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Ahoj, Vinořáci,
v polovině roku 1995 mi říkali němečtí manažeři česko-německé firmy ČKD-Borsig,
když přišli o iluze podnikání
u nás: „Smlouvy jsou dobré
jen tehdy, když se dodržují.
Když ne, tak jsou jenom pouhým cárem papíru…“ Věřím,
že od té doby jsme ušli kus
cesty a smlouvy, navíc mezinárodní, ctíme a respektujeme. Na příkladu uznávání mezinárodních smluv s Ruskem
je ale vidět, že kultura a myš2

lení jeho vedení jsou stále
z minulého tisíciletí.
Že je mezinárodní spolupráce
důležitá a přínosná, víme i ve
Vinoři. Je důležité učit se cizím jazykům, stejně jako poznávat cizí země, jejich kulturu i zvyky. I na letošní rok plánujeme řadu mezinárodních
akcí, v květnu to bude cesta
zástupců tří generací Vinoře
na pozvání do Oklahomy,
partnerského města Prague,
při příležitosti konání tzv. Kolatchfestivalu. Do městečka,

které má dva a půl tisíce obyvatel, se sjedou krajané
a spolky z celé Ameriky, očekává se cca 25 000 návštěvníků. A Vinoř bude u toho!
Hned poté pojedou naši senioři a tanečníci do Schulzendorfu, kde mají setkání se seniory z německé i polské
partnerské obce. V přípravě
je účast našich dětí na Kinderfestu a na letním campu
v Schulzendorfu, stejně jako
jejich školní zájezd do Londýna. V jednání jsou i další akce.

Probíhají i všechny plánované
projekty, brzy bude dokončen
park V Podskalí, koncem léta
rekonstrukce kuchyně základní školy, spojená s nutným navýšením kapacity jídel, připravuje se výběrové řízení na dodavatele pergoly na fotbalové
hřiště. To je dobrá zpráva, protože příjemné prostředí snad
přiláká rodiče a jejich děti
k posílení našeho tradičního
fotbalového mužstva. Ve výhledu je i zřízení malého víceúčelového hřiště ve fotbalovém
areálu, které by mělo umělý
travnatý povrch pro naše nejmenší a od září do března potom umělou lední plochu pro
účely veřejného bruslení i aktivního hokeje. Pracujeme i na
nové autobusové zastávce u vinořského zámku.
Po dohodě s ředitelem školy
a ředitelkou školky se snažíme o další navýšení kapacity
mateřské školky o cca 20 dětí,
probíhají jednání s hygienikem a odborem školství hl. m.
Prahy. Společnou snahou je
spuštění další třídy školky od
září tohoto roku. Naším cílem
musí být stav, kdy budeme
přijímat všechny vinořské
děti nad 3 roky! K tomu je ale
zapotřebí nastavit potřebné
právní kroky, zavést kritéria
ve shodě s těmito předpisy –
a sehnat finance. Ale i v tomto ohledu jsem optimistou.
Aktivní je i společenský život, po
plesové sezoně proběhly a probíhají výroční schůze a akce našich spolků, tradiční bude nádherná velikonoční výstava zahrádkářů. Velice užitečnou akcí
jsou i dětské bazary. Usilujeme

o pořadatelství letošní Seniorády, olympijských her pro dříve
narozené z Vinoře a okolních
MČ. V době vydání zpravodaje
již bude po jarním úklidu Vinoře, který každoročně pořádá
Rada mladých. Je zapotřebí zmínit i kulturní akce pořádané Výborem pro kulturu, Vincentem
i restaurací U Černínů.
Na poli sportovním to je potom začátek sezony fotbalistů,
tenistů a nohejbalistů, spojený s mnoha brigádnickými
hodinami na přípravě hracích
ploch, po uzávěrce dojdou výsledky z turnaje ve stolním tenise z Memoriálu Otty Golda.
Moc rád na tomto místě děkuji
všem, kteří se podílejí na úklidu, na přípravě a organizování všech společenských akcí,
stejně jako všem účastníkům
na nich, protože společná setkávání a společná komunikace, vzájemná podpora a vzájemná spolupráce jsou předpokladem ke spokojenému

životu. A to by mělo být snahou a cílem všech Vinořáků.
Přeji krásné jaro, dětem úspěšné zakončení školního roku
a co nejvíce příjemných chvil.
František Švarc

Vážení Vinořáci,
ohlédnout se zpět a zavzpomínat je hezké. Navíc zavzpomínat
na to, co se podařilo. Jak to ale
vypadá, problémy se školkou
a školou budou i do budoucna
jednou z priorit každé radnice.
A navíc, když slyšíme prohlášení, že stát by se měl postarat
o děti nad dva roky! Vinoř se
může pyšnit skutečností, že
bere děti do školky od tří
a čtvrt roku – pokud se letos
starostovi a vedení školy podaří otevřít další třídu. Stejně
jako on i já jsem optimistou
a udělám vše pro to, abych mu
pomohl při shánění potřebných financí. Držím vám palce
a těším se na viděnou.
Tomáš Kladívko

Senátor Tomáš Kladívko ocenil také práci vinořských zahrádkářů
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Z 30. zasedání
Zastupitelstva
MČ Praha-Vinoř,
konaného dne
31. 1. 2014
I. Nové úkoly
MZ schválilo změnu rozpočtu k 31. 1. 2014 dle rozpočtového opatření č. 1 dle přiložené tabulky. Touto úpravou
bude schválený rozpočet navýšen o 54 000 Kč jak v příjmové, tak i ve výdajové části
schváleného rozpočtu. Celková výše upraveného rozpočtu
činí 28 868 000 Kč, po konsolidaci 28 766 000 Kč.
MZ schválilo poslanecké odměny na rok 2014 dle Vyhlášky
č. 459/2013.
Na konci roku 2013 se podařilo získat 3 knihy, které sepsal kronikář Klifner. Tyto
kroniky již MČ Praha-Vinoř
považovala za ztracené. Kroniky průběžně svědomitě digitalizuje p. Leinberger. Vzhledem
k nutnosti digitalizace těchto
historických dokumentů je
zapotřebí najít v rozpočtu na
rok 2014 částku cca 58 000 Kč.
MZ schválilo změnu rozpočtu
na rok 2014, a to následujícím
způsobem: převádí se částka
58 000 Kč z VHČ a o tuto částku bude navýšen rozpočet
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v kapitole odPa 3349. Tato
úprava rozpočtu bude upravena v rozpočtovém opatření
č. 2 k 31. 1. 2014. Výběr dodavatele bude proveden v souladu se směrnicí starosty –
Zadávání zakázek malého
rozsahu.

MZ schválilo finanční příspěvek pro Jezdeckou společnost Ctěnice ve výši
5 000 Kč na rok 2014 na
údržbu travnatého porostu
u zámku Ctěnice. Finanční
částka z kapitoly odPa 3429
ostatní zájmová činnost

Průvodce po Vinoři
V poslední době navštěvuje
Vinoř stále více turistů.
Rádi bychom je Vinoří provedli, ukázali památky a seznámili je s městskou částí.
Pokud budete mít zájem
o prohlídku Vinoře s průvodcem, oznamte předem
na Úřadu městské části den
a čas předpokládané návštěvy. Doprovod zabezpečí
kronikář obce nebo některý
z členů letopisecké komise.
bude poukázána na účet jezdecké společnosti.
MZ schválilo vyvěšení tibetské
vlajky dne 10. března 2014 na
budovu MČ Praha-Vinoř jako
projev mezinárodní kampaně
„Vlajka pro Tibet“. V dalších letech bude zastupitelstvo již jen
informováno o jejím vyvěšení
prostřednictvím starosty.
MZ schválilo uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu
č. 2, ul. Prachovická č. p. 340,
Praha-Vinoř, na období od 1. 4.
2014 do 31. 12. 2014. Nájemné
za byt včetně nájemného ze zařizovacích předmětů je stanoveno dohodou v celkové výši
8 000 Kč/měsíc. Nájemce je povinen dále hradit náklady spojené s užíváním bytu. Zastupitelstvo pověřilo tajemníka úřadu sepsáním nájemní smlouvy.
MZ schválilo vyvěšení záměru na pronájem bytu č. 7,
č. p. 515, za stejných podmínek, jako byl zveřejněn záměr
od 6. 1. 2014.
MZ schválilo ukončení nájmu na byt č. 5, č. p. 249, dohodou k 31. 1. 2014.

