uvolnění blokací, posilování a protažení svalstva, detoxikace, harmonizace a meditace
20.15–21.15 hod. – P-CLASS – posilovací aerobik zaměřený na spalování tuků, posilování všech
svalových skupin a strečink
STŘEDA
17.00–17.55 hod. – TANEC+AKROBACIE –
sportovně taneční lekce Styly: aerobik, sportovní
tanec a gymnastika, 5–7 let

18.00–19.15hod. – GRAVID JÓGA / ZDRAVÁ
ZÁDA – lekce pro těhotné 3–9 měs., i po porodu,
a pro všechny, které bolí záda
19.30–20.30 hod. – BODY-STYLING – posilovací cvičení zaměřené na všechny svalové skupiny a problémové partie + strečink
ČTVRTEK
17.00–17.55 hod. – ŠPUNT – sportovně-taneční přípravka – věk 3–5 let formou zábavy se
děti seznámí se základy akrobacie, pantomimy,
tance a trampolínou, učíme se správnému držení těla
18.10–19.10 hod. – POWER JÓGA / ZAČÁTEČNÍCI
19.15–20.15 hod. – POWER JÓGA – pokročilí,
harmonie těla a duše

www.studiomajka.cz
Informace na tel.: 739 226 080, e-mail: majka.sulova@seznam.cz

Placená inzerce
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STRAND
e-mail : info@strand-clo.cz

GSM : +420 774 333 310
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Placená inzerce

DENTÁLNÍ HYGIENA
2. září 2013 zahajuje provoz pracoviště
dentální hygieny v Praze – Vinoři

Placená inzerce

v nově zrekonstruovaných prostorech
zdravotního střediska (vedle Normy).

Objednávky na ošetření

Alžběta Kroutilová, DiS.
na tel.: 607 045 459
dentální hygienistka
Mladoboleslavská 514, 190 17 Praha 9 – Vinoř

Placená inzerce

Kosmetický salon v Přezleticích!!
Manikúra a nehtová modeláž: gelová modeláž (490 Kč,
doplnění 390 Kč), manikúra klasická (130 Kč), P-shine (250 Kč)
Kosmetika: ošetření EXTRA (čas 90 min., cena 490 Kč)
Pracujeme s biokosmetikou přírodního charakteru Canaderm.

Placená inzerce

Prodlužování řas: cena 970 Kč za nové,
doplnění řas po 3 týdnech – 400 Kč
Prodlužování vlasů: metodami Tapex, Ring, Weavex,
Tubex – ceny individuální již od 7 800 Kč
Martina Drexlerová: tel. 723 528 088,
e-mail: Martina.V3@seznam.cz | web: www.salon-martina.wz.cz

Všem čtenářům Vinořského zpravodaje
přejeme krásný podzim a těšíme se na shledanou
opět v zimním čísle. Vaše redakce.
Vinořský zpravodaj č. 116/Podzim 2013 • Vydává MČ Praha-Vinoř • Řídí
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Ing. František Filip, Vít Mokrý, František Švarc, Petr Lichtenberg
• www.praha-vinor.cz • Tel.: 286 851 114 • Povolena odborem kultury
NVP pod č.j. 1136/79 • Vychází čtvrtletně • Počet výtisků: 1 600 ks
• Rozšiřuje: Česká pošta • Grafické zpracování a tisk PRINCO
International, spol. s r. o. • Za obsah článků odpovídají autoři a stanovisko
redakce nemusí být vždy shodné