MZ schválilo splátkový kalendář od 1. 4. 2014 v měsíční výši
1 500 Kč na úhradu dlužného
nájemného za byt č. 5, č. p. 249,
který je k 31. 12. 2013 ve výši
30 200 Kč. Měsíční splátka od
1. 4. 2014 ve výši 1 500 Kč
bude na účet MČ Praha-Vinoř
připsána nejpozději k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
MZ schválilo přidělení bytu
č. 3, Mladoboleslavská 514, Praha-Vinoř. Doba nájmu je stanovena na zkušební dobu od 1. 2.
2014 do 30. 6. 2014. O možnosti dalšího prodloužení bude
jednat zastupitelstvo MČ Praha-Vinoř na svém jednání v červnu 2014 a současně musí nájemce písemně do 31. 5. 2014
požádat o prodloužení nájemní
smlouvy na tento byt. Nájemné
je stanoveno dohodou ve výši
100 Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou připočteny zálohy
na služby a nájemné ze zařizovacích předmětů. Zastupitel-

stvo požaduje, aby se nájemce
přihlásil (včetně syna) k trvalému pobytu v bytě v ul. Mladoboleslavská 514.
MZ schválilo ukončení nájmu bytu č. 11, č. p. 13, PrahaVinoř dohodou k 28. 2. 2013.
MZ schválilo přidělení bytu
č. 11, ul. Mladoboleslavská 13,
učitelce ZŠ Vinoř. Nájemní
smlouva bude uzavřena od
1. 3. 2014 do 31. 7. 2014 s možností prodloužení o další rok
v případě, že bude mít doporučení od ředitele základní školy.
Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 100 Kč/m2/měsíc.
K nájemnému budou připočteny zálohy na služby a nájemné
ze zařizovacích předmětů. Zastupitelstvo pověřilo tajemníka zajištěním sepsání nájemní
smlouvy.
II. Informace starosty
Podrobné seznámení se
Zprávou Policie ČR o trestné
činnosti ve Vinoři. Za rok

Cukrovarský rybník
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Cukrovarský rybník

2012 bylo zaznamenáno 83
případů. V roce 2014 již 124
případů. Trestná činnost rozprostřena po celé Vinoři.
Dokončení revitalizace cukrovarského rybníka.
V únoru začíná rekonstrukce
školní kuchyně. V září bude
kuchyně uvedena již do plného provozu.
Hřiště V Podskalí – projektové práce převzal Ing. arch.
R. Palkovský od ProConsultu
– dokončení se předpokládá
v květnu 2014.
Plánuje se zahájení realizace
chodníku podél Mladoboleslavské ulice, probíhají jednání ze ZAVOSem.
Zahájeny projektové práce
na autobusovou zastávku
u zámku.
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Informace o celoročních
akcích v rámci mezinárodního
přátelství: Německo – letní tábor a fotbalový turnaj, Svátek
čokolády v Polsku, pozvání
z Oklahomy.

Jedinečná ukázka
servility vedení Prahy
k developerům
V Praze-Vinoři byla kdysi obrovská skládka, která se rozprostírala na dvou hektarech
plochy. Ještě za minulého režimu dalo vedení radnice tuto
plochu k dispozici místnímu
zahrádkářskému spolku, jehož členové obrovským a nezměrným úsilím tuto mamutí
skládku odstranili, plochu zrekultivovali, vyměřili si na ní
jednotlivé zahrádky o výměře

cca 150 m2, zaplatili pronájem
a začali na ní hospodařit a zapojovat se do společenského
dění. Pořádají nádherné velikonoční, posvícenské a vánoční výstavy, spolupořádají ples
spolků, pomáhají i při naučných a poznávacích akcích,
kdy učí naše děti poznávat
ovoce, zeleninu i způsob obdělávání půdy.
V poslední době je ale v okolí
čilý developerský ruch, tak
naši zahrádkáři měli strach, že
by o svá políčka mohli přijít,
i když v územním plánu, který
říká, kde se smí stavět a kde
ne, je to plocha nezastavitelná. Zřejmě zatím.
Proto přišli s návrhem na odkoupení svých pracně vydobytých políček. Místní zastupitel-

stvo ve Vinoři jejich návrh jednomyslně podpořilo a schválilo. S ohledem na jejich dlouholetou práci a přínos pro Vinoř,
na tradici, ale i na skutečnost,
že by si mohlo za obdržené
prostředky vyřešit problémy
se školkou a školou.
Potíž je v tom, že svéprávnost
městských částí je značně omezená a tento postup musí ještě
schválit Rada hlavního města.
Ta náš požadavek na schválení
projednala, aniž by si k němu
účastníky prodeje, tedy městskou část a svaz zahrádkářů,
pozvala. Kde jsou sliby primátora Hudečka, že k projednávaným záležitostem městských částí budou tyto vždy
pozvány? Pozváni jsme nebyli,
přesto jsem naložil do auta
81letou předsedkyni zahrádkářského svazu paní Matulovou, která těžko chodí o francouzských holích, a s hodinovým předstihem jsme se
doškrábali do předsálí Rady.
„Co tu děláte, pane starosto?“
„Ale, za hodinu nám Rada podle plánu bude projednávat náš
bod, který je pro nás moc důležitý, tak si chvilku odfrkneme a půjdeme ten bod obhájit,“ odvětil jsem. „No, váš bod
byl předřazen, už byl projednán – a schválen,“ dostalo se
mi odpovědi. „Co říkala?“ zeptala se 81letá předsedkyně. „Je
to schváleno.“ „Tak děkujeme
a spánembohem…“ A odbelhali jsme se spolu po schodech
dolů a přes celou Prahu jsme
jeli domů. Scéna jako z filmu
Marečku, podejte mi pero.
Tím by to mohlo skončit, spokojení by byli zahrádkáři

i celá Vinoř. Protože se ale
Rada v čele s primátorem Hudečkem bojí cokoliv rozhodnout, předložili svůj návrh na
schválení našeho záměru Zastupitelstvu hl. m. Prahy.
A nyní zřejmě do celého případu vstupuje developer, který byl čilými magistrátními
úředníky včas informován...
Při zasedání Zastupitelstva
hl. m. Prahy jsem nevěřil
vlastním uším, jak náš záměr,
původně Radou schválený,
najednou prezentovala specialistka pro majetek – radní
Vorlíčková, dříve specialistka
na IT, a začala perlit: „Vinoř
chce prodat pozemky, které
mohou být zastavitelné a kde
je cena daleko vyšší. Podávám protinávrh, že Zastupitelstvo hlavního města Prahy
nesouhlasí s prodejem zahrádkářům.“
Odvolávám, co jsem slíbil,
a slibuji, co jsem odvolal…
Král popleta? Nebo realita
vedení Prahy?
Vůbec nemluvila o nezastavitelné ploše, o platné cenové
mapě, o soudním znaleckém
odhadu, o společné vůli městské části a zahrádkářského
spolku, o vzájemné prospěšnosti, o skutečnosti, že zastupitelé by měli lidem pomáhat
a – ať to jakkoliv zní jako klišé, je to pravda – o uspokojování potřeb obyvatel té městské části, které se to týká...
Společná koalice TOP 09
a ČSSD všechny tyto důvody
svou převahou zamítla a podpořila nesmyslnou argumen-

taci poplety všeho, radní Vorlíčkové. Úkol splněn, od developera dostanou pochvalu.
Tímto rozhodnutím koalice
TOP 09 a ČSSD ale plivla do
tváře všem spolkům, které se
chtějí podílet na společenském
životě, na zvelebování svého
okolí, na přátelském soužití,
řekla jim nepřímo: Makejte, odstraňujte skládky, rekultivujte
plochy, stejně vám to sebereme. A tak se obracím na všechny zahrádkáře v Praze, na baráčníky, sokoly, na rybáře
i myslivce, na Pražany, kteří
dobrovolně pracují pro své
městské části, kteří se účastní
společenského života, na umělce, živnostníky i zaměstnance,
zapamatujme si tuto servilitu
konkrétních zastupitelů k developerovi a ve volbách pojďme společně naplnit slova Jiřího Suchého: „Vždyť oni tam nebudou věčně…“
starosta Vinoře Fr. Švarc

Poroste dál Vinoř?
V minulém zpravodaji vyšla
reakce pana Krajla na můj článek, ve kterém jsem se okrajově zmínil o změnách územního plánu, který vstoupil
v platnost v roce 2005. Řada
občanů se mě následně ptala,
jak je to tedy s územním plánem a co jeho změny znamenají. Pokusím se o krátké vysvětlení.
Co je to územní plán?
Územní plán obce upravuje
způsob využití pozemků v katastru obce. Jednoduše řečeno
říká, kde může být silnice,
obytný dům, škola, továrna či
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občanská vybavenost. U některých kategorií může rozlišovat například výrobu a výrobu nerušící nebo podlahovou plochu a počet podlaží
obytných domů. Platný územní plán byl v Praze schválen
v roce 2005 a další bude
schvalován v roce 2015.
Jak se mění?
Návrh na změnu může podle
§ 44 zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
podat občan obce nebo osoba, která má vlastnická nebo
obdobná práva k pozemku
nebo stavbě na území obce.
Developeři nakoupí pozemky
a žádají o změnu územního
plánu z např. zemědělské plochy na plochu obytnou či jinou nebo jako v případě Vinoře také o úpravu koeficientů zastavitelnosti.
Co je koeficient
zastavitelnosti?
Tento koeficient říká, jak velký může být poměr obytné plochy k ploše pozemku, a uvádí
počet nadzemních podlaží. Jinak řečeno, zdali můžete postavit rodinný domek, nebo
12patrový činžák. Vlastníci
mohou žádat o cokoli, ale je
na zdravém úsudku a čestnosti zastupitelů, že jsou schváleny pouze takové změny územního plánu, které jsou ku prospěchu obyvatel obce.
Proč je koeficient
zastavitelnosti důležitý?
Letos se nedostane 40 3letých
dětí do školky, ačkoli jsme
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zvýšili její kapacitu z 80 na
183 dětí. Pokud chodíte na
poštu, určitě vás také štvou
velké fronty. Ve Vinoři je nepořádek. Zdánlivě nespojité
problémy mají ale společného
jmenovatele – nárůst počtu
obyvatel, na který není infrastruktura čili občanská vybavenost Vinoře připravena
a městská část ji ze svého rozpočtu nemůže financovat. Pan
Krajl ve své reakci na můj článek uvádí, že výstavba schválená jím vedeným zastupitelstvem: „…umožnila mnoha lidem zajistit si bydlení ve
Vinoři. Cena rodinného domku
s pozemkem je totiž minimálně dvojnásobná než cena
bytu.“ S touto myšlenou vůbec nehodlám polemizovat,
ale jsem přesvědčen o tom,
že zastupitelé mají rozhodovat především ku prospěchu
obyvatel a v zájmu obce,
a ne zajišťovat dostupné levné bydlení pro nové obyvatele, zvláště pokud znají
možnosti obce. To, že na výstavbě činžáků vydělá developer mnohem více než na
výstavbě rodinných domů,
je asi každému jasné. Právě
proto developeři tak usilovně žádají o změnu koeficientu zastavitelnosti.
Pan Krajl dále uvádí, že „místní
zastupitelstvo neodsouhlasilo
stavbu bytových domů podle
své vůle, ale na základě urbanistické studie vypracované
Ing. arch. Hýskem a odsouhlasené i MHMP“. Upřímně řečeno,
tak otevřené přiznání jsem nečekal. Zastupitelé se nerozhodovali podle své vůle, ale podle

jakýchsi studií, možná i „konzultovaných“ s developery.
Jdou změny vrátit zpět?
Bohužel pokud jednou tato
změna územního plánu proběhne, je prakticky nevratná.
Nikdy jsem neslyšel o developerovi, který by nakoupil pozemky určené k výstavbě
a následně žádal o změnu
např. na park.
Co nás ještě čeká?
Na webu Sdružení pro Vinoř
je krásný článek pana Biskupa
„Nová výstavba na obzoru!“,
ve kterém se píše o záměru
developera postavit cca 51
bytů a 20 rodinných domků.
V článku ale není ani slovo
o tom, proč je tato nová výstavba na obzoru a kdo za tím
stojí. Projekt „Rezidence Vinoř“ je možný právě na základě změn územního plánu, které byly odsouhlaseny zastupitelstvem Vinoře před rokem
2005. Kromě již realizovaných
developerských projektů Bemett, Sekyra Group (vystupující jako České nemovitosti)
a Ekospol, které slovy pana
Krajla měly „částečně eliminovat v té době nehezké sídliště
Uherská–Čeperská“, a dosud
nerealizovaného projektu navazujícího na Dubanskou, se
jaksi cudně zapomíná i na
změnu ÚP na zámeckém dvoře, kde byl také schválen koeficient zastavitelnosti „D“
a kde Sekyra Group plánuje
výstavbu 200 bytů v tří- a čtyřpatrových domech. Další
změna schválená zastupiteli
v roce 2004 u ulice Rosická se

již do územního plánu nedostala a souhlas s touto změnou byl loni na podzim zastupiteli zrušen. Jen si nemohu
vysvětlit rozpor mezi slovy
a činy členů Sdružení pro Vinoř, když na svém webu píší
srdceryvné články o hrozbě
nové výstavby, ale na zastupitelstvu pro nesouhlas se změnou koeficientu zastavitelnosti pro 3 činžáky ruce nezvedli.
A co nový „metropolitní“
územní plán?
Tento projekt primátora Hudečka poskytuje podle mě developerům ještě lepší pozici,
než měli dříve, protože slučuje řadu kategorií využití území a nepočítá s tzv. regulační
vrstvou známou v městech západní Evropy. Pro Vinoř se
otevírá nebezpečí změn územního plánu v bývalém cukrovaru a dalších průmyslových
areálech.
Jak je vidět na příkladu změn
územního plánu ve Vinoři, následky chyb (ať již z hlouposti,
či ze zlého úmyslu) se hodně
dlouho odstraňují a stojí to
spoustu práce a peněz.
Na závěr chci poděkovat Vinořákům za trpělivost s nepořádkem, který je na veřejných
prostranstvích. Věřím, že se
nám letos povede rekonstrukcí školní kuchyně překonat to
nejhorší a v dalších letech již
bude peněz na veřejný prostor více. Nezbývá nám než šetřit na provozních výdajích,
abychom měli prostředky na
spoluúčast na investice, které
se nám daří sehnat. Štve mě,
že podél Mladoboleslavské,

Klenovské a Bohdanečské, Rosické a Živanické má sekat trávu a uklízet TSK (Technická
správa komunikací hl. m. Prahy), ale to bychom toho po
magistrátu chtěli opravdu
moc. Z 35 tisíc Kč, které dostává magistrát ze státního rozpočtu na každého Vinořáka,
nám dává úžasných 2 400 Kč,
a tak za to můžeme ještě sekat
trávu a uklízet škarpy místo
TSK. Když píši o magistrátu,
napadá mě věta z pohádky
S čerty nejsou žerty: „Co peklo schvátí, už nikdy nenavrátí.“ Těm, kteří si okolo domu
uklízí, velice děkuji. Samotného mě stav veřejného prostoru netěší, ale již před volbami
jsem říkal, že škola je naší prioritou, protože děti jsou budoucnost každého z nás – Vinoře, Prahy i naší vlasti.

Změny v dopravě
Zastávka MHD u zámku
Nejvýznamnější změnou v dopravě je připravovaná zastávka
MHD na ulici Mladoboleslavská
u křižovatky se Semtínskou.

Pracujeme na projektu tak, aby
bylo vydané stavební povolení,
protože kdybychom měli čekat,
až to udělá magistrát, tak bychom se také dočkat nemuseli.
Tato zastávka je plánovaná ve
směru do centra Prahy tak, aby
obyvatelé sídliště Uherská–Čeperská, Bemett, Sekyra Group
a Ekospol měli zastávku v dochozí vzdálenosti 5 min.
Přecházecí místo
Bohdanečská
Po jednáních s dotčenými orgány státní správy se loni povedlo
umístit přecházecí místo na
Bohdanečské a instalovaný retardér by měl přimět řidiče,
aby zpomalili a rychlou jízdou
neohrožovali chodce přecházející na zastávku MHD.
Přecházecí místo
Bohdanečská II.
Na základě požadavku obyvatel ve Ctěnicích je připraveno
přecházecí místo i mezi zastávkami MHD ve Ctěnicích. Je
vydané dopravní stanovení
(úřední rozhodnutí), vlastní
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realizace je v režii TSK. Snad
se do začátku školního roku
dočkáme.
Příčné parkoviště
Mikulovická
Na základě podnětu Výbor
pro dopravu zvažoval i neotřelý nápad realizovat první
Drive-in ZŠ a MŠ vjezd. Stejný
koncept, jako je okénko
u McDonald's, kde dostanete
jídlo rovnou do auta.
Došlo by ke zrušení hřiště
u školy v Mikulovické sloužící
MŠ, na jeho místě by vznikl
vjezd a rodiče-řidiči by pohodlně zajeli auty až k ZŠ, kde by si
zřízenec u okénka jejich děti
přebral a oni by ze svých aut
ani nemuseli vystoupit. Hřiště
děti stejně nepotřebují, pokud
chtějí na čerstvý vzduch, mají
jít na procházku nebo jim mají
učitelky víc otevřít okno, hlavní je pohodlí řidičů.

Teď vážně. Podél školní zahrady v ulici Mikulovická připravujeme příčné stání tak, aby se
zvýšila kapacita parkoviště.
Doufejme, že bezohlední řidiči,
kteří nejsou schopni ujít ani
100 m k volnému parkovacímu
místu, nebudou blokovat průjezd Mikulovickou, nebudou
stát na chodníku před vchodem do MŠ a lidem bydlícím
v Mikulovické před vjezdy do
domů. Výtečníka s Volvem
XC90 se středočeskou značkou,
který přijede Ronovskou a jednosměrnou Mikulovickou couvá, ale asi stejně nepřesvědčíme. Příčné stání by mělo být
realizováno v průběhu prázdnin tak, aby mohlo sloužit od
začátku školního roku.
Vjezd do Mariapoli
z Ronovské
Kladné stanovisko MČ a snad
brzká realizace by měly vést

k menší zátěži Mikulovické
a Opočínské.
Příčné parkoviště
Uherská–Čeperská
Za výborné spolupráce s vedením sdružení vlastníků (SVJ)
Uherská–Čeperská, kterým tímto děkuji, by v létě mělo být realizováno také příčné stání v zatáčce ulic Uherská–Čeperská.
Dojde k vytvoření 8 nových parkovacích míst a především se
usnadní průjezd pro popeláře
tak, aby mohli vyvážet odpadky.
Na co nemáme jednotný
názor
Při jednáních Výboru pro dopravu jsme také několikrát
probírali témata, na která nemáme jednoznačný názor.
Prvním tématem je zřízení nízkoemisní zóny pro motorová
vozidla ve Vinoři. Nízkoemisní
zóna znamená, že je do určité

Oznamujeme občanům,
že ve dnech

23. a 24. 5. 2014
se budou konat volby do
Evropského parlamentu
Volit budeme v jídelně ZŠ Prachovická 340
(vchod z Ronovské ulice)

v pátek 23. 5. 2014 od 14.00 do 22.00 hod.
a v sobotu 24. 5. 2014 od 8.00 do 14.00 hod.
Bližší informace budeme zveřejňovat
na úřední desce MČ Praha-Vinoř.
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oblasti povolen vjezd pouze vozidlům splňujícím příslušnou
emisní kategorii. Velkým „pro“
je omezení tranzitní dopravy ze
Středočeského kraje a zlepšení
kvality ovzduší, protože především vznětové motory vypouštějí množství malých prachových částic, které jsou silně karcinogenní. „Proti“ je vyplývající
omezení i pro Vinořáky.
Druhým tématem je možnost
zavedení dopravního značení
„zóna 30“. Toto dopravní opatření mimo nákladů, pokud by
se ho povedlo prosadit (MČ
o tom nerozhoduje, dává jen
podnět, ale vyjadřuje se k tomu
snad každý, kdo má razítko), by
podle některých názorů vedlo
ke snížení rychlosti na problémových komunikacích Bohdanečská, Klenovská, Moravanská, Rosická a Živanická. Názor
proti říká, že především přespolní nedodržují ani stávající
omezení na 40 km/hod., a pokud se nebude vymáhat, je to
jen Potěmkinova vesnice. Bohužel MČ je ve vztahu k Policii
ČR i Městské polici Praha pouhý žadatel, a i když pravidelně
žádáme o kontrolu dodržování
maximální povolené rychlosti,
policisty s radarem uvidíte ve
Vinoři hodně zřídka.
Třetím tématem je parkování
pro rezidenty Vinoře. V řadě lokalit je velký problém večer zaparkovat. Přes den se Vinoř stává také parkovištěm pro Středočechy (Mladoboleslavská), kteří
do Vinoře přijedou, zaparkují
a v dopravě do centra Prahy již
pokračují za pražský tarif MHD.
Problém s večerním parkováním je zvláště citelný v sídlišti

Městská část Praha-Vinoř
oznamuje všem rodičům dětí
narozených v roce 2013,
že 15. května 2014 proběhne jejich
vítání v jídelně ZŠ Prachovická 340.
Rodiče, kteří mají zájem se vítání
se svým dítětem zúčastnit,
nechť vyplní přihlášku a tu odevzdají
na podatelně úřadu MČ Praha-Vinoř.

Přihlášku lze stáhnout z úřední desky na internetu
nebo osobně vyzvednout na úřadě MČ Praha-Vinoř.
Uherská–Čeperská, a pokud si
ho projdete večer, tak uvidíte
řadu i poměrně exotických
značek. Dalším místem je parkoviště v Opočínské, kde podíl
pražských a středočeských značek je často méně než 1:1 ve
prospěch středočeských. Pokud se na tento problém dívám z pozice občana Vinoře,
uvědomuji si, že tito lidé nejsou vinořskými rezidenty
a MČ na ně nedostává ani almužnu 2 400 Kč z magistrátu.
Tito lidé ale užívají naši infrastrukturu a obsazují parkovací
místa občanům, kteří díky
tomu, že jsou ve Vinoři přihlášeni k pobytu, přispívají do
rozpočtu MČ. Sám musím říci,

že se mi parkovací systém
v Praze nelíbí, neboť zaplatíte
400 Kč, ale míst k parkování je
jen omezený počet, a večer stejně mnohdy ani nezaparkujete.
Na druhou stanu jsou i MČ, kde
parkovací karty vydávají místním občanům zdarma.
Obracím se proto na vás
s prosbou: Napište nám, co si
o těchto tématech myslíte. Pokud bude zřetelné, že vás tato
problematika zajímá, mohla
by o těchto otázkách proběhnout i anketa v termínu voleb
do Evropského parlamentu
23. a 24. května, aby co nejvíce lidí mělo možnost vyjádřit
svůj názor.
K. Janko
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Očkování psů a koček

Jarní úklid

Proběhne v informačním
středisku v ulici Chaltická –
„Na Rychtě“ (bývalá prodejna plynu) v sobotu dne 19. 4.
od 9 do 12 hodin.

Jaro už je tady a pro mnohé
z nás to znamená pustit se do
jarního úklidu. Kromě mytí
oken a různých zákoutí domova přijde často na řadu i skříň
a botník.
Známe to skoro všichni, skříň
přetéká, ale nemáme co na
sebe. Jak se ale rozhodnout,
které kousky vyřadit? A co
s nimi potom dále?
Máme pro vás pár tipů, jak si
jednoduše pročistit skříň.

K dispozici kromě vakcíny
proti vzteklině (vzteklina je ze
zákona u psů stále povinná)
budou na přání i vakcíny se
vzteklinou kombinované, a to
u psů proti psince, hepatitidě,
tracheitidě a leptospiróze;
u koček pak proti panleukopenii, herpesvirové a calicivirové infekci.
Všechny vakcíny jsou za velmi
příznivé ceny.
Psi i kočky: vzteklina 285 Kč,
vzteklina v kombinaci 385 Kč.
Je možno si domluvit i očkování proti borelióze vakcínou
Biocan B.
Psy předveďte nejlépe na vodítku, případně s košem, kočky ve schráně nebo na kšírech.
Případné dotazy na telefonu
777 280 265 – MVDr. Sladovník, vet. ambulance Bryksova,
Černý Most.
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Položte si tyto otázky a odpovězte na ně:
Padne mi to?
Měl/a jsem to na sobě v posledních 12 měsících?
Budu to ještě někdy nosit?
Je to v módě nebo podle
mého stylu?
Pokud je to poškozené, opravím to v blízké době?
Kdybych teď nakupoval/a,
koupil/a bych si to?
Cítím se sebejistě, když to
nosím?
Díky těmto otázkám pro vás
bude snazší se rozhodnout, co

si nechat a co vyřadit. Je jasné,
že je vám vyřazených věcí líto,
ale nezoufejte. Až 98 % textilu, bot a doplňků je znovu použitelných, a to díky společnosti Potex, která textil sbírá
a dále zpracovává.
Vaše oblečení tedy buď poslouží někomu dalšímu, nebo se
z něj vyrobí další výrobky,
jako např. čisticí hadry, izolace, nová vlákna pro textilie,
nebo dokonce i papír.
Kromě toho, že odlehčíte svému šatníku, pomůžete chránit
životní prostředí, protože díky
vám a oranžovým sběrným
kontejnerům Potex textil neskončí na skládkách.
Potex zároveň finančně podporuje několik vybraných neziskových organizací, např.
Klokánek Chabařovická, Pomocné tlapky, Pro-Contact
a další. Vhozením textilu do
oranžových sběrných kontejnerů Potex tak můžete pomoci získat prostředky i pro tyto
neziskové organizace.
Stanoviště kontejnerů najdete
na www.potex.cz.

ODVOZ ODPADU VOK 1. pololetí 2014
Datum

Čas

Místo umístění kontejneru

18. 3.

14.00–18.00 hod.

Bohdanečská ulice – mezi domy č. p. 250 a 400

19. 3.

14.00–18.00 hod.

ulice U Bakaláře – pod nákupním střediskem

23. 4.

14.00–18.00 hod.

Bohdanečská ulice – mezi domy č. p. 250 a 400

24. 4.

14.00–18.00 hod.

Vinořské náměstí – před farou

25. 4.

14.00–18.00 hod.

Křemílkova ulice – náměstí na konci ulice

28. 4.

14.00–18.00 hod.

Mikulovická ulice – u zahrady školy

29. 4.

14.00–18.00 hod.

ulice U Bakaláře – pod nákupním střediskem

Do kontejnerů nelze odkládat stavební odpad a nebezpečný odpad
(lednice, autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, pneumatiky, televizory,
PC monitory, bioodpad).

ODVOZ BIOODPADU na rok 2014
Datum

Čas

Místo umístění kontejneru

so 5. 4.

9.00–12.00 hod.

Bohdanečská ulice – mezi domy č. p. 250 a 400

ne 13. 4.

9.00–12.00 hod.

Bohdanečská ulice – mezi domy č. p. 250 a 400

ne 18. 5.

9.00–12.00 hod.

Křemílkova ulice – náměstí na konci ulice

ne 18. 5.

13.00–16.00 hod.

ulice U Bakaláře – pod nákupním střediskem

so 11. 10.

9.00–12.00 hod.

ulice U Bakaláře – pod nákupním střediskem

ne 12. 10.

13.00–16.00 hod.

so 18. 10.

9.00–12.00 hod.

Mikulovická ulice – u zahrady školy

ne 19. 10.

9.00–12.00 hod.

ulice U Bakaláře – pod nákupním střediskem

Vinořské náměstí – před farou

Přistavení velkoobjemového kontejneru bude zajištěno s jeho obsluhou.
V případě naplnění kontejneru nebude přistavován kontejner nový.
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Program duben – květen
– červen 2014
Bohdanečská 259/1,
190 17 Praha 9 – Vinoř
www.zamekctenice.cz
E-mail: ctenice@muzeumprahy.cz
Informace/Tel.: 286 001 366
Otevírací doba:
od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014
úterý–pátek 10.00–18.00 hod.
Doprava: Metro „B“ Palmovka
nebo „C“ Letňany, dále bus
185 a 302 do stanice Ctěnice.
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Velikonoce
Sobota 12. 4. 2014 velikonoční tvůrčí dílny, výstavní
sál Špejchar
Již podruhé se v Zámeckém
areálu Ctěnice uskuteční řemeslné velikonoční dílny inspirované vším, co k Velikonocům patří.
Na návštěvníky čeká splétání
pomlázky, výroba velikonočních zajíčků z pedigu nebo výroba panenek z kukuřičného šustí.
Chybět nebudou ani jarní ozdoby z vizovického pečiva, ani
malování a zdobení vejdunků.

Neděle 13. 4. 2014 v 15.00
hod. koncert souboru Spirituál kvintet, Kočárovna

Soubor ve své základní sestavě působí na české hudební
scéně již od roku 1960,
a přesto se mohou posluchači
a návštěvníci jeho koncertů
těšit vždy na nový zážitek. Na
programu tohoto koncertu
jsou tradicionály v úpravách
J. Tichoty, D. Vančury a J. Holoubka.

Mezinárodní den muzeí
Neděle 18. 5. 2014
Mezinárodní den muzeí nese
pro rok 2014 název „Muzea
tvoří sbírky a lidé“. Téma chce
upozornit na to, jak lze i při
zachování tradiční muzejní
úlohy, tj. zpřístupňování kulturního dědictví široké veřejnosti, využít nové metody
a přístupy v činnosti muzeí,

a také poukazuje na nové způsoby kontaktu s návštěvníky.

Květinový jarmark
Sobota a neděle 17. a 18. 5.
2014
Květinový trh, spjatý s tradicí
pražské svatojánské pouti, nabídne i v tomto roce široký
sortiment výpěstků. Na jarmarku budou k dostání pokojové a řezané květiny, květiny
vhodné k výsadbě, čerstvé bylinky, sadební materiál i keře
a stromky. Umění práce s květinami představí floristé
a aranžéři.

Jezdecký den
Sobota 7. 6. 2014
V sobotu 7. června od 12.30
do 16.00 hodin pořádá Jezdec-

ká společnost Ctěnice druhé
kolo 11. ročníku jezdeckých
závodů O pohár Prahy. Závody jsou určeny dětským jezdcům na pony. Vedle dětských
soutěží připravuje Jezdecká
společnost i doprovodný program, ve kterém nebude chybět možnost svezení dětí na
ponych či na koních.

Pražská muzejní noc
Sobota 14. 6. 2014
Již jedenáctým rokem se
uskuteční v rámci hlavního
města Pražská muzejní noc.
Tato akce nabídne návštěvníkům možnost prozkoumat
i ctěnický zámek ve zcela neobvyklém čase a připojit se ke
komentovaným prohlídkám
expozic.
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Literární kavárna
(v objektu Kočárovna)
Úterý 15. 4. 2014 ve 14.00 hod.
U kávy se svými posluchači i diváky se setkává Marie Woodhamsová, novinářka a zahraniční zpravodajka Českého rozhlasu z Rakouska a její rozhlasová
kolegyně, populární moderátorka Dvojky Českého rozhlasu
Světla Magni. Posluchači ji mohou znát například z Mikrofóra,
pořadu Host do domu, Domino.
V roce 1994 získala od Českého
literárního fondu prestižní cenu
Novinářská křepelka za dlouhodobé účinkování v ranním bloku Dobré jitro.
Úterý 13. 5. 2014 ve 14.00
hod. „Arnošt Lustig“
Literární kavárna hostí ředitelku
Společnosti Franze Kafky Markétu Mališovou, která společně
s herečkou, recitátorkou i spisovatelkou Zdenkou Procházkovou představí osobnost Arnošta
Lustiga, významného spisovatele i novináře, původně také rozhlasového redaktora. Povídání
bude doplněno o projekci fotografií a krátkých dokumentů.
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Úterý 10. 6. 2014 ve 14.00
hod.
Dlouholetá zpravodajka Českého rozhlasu z Rakouska
Marie Woodhamsová a její
rozhlasový host, tzv. létající
zpravodaj Robert Mikoláš, se
setkávají u kávy se svými
posluchači, aby představili
práci zahraničních rozhlasových zpravodajů.

Trvalé expozice
v přízemních
prostorách zámku:
Zámek Ctěnice
Dějiny, stavební vývoj
a obnova
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 s historií obce Vinoř. Výstava 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.

Slabikář návštěvníků
památek
Od 8. 11. 2013 do 3. 8.
2014 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, které
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. Tyto modely 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.
Doprovodné programy
ke všem výstavám zajišťuje
muzejní pedagog
Bc. Radka Oudová,
telefon: 286 001 362,
mobil: 601 555 080.

Národní týden manželství (NTM) ve Vinoři
Národní týden manželství je
již osmým rokem obdobím,
kdy se pozornost veřejnosti
skrze média i mnohé akce (několik set v rámci ČR) obrací
k hodnotám trvalého vztahu,
manželství, rodiny. Týden
v únoru, zahrnující svátek sv.
Valentina, je již tradičním týdnem, kdy se snažíme pro svůj
vztah či pro svou rodinu udělat něco navíc. Ohromné maličkosti byly mottem letošního
roku a ti, kdo žijí v rodině
a manželství, dobře vědí, že
právě ony budují vztahy.
Ke slavení NTM se připojuje
více než 15 zemí, mnoho regionů, měst… a letos již potřetí
i naše městská část. V rámci
společenského večera organizovaného Zlatou Prahou,
Hnutím fokoláre na pomoc lidem z Fontem (Kamerun),

kterým schází věc pro nás tolik samozřejmá, jako je pitná
voda, 21 párů zaujalo místo tanečníků s balonkovým tancem
vytrvalosti a vzájemného sladění. Nejvytrvalejších 5 párů
bylo oceněno lístky do botanické zahrady v Troji, kde mohou prožít další ohromné maličkosti budující vztah nejen
při prohlídce půvabných orchidejí, ale i při ochutnávce dobrého vína z místní vinotéky.

Vítězný pár přijal z rukou zástupce městské části, komise
pro rodinu, starosty F. Švarce
přátelskou kávovou soupravu
a láhev vína vinařství Mádl.
Oboje věnovaly místní rodiny
jako sponzorský dar, podporující tradici NTM. Společen-

ský večer byl příjemnou událostí v našem regionu (150
účastníků), přátelským setkáním sousedů, pomocí pro Kamerun, ale také malou oslavou rodiny a lásky, která v ní
má své místo a vyžaduje péči
a není samozřejmostí.
Ing. Mgr. Marie Nováková,
komise pro podporu rodin
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22. spoleãensk˘ ples
V

rcholem plesové sezony byla vinoﬁská BLACK AND WHITE PÁRTY s Lucií Bílou, která v podání ostravské travesti skupiny Divoké koãky sklidila obrovsk˘ úspûch u v‰ech generací. Divoké koãky nám
pﬁivezly také Naìu Urbánkovou, Terezu Kerndlovou a dal‰í skvûlé umûlkynû... O úÏasnou atmosféru se také postarala hudební kapela Dekameron, která k nám po letech zavítala s nov˘m frontmenem kapely
Martinem Swinglerem z Velké Británie. Nepodcenili jsme ani v˘zdobu a celá sokolovna byla bûhem noci
krásnû ãernobílá. âernobílé byly i kost˘my, a tak mohlo dojít na vyhlá‰ení tûch nejkrásnûj‰ích.
Dûkuji v‰em, kteﬁí pomáhali s pﬁípravou a prÛbûhem velmi úspû‰ného 22. obecního plesu v na‰í Vinoﬁi.
Markéta Kilingerová, pﬁedsedkynû v˘boru
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DùKUJEME
SPONZORÒM,
kteﬁí vûnovali
dary do tomboly!

, 2014
Foto © Pavel Hykl

ZT HOLDING
Franti‰ek ·varc
Zámek Ctûnice
Polystyren sypan˘
Richard Hume‰
Jezdecká spoleãnost
Ctûnice Cyril Neumann
Jiﬁí Feistner CYKLOVAPE
VINMETAL, s.r.o.
Kilfit venkovní fitness park
Pavla Pinkasová
MARY KAY
Pavlína Hradilová
VIN AGRO, s.r.o.
¤eznictví Vinoﬁ
Mladoboleslavská
Skaut S.S.V. Kbely
Kvûtináﬁství Vinoﬁ
Trafika a rychlé
obãerstvení Vinoﬁ
SdruÏení pro Vinoﬁ
Merhautovo pekaﬁství
Mâ Praha-Vinoﬁ
Hospoda U KAâERA
Papírnictví Vinoﬁ
Îelezáﬁství Vinoﬁ
A.P.E., s.r.o.,
odpady kontejnery
NA KARNEVAL Vinoﬁ
Knihaﬁství Jana âesáková
Kosmetick˘ salon Biokur
Ctûnice
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Bazar dětských věcí
ve Vinoři aneb Kam
se hrabe Mimibazar!
První jarní víkend – v pátek 21.
a v sobotu 22. března – se ve
školní jídelně konal tradiční bazar dětského oblečení. Nabídnout své věci k nám přišlo 50
prodávajících a stoly, židle i podlaha se prohýbaly pod náporem
1 424 věcí k prodeji a dvou krabic oblečení k rozebrání. Organizační tým ve složení (dle abecedy) Johana Benešová, Iveta Boušová, Jiřina Dlabačová, Eva M.
Hejzlarová, Verča Hurbáneková,
Markéta Imramovská, Gábina
Kludská, Věra Kučerová, Lucka
Kurzová, Katka Machová Ondřejová, Hanka Málková, Lenka Míková, Hanka Šůrová, Veronika
Vítkovská a Lucka Vrňáková
zvládl příjem, prodej i následný
výdej v pohodě a snad i nakupující si přišli na své (prodala se
zhruba třetina věcí).
Pro milovníky historie dodejme, že dějiny bazárků ve Vinoři jsou dlouhé a zajímavé – kdo
nevěří, ať se zeptá paní Kazilové! Bazary se postupně konaly
na třech místech: v prvním patře domu, kde je restaurace
U Černínů, v sokolovně a v informačním centru (Plynu) –
poslední čtyři roky máme díky
vstřícnosti školy k dispozici
prostornou a světlou jídelnu.

Děkujeme všem, kteří, resp.
které přidaly ruku k dílu –
20

Vinoř obměnila šatník, takže
jaro může začít!
Eva M. Hejzlarová,
komise pro podporu rodin

Slet čarodějnic ve Vinoři
Jak se v kouzelných pohádkách praví…
Všem, všem, všem! Místním
i vzdáleným, malým i velkým,
mladým i starým, zkrátka
všem lidem se na vědomost
dává tato „Velká“ zpráva:
30. dubna se potkáme na Vinořském náměstí v Hoffmanově
dvoře. A doufám, že všichni!
Máte se totiž na co těšit.
Slet nás krásných, veselých
a super čarodějnic se blíží a určitě chceme udělat radost
všem dětem ještě před tím, než
nás upálí ti nádherní muži a zatancují si s námi na Cover Trio
tanec u ohně. Repertoár této
naší oblíbené kapely v čele
s muzikantem Richardem Dušákem je originální úprava rockových skladeb z dílny takových interpretů, jako jsou
např. Beatles, Bob Dylan, Pink
Floyd, Eric Clapton, Nirvana,
Eagles, ale i Vláďa Mišík, Blue
Effect a další legendy.
Již teď je jasné, že soutěže a dárky neminou žádné dítě, že muzika i program budou v tom nejlepším provedení a že hlady ani
žízní rozhodně neumřeme.
Tak mám konečně pocit, že tu
něco velkého zažijeme, a při
tom přeci nemůže chybět nikdo.

Tímto bychom vás tedy rádi informovali, že se ve Vinoři otevírá Hoffmanův dvůr – další kulturní stánek v návaznosti na restauraci U Černínů.
Připravujeme hudební vystoupení nejen kapel zvučných
jmen, jako jsou ETC s Vladimírem Mišíkem, Buty, Čechomor,
Kukulín s Janem Hrubým a Michalem Prokopem, ale dostanou zde prostor i amatérské
muzikantské partičky nejrůznějších žánrů. Můžete se těšit
i na tematické diskotéky, taneční kapely, karaoke. Areál bude
připraven na soukromé akce,
jako jsou svatby, narozeninové
oslavy, křtiny, ale i firemní prezentace a párty. Čekají nás pivní slavnosti a také 5. ročník oblíbeného Vinořbraní se zřejmě

přesune na Hoffmanův dvůr,
neboť restaurace U Černínů již
kapacitně nestačí. Zapomenout
nesmíme ani na nový žánr
pro sblížení se, a to představení
s panem Jaroslavem Duškem,
letní workshopy, francouzské
dny v podobě veletrhu odpočinku, ochutnávky něčeho, co
jste ještě neochutnali…
Tak pojďme, rozsviťme to spolu a pojďme si užít krásné dny
ve Vinoři.
Ilja Vlček
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Animovaná dílna
Již druhé pololetí pokračuje
ve Vincentu kurz „Animovaná dílna“ pro děti ve věku
8+. Děti tak dostanou možnost nahlédnout do uměleckého filmového světa, naučí
se připravit a samy si natočit
krátký animovaný film (a podobné kousky), a to vše za
pomoci studentů FAMU nebo
VŠUP.
Kurzy probíhají každých 14 dní
v úterý od 15 do 18 hod., pro
případné informace prosím
pište na lbrozova@volny.cz.

Španělské večery
ve Vinoři
Od února běží ve Vincentu
kurz španělštiny pro dospělé.
Těší se velké oblibě, protože
nabízí kromě profesionální
a efektivní výuky také relax
uprostřed pracovního týdne.
Umožní vám na chvíli vypnout
a přenést se do slunného Španělska či Latinské Ameriky,
ochutnat (a to doslova) jejich
skvělou gastronomii a seznámit se s bohatou kulturou.
Přijďte se podívat a zapsat se
do nových zářijových kurzů.

Dramatický kroužek
Všechny
moc
zdravím.
A o čem vlastně Dramatický
kroužek je? Především o komunikaci mezi lidmi, o naslouchání tomu druhému, protože
v dnešní době počítačů
a mobilů se domnívám, že
nám chybí to, k čemu nám
byla dána řeč. Ale aby to nebylo tak vážné, tak samozřejmě si hrajeme, zpíváme
i tancujeme, prostě děláme
to, co nás baví, i nějaké to,
opravdové divadlo si zahrajeme. Zkrátka kdo si chce
hrát, ať přijde mezi nás.
Všem přeji krásný den a ať
se vám vše daří.
Hanka Weishauptová
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Více informací na:
www.ucitelspanelstiny.cz
B. Terreros

Lingva Ludus
Jazykové kurzy angličtiny
a italštiny a literární dílny
a tematické cesty Kláry Löwensteinové, Ph.D.
Od ledna ve Vincentu znovu
probíhají skupinové a individuální kurzy angličtiny a italštiny pro dospělé a děti!

Pondělí:
15.15–16.15 aj mírně pokročilí
17.00–17.45 aj předškolní děti
18.00–18.45 italština mírně
pokročilí
19.00–19.45 aj individuál
Úterý:
14.45–15.45 aj předškolní děti
16.00–16.45 aj školní individuál
17.00–17.45 it junior
Středa:
14.00–14.45 aj školní děti
15.30–16.15 aj předškolní děti
16.45–17.30 aj předškolní děti
18.20–19.05 italština středně
pokročilí
19.15–20.45 aj středně a více
pokročilí
Pátek:
7.30–8.30 aj individuál
13.30–14.30 aj školní individuál
14.35–15.20 aj školní individuál
16.45–17.30 aj děti
Kurzy budou pokračovat do
konce května, dále možnost letních jazykových přípravek, jazykových a tvůrčích kurzů, tematických cest či setkání na přání!

Nějaký Komenský, že prý
to škola hrou myslel trochu jinak…

Sobotní cykly pohádkových
dílen tvůrčího čtení, hraní
a obrázkování

Od dubna nanovo pokračují
sobotní cykly pohádkových
dílen tvůrčího čtení, hraní
a obrázkování na motivy evropského pohádkového kánonu (Andersen, Grimmové,
Němcová, Karnauchová, Čapek, Calvino, Werich ad.), a to
vždy od 10.00 do 11.30. Pro
děti od 5 let dále. (Cena za dílničku 150 Kč.)

Přihlášky a dotazy na:
klaralowenstein@yahoo.it
(tel.: 724 909 585)
Rozmarné jaroletnění, k.l.

Hudební škola Hokr
Zájem o výuku na hudební nástroje ve Vincentu roste i během školního roku. V březnu
byla rozšířena výuka kytary
o další den. Tím se téměř naplnila kapacita hudebních
kroužků ve Vincentu. Klavír
s flétnou je pro tento školní
rok už zcela obsazen a na kytaru zbývají poslední páteční

termíny. Na výuku od září
2014 je vhodné se přihlašovat
v květnu.
Ještě v tomto školním roce
jsou naplánované dva koncerty, kde děti zahrají písničky
a skladby, které se naučily.
Koncerty se budou konat 8. 4.
a 19. 6. v Mariapoli.
Kdo nemá čas na pravidelnou
výuku, a přesto by měl zájem
se naučit na klavír pár písniček, může využít nabídky
rychlokurzu klavíru pro dospělé, který se bude ve Vincentu konat v květnu.
Pavel Hokr

(26. 4.–27. 4 ) vždy od 10 do 16
hodin s přestávkou na oběd.
Veškeré informace najdete na
www.kurzyzpevu.webnode.cz.
Těším se na Vás,
Markéta Dvořáková

Kurz „Otevřít a rozeznít“
Markéta Dvořáková
Letní semestr kurzu „Otevřít
a rozeznít“, který běží od
11. února, je v řadě už pátým
semestrem ve Vincentu. Schází
se tady báječná parta lidí, přivítali jsme i nováčky. Všichni udělali velký pokrok v užitých technikách a mnozí jsou už schopni
i samostatně aplikovat naučené
dechové, relaxační, hlasové
i pohybové techniky v každodenním životě. Práce nás těší
a je nám spolu hezky.
Pro zájemce, kteří by chtěli
také navštěvovat kurz, ale nevyhovují jim pravidelné večerní lekce, pořádám poslední víkend v dubnu „Jarní víkendový
kurz“. Projdeme řadou dechových relaxačních a meditačních technik, budeme dechově
a energeticky otevírat svoje
tělo a vibračně ho roztáčet. Skrze svůj hlas poznáme své rezonanční možnosti a vnitřně
si ohmatáme tělo. Budeme
pracovat v sobotu a v neděli

Taneční škola Hit
ve Vincentu
Tanec je vhodný pro všechny
bez rozdílu věku, koho baví se
hýbat.
Naše škola se zabývá nesoutěžní formou tance, to znamená, že na hodiny může přijít
každý, kdo má chuť.
Děti od 2,5 let mají minitanečky – ve středu od 10.00 hod.
Děti od 3 let mají tanečky
pro nejmenší – v pátek od
15.45 hod.
Děti od 3. tříd mají hodiny
moderních tanců – v pátek
od 16.30 hod.
V půlce dubna máme slavnostní vystoupení ve vinořské sokolovně, kde každá skupina
předvede své nejlepší taneční
sestavy. Máme i program na
léto: Letní tábor s tancem pro
žáky taneční školy i jejich kamarády.
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valgab@post.cz. Na všechny
nové malé sportovce se budu
těšit.
Gabriela Válková

Bodystyling s Janou

Pro dospělé nabízíme Latin
dance pro ženy a taneční kurzy v páru. Vše najdete na
www.tanecniskola-hit.cz.

Cvičíme s klaunem
v KVC Vincent
Již třetím rokem lektoruji kurzy
cvičení pro děti ve vinořském
Vincentovi pod názvem Cvičení
s klaunem. Jedná se o všestranné zdravotní cvičení pro věkové
kategorie: 1–2 roky, 2–3 roky
a 3–5(6) let. Ze dvou skupinek,
které byly na začátku, máme
nyní čtyři skupinky, a to ve čtvrtek a v pátek od 9.00–9.45 hod.
pro děti 1–2 roky s rodiči, ve
čtvrtek od 16.50–17.45 hod. pro
samostatné děti bez rodičů ve
věku 3–5(6) let a v pátek od
10.00–10.45 hod. pro děti 2–3
roky s rodiči.
Myslím si, že sport by měl být
nedílnou součástí každého
z nás, a to i dětí již od útlého
věku. Měl by stimulovat jejich
zdraví, výkonnost, ale i proces
růstu a vývoje a přinášet jim zejména radost ze hry, pocit sounáležitosti a zábavu. Nikoliv
„dřinu“ mnohdy jednostranně
zaměřeného organizovaného
tréninku bez kompenzací. Pro24

to se Cvičení s klaunem snažím
vést zábavnou formou, aby se
děti na cvičení těšily a nebylo
pro ně povinností. Používáme
nespočet sportovních i rehabilitačních pomůcek, jako jsou velké balony, kladiny, senzomotorické prvky, trampolíny, skluzavky, overbally, obruče, míče,
padáky a další. Cvičení doplňujeme básničkami, říkadly a písničkami, aby se děti všestranně
rozvíjely. Při lektorování kurzů
se snažím využít svých znalostí
z oboru fyzioterapie.
Kurzy pro letošní pololetí
jsou již obsazeny, ale pokud
budete mít o cvičení zájem od
září 2014, ráda vás mezi námi
přivítám. Můžete se hlásit již
nyní, a to na e-mailové adrese:

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!
Tradičně jsou otevřeny kurzy
v pondělí a v úterý. Novinkou
letošního roku je páteční kurz,
který respektuje touhu vyrazit
si na víkend i zůstat občas
doma a věnovat se sobě, a je
tedy přibližně jednou za 14 dní.
Při správném načasování nám

tak neutečou ani hory, ani
chata, ani tělocvična.
Jarní novinkou je nově otvíraný kurz ve čtvrtek od 20 hod.
Samozřejmě je určen pro
všechny bodystylingové zájemce. Primárně ale vychází
vstříc všem, kterým z různých
důvodů nevyhovují dřívější
termíny, ať už proto, že chodí
později z práce, či proto, že nejdříve musí dohlédnout na děti
v postýlkách. Nebo prostě jen
proto, že se jim dříve nechce.
Celkově si tak můžete vybrat
z následujících kurzů:
Jarní čtvrtky 20.00–21.00
hod., od 24. 4. do 19. 6., 8 lekcí za 700 Kč (kromě 1. a 8. 5.)
– novinka jara 2014
Jarní pondělí 19.00–20.00
hod., od 31. 3. do 16. 6.,
11 lekcí za 950 Kč
Dubnové pátky 19.00–20.00
hod., 3 lekce za 270 Kč
(4. a 11. a 25. 4.)
Letní pátky 19.00–20.00
hod. 4 lekce za skvělou cenu
350 Kč! (9. a 23. 5., 6. a 20. 6.)
Již nyní si po předchozí dohodě můžete přijít zacvičit jednu
hodinu „na zkoušku“ zcela
zdarma!

např. zkvalitnění jídelníčku,
fungování metabolismu, pohyb x nepohyb apod. Součástí
je i svačinka na dodání sil.
Těšit se můžete v následujících termínech.
Sobota 12. dubna – Dance
Body + Pilates s Janou a Radanou
Neděle 25. května – Zumba
+ Bodystyling s Luckou a Janou
Sobota 14. června – Zumba
+ Bodystyling s Luckou a Janou

Hubnu… Hubneš…
Hubneme…
…aneb terapie obezity 2014 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 ná-

me 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.

Základní kurz
„Stihneme to do léta“
Vždy v pondělí od 7. dubna do
16. června 2014 v 20.00–21.30
hod. 10x 1,5 hod. za celkovou
cenu 1 500 Kč
Na všechny kurzy bodystylingu,
víkendová dopoledne či terapie

Víkendy v pohybu
s www.primatelo.cz
Jarní adrenalin vzhledem
k počasí přechází do skoro letní euforie, a tak přináším další
sérii našich sobotních či nedělních „hýbacích“ dopolední.
Konají se vždy od 9 do 11.30
a zahrnují 2x 50 min. hlavního cvičení plus 20 min. strečinku a relaxace. To vše za
190 Kč je navíc proloženo diskuzí na zajímavá témata,

vykům vedly. Nebudeme držet
diety ani jíst zázračné pilulky či
pít speciální nápoje. Půjdeme
na to jinak – s rozumem, zdravě a natrvalo. Postupně bude-

obezity je nutná rezervace,
nejlépe týden předem na janina.habartova@gmail.com, tel.:
602 840 905. Podrobnější
info na www.primatelo.cz.
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Kurzy Pilates
Pilates je ideální, pokud se
chcete protáhnout, uvolnit
záda od bolesti a zároveň posílit celé tělo. Při cvičení poznáte lépe své tělo a jeho slabosti.
Co můžete od Pilates čekat?
• protahuje přetížené partie těla
• pomáhá od bolestí zad
• vede ke správnému držení těla
• posiluje ochablé svaly
• posiluje pánevní dno

Pro koho je Pilates určeno?
• Úplně pro všechny nehledě
na věk a fyzickou kondici,
zejména však pro ženy.
• Vhodné při bolestech zad.
Aktuální informace o kurzech
na www.studiozp.cz nebo pište: studiozp@email.cz a volejte:
731 485 125
Radana Štorkánová,
Studio zdravého pohybu

Senior Fitnes o.s.
Zdravotní cvičení pro každého a každý věk, vhodné nejen
pro seniory, v KVC Vincent,
vždy v úterý od 11.00 do
12.00 hodin. Přijďte si s námi
zacvičit pro zlepšení vaší fyzické kondice, odstranění bolestí
zad, zlepšení rovnováhy a psychické pohody.
Informace:
A. Böhm, tel. 608 709 853,
e-mail: arnostbohm@centrum.cz,
www.seniorfitnes.cz
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Hledáme zájemce o trénink
řeckořímského zápasu a volného stylu
– zápasnická přípravka
pro děti (8–13 let)
Zaměřeno na rozvoj obratnosti, pohyblivosti a síly, základní dovednosti v zápase
pomocí různých úpolových
cvičení a her (přetahy,
přetlaky, úpolové hry),
s cílem v budoucnu
se účastnit mládežnických turnajů.
– zápasnický trénink pro
starší žáky (od 13 let)
a muže
Podobná náplň hodin jako
u mladších žáků s větším důrazem na zápasnickou techniku a tréninkové zápasy, cílem
by mě měla být účast na zápasnických turnajích, ale rovněž získání a zlepšování se
v zápase a silové úrovni všech
cvičenců i bez ambicí soutěžit.
Tréninkové kurzy povede Arnošt Böhm, bývalý učitel tělocviku a rovněž profesionální trenér zápasu a metodik

úpolových sportů v ČSTV, reprezentant Československa
v zápase, držitel titulu Mistr
sportu, mistr Československa ve volném stylu v roce
1975, 1976, 1978 a mistr Československa v řeckořímském
zápase v roce 1980 a 1981,
jako trenér působil v tréninkovém centru dětí a mládeže
Bohemians.
Informace:
A. Böhm, tel. 608 709 853,
e-mail:
arnostbohm@centrum.cz

Fotky z akcí v knihovně

Předškoláci z MŠ Vinoř na návštěvě v místní knihovně

Některé děti už začínají číst.

Divadelní představení Hanička a Honzík slaví Velikonoce
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Noc s Andersenem
2014
V pátek 28. 3. jsem v knihovně uspořádala náš již 6. ročník

Noc s Andersenem. Ústředním tématem tohoto ročníku
byl komisař Vrťapka. Komisař
Vrťapka bude v roce 2014 sla-

vit desáté výročí narození
a v tomto duchu se odvíjela
i naše společná noční soutěž.
16 Andersenů a Andersenek
přišlo se spacákem a baterkou
v 18 hodin do Vincenta, aby
zde prožili detektivní noc. Po
zahájení jsme si vyrobili 3D
pohlednici s Vrťapkou. Zhlédli
jsme skvělé interaktivní divadelní představení O Sněhové
královně, které nám zahrála
paní Bára Marysková za vydatné pomoci Andersenů.
Po setmění jsme pátrali po
unesené slepici paní sousedky. Lupič byl zahlédnut u hřbitovní zdi, ale bohužel nám
28

a v 9 hodin si děti plné zážitků vyzvedli rodiče.
Prostřednictvím „detektivní
noci“ jsem se i já pokusila
probudit zájem našich dětí
o knihy a o dětské čtenářství.
Děkuji dobrovolníkům za pomoc s organizací.
Monika Lichtenbergová,
knihovnice

POZVÁNKA
unikl. Při útěku odhodil pytel, ve kterém už zbyly jen
kosti a peří. Za skvělý detektivní výkon si děti zasloužily
odměnu, opékání buřtů.
Když začalo být chladno, vrátili jsme se do Vincenta a pokračovali jsme v řešení detektivních rébusů podle knihy
Petra Morkese – Sebrané spisy

komisaře Vrťapky. Po 23. hodině na detektivy padla únava, tak si přichystali spacáky.
Za chvíli všichni spokojeně
oddechovali.
Ráno jsme si dali chutnou snídani, chvilku jsme zápasili
s balením spacáků, rozdali
jsme Diplomy komisaře Vrťapky, zahráli jsme si hru

Zveme tímto všechny
děti do Vincenta na 13. 5.
od 9 hodin na představení

„Broučci, broučci,
broučci“.
Muzikál pro nejmenší děti
o Broučkovi a Berušce.
Představení vhodné pro děti
od 3 let, délka 50–60 minut.
Vstupné 50 Kč/osoba.
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Seznam
knižních novinek
1. čtvrtletí 2014
Odmaturuj! z českého jazyka
Odmaturuj! z literatury
Austen Jane
Pýcha a předsudek
Hledání štěstí
Belán Juraj
Odmaturuj z anglického jazyka 1
Ber František
Ježíšek vypráví vánoční pohádky
Netopýrek pírek aztracené hračky
Beránková Irena
Jednoduché ozdoby pro tvořivé
děti
Bernieres Louis
Nezvladatelné dítko kardinála
Gurmána
Bílek Jiří
Trojúhelník záhad a legend
Brezina Thomas C.
Případ pro tebe a Klub Tygrů
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Brezina Thomas
Kouzelný hrad

Gould Steven Jay
Jumper

Bronte Charlotte
Jana Eyrová

Hernández Jesús
Podivuhodné příběhy druhé
světové války

Brož Oldřich
Alfie and the badger
Alík a jezevec

Hines-Stephens Satan
Pokusy a rošťárny

Březinová Ivona
F jak Fík

Huf Hans-Christian
Sfinga 4. Sfinga 5

Burdová Michaela
Syn pekel
Vlčí krev

Christopher Paul
Kříž templářů

Clarke Arthur Charles
Marťanské písky
Čapek Karel
Bílá nemoc
Čtvrtek Václav
Lev utekl
My tři a pes z Pětipes
Daniel Radek
Neobyčejná dobrodružství
Donnelly Ignatius
Atlantida – svět před potopou
Dowds Alan
Supermotocykly
Drijverová Martina
Kouzelná píšťalka
Dyk Viktor
Krysař
Formánek Josef
Mluviti pravdu
Brutální román o lásce k životu

Jacq Christian
Egypťanky. Královna slunce
Jonasson Jonáš
Stoletý stařík, který vylezl
z okna a zmizel
Kaes Wolfgang
Na vlastní pěst
Kahoun Jiří
O létajících strojích
Keane Jessie
Špinavá hra …. ale někdo hrát
musí
Klimek Hynek
Vládcové našich hor
Nejkrásnější pověsti
Kol. autorů
Tady všude byl Ladislav Smoljak
Kubátová Marie
Velká kniha pohádek
Ledečová Dagmar
Hatšepsovet

Lowell Elizabeth
Zakázané doteky

Němcová Božena
Babička

Špaček Ladislav
Business etiketa a komunikace

Macháček Lubomír
Manželky a jiné ženy

Oden Scott
Káhirský lev

Mailer Norman
Marilyn

Pawlovská Halina
Díky za každé ráno

Tetourová Marie
Malované čtení z pohádky do
pohádky

Manfredi Valerio Massimo
Alexandr Veliký – Věštba
Amónova II.; Alexandr Veliký
– Zrozen ke slávě I.; Alexandr
Veliký – Konec světa III.

Powling Chris
East of the sun west of the moon

Martin Georgie R. R.
Hostina pro vrány
Píseň ledu a ohně

Raděvová Zuzana
Odmaturuj! z německého jazyka

Quick Amanda
Půlnoční krystal

Maxwell Robin
Královský hřích

Riordan Rick
Percy Jackson
Bitva o labyrint

McBain Ed
Polibek

Rollins James
Jidášův kmen

Mika Jan
Příkopy

Řezáč Václav
Kluci, hurá za ním

Mikulka Lubomír
Letní olympijské hry

Sawyer Robert J.
Flashforward

Morgan Michaela
Mulan

Schippers Hans L.
Králíci

Morkes Petr
Komisař Vrťapka. Sebrané spisy 2
Komisař Vrťapka a tajemství
maháradžova vejce

Sienkiewicz Henryk
Quo vadis?

Mrštík Alois
Maryša
Navrátil Pavel
S počítačem na základní škole
S počítačem nejen k maturitě

Skálová Pavla
A dogs life in winter Prague

Thomson Pat
Monkeyś magic pipe
Verhoef-Verhallen Esther
Encyklopedie králíků a hlodavců
Viewegh Michal
Román pro ženy
Waldburger Jennifer
Dětský spánek v otázkách
a odpovědích
Whyte Jack
Chrámová hora
Wilson Paul Francis
Hrobka
Winsor Kathleen
Věčná Ambra
Withers Sara
Navlékáme korálky
Zeyer Julius
Radúz a Mahulena

Small Bertrice
Divoká růže

Zola Émile
Zabiják

Svěrák Zdeněk
Po strništi bos

Žáček Jan
Zběsilá bezmoc
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Druhé pololetí je v plném
proudu. Deváťáci mají podané
přihlášky, čekají a těší se, že
pak už pro ně podle jejich názoru začnou prázdniny. Ostatní
láká hezké počasí a pobyt ve
škole považují za zbytečný, ale
ještě určitě vydrží – u nás ve
škole se totiž pořád něco děje…

Zápis
do prvního ročníku ZŠ
byl v úterý 4. 2. a ve středu
5. 2. 2014. Naše divadelní sestava v čele s Machem a Šebestovou letos přivítala 101
dětí, nastoupit by po odkladech mělo cca 84 prvňáčků.
Budou otevřeny určitě tři třídy prvního ročníku, umístěny
budou v prostorách nové přístavby školy (tam, kde jsou
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Provozní a technické
změny ve škole
Velmi potřebná rekonstrukce
vývařovny školní jídelny začala 17. 2. 2014. Zatím probíhají
práce v suterénu budovy. Aby
mohla být rekonstrukce včas
dnes 2. a 3. třídy). Poděkování
patří všem učitelkám a žákům,
kteří se na zápisu podíleli. Vše
proběhlo i při velkém počtu
dětí hladce a bez problémů. Pro
zajímavost: vloni bylo zapsáno
75 dětí, nastoupilo 56 žáků.

Zápis do MŠ
proběhl 12. a 13. 3. 2014. Obdrželi jsme 110 žádostí o přijetí
dítěte, volných míst máme 51.
Přijali jsme přednostně děti
z Vinoře požadující celodenní
docházku v pořadí podle věku
od nejstarších, dostalo se na
děti narozené do konce prosince 2010. Seznam přijatých je
vyvěšen na www.zsvinor.cz oddíl mateřská škola a v tištěné
podobě na dveřích MŠ. Protože
se do školky nedostalo více než
40 vinořských dětí, pokouší se
místní úřad ve spolupráci se
školou zajistit prostor pro dalších 20 dětí v budově na Vinořském náměstí, kde budeme mít
v příštím školním roce dvě volné učebny.

dokončena, bude letos školní
rok ukončen v pátek 20. 6.
2014. Žákům 1.–5. ročníku nabízíme možnost pobytu ve
školní družině (nebude se ale
vařit). Provoz MŠ bude zajištěn včetně stravování, prosíme ale rodiče, kteří mohou
děti v tomto týdnu zabezpečit
jinde, aby školku nevyužili.

Lyžařský výcvik
9.–15. 2. 2014 proběhl ve Strážném v Krkonoších lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. roční-

ku. Zúčastnilo se 33 dětí a i přes
nepříznivé sněhové podmínky
jsme vše absolvovali v plném
rozsahu, pouze závěrečné závody uspořádat nešlo. Fotografie
z kurzu jsou na webu školy.

Úspěch v matematické
olympiádě 5. ročníků

pěkném 10. místě. Ani ostatní
účastníci obvodního kola se
ve velké konkurenci nedali
a každý vybojoval alespoň nějaký bod. Na všechny účastníky obou kol jsme náležitě pyšní a úspěšným řešitelům obvodního kola gratulujeme!!!
Marie Brothánková,
Slávka Lupačová

školy s názvem: Lyžařská průprava s nácvikem základních lyžařských dovedností.
Instruktoři nám zapůjčili lyžařské vybavení, vysvětlili principy

Běžkování v Praze
I přes nepříznivé sněhové podmínky této zimy jsme si s dětmi
ze 4. B zajeli 13. února zaběžkovat na okruh do pražské Chuchle, a využili tak program pro

běžkování. Prakticky jsme si na
běžkařském okruhu vyzkoušeli
všemožné lyžařské styly, pády
i přemety. I přesto, že někteří

Jako každoročně se žáci naší
školy zúčastnili soutěže matematické olympiády. Prvního –
školního kola se zúčastnilo
8 žáků pátých tříd. Do obvodního kola, které se konalo 22.
1. 2014 na Gymnáziu Litoměřická, postoupilo 7 a dva
z nich se stali úspěšnými řešiteli!!! Z celkového počtu 87 řešitelů se Margarita Smirnovová umístila na krásném 4. místě a Jia Xiang Ji (Kuba) na
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z nás stáli na běžkách poprvé,
tak to byl neopakující se zážitek
plný sportovních výkonů. Soutěžili jsme ve dvojicích i ve štafetách. Závěrečný hromadný
start jsme brali velmi vážně.
Zpáteční cesta vlakem v 1. třídě
pro nás všechny byla za odměnu. Doufáme, že si budeme moct
příští rok tento výlet zopakovat.
žáci 4. B a tř. učitelka
Blanka Zemanová

naučit žáky používat demokratické principy v praxi. Nejprve
zjistili, čím Řekové lidstvo obohatili v oblasti řízení společnosti a jak toho dosáhli. Potom jsme si stanovili demokratická pravidla, kterými se
řídíme my v každodenním životě. Děti samy vyvozovaly, že
jde o respektování druhých,
toleranci, správné a kultivované vyjádření vlastního názoru,
jeho zdůvodnění, naslouchání
názoru ostatních, podřízení se
většině a podobně. Zdůraznili
jsme si, že tyto zásady musíme
všichni dodržovat neustále.

mokratický princip je samozřejmě běžný v životě školy.
Vyvrcholením projektu se staly již VII. olympijské hry žáků
6. třídy, které si žáci připravili
pod vedením vyučujících ČJ
a D. Organizaci her výborně
pomohli zajistit žáci 8. A.
J. Hrubá, A. Kocmanová

Projekt probíhal zejména
v hodinách dějepisu, českého
jazyka a výtvarné výchovy, de-

konaly 20. 3. ve školní tělocvičně, která se pro tuto výjimečnou akci proměnila
v chrám boha Dia.
Pod vedením paní učitelky
Hrubé a Kocmanové jsme se
rozdělili do tří družstev nazvaných podle starověkých
řeckých měst: Sparta, Athény,
Olympia. Každé družstvo si
demokraticky zvolilo velitele,
vyrobilo
vlastní
vlajku
a všichni členové se dohodli
na barvách dresů. Také jsme si
připravili výzdobu tělocvičny.
Vědomosti k tomu jsme získali

Olympijské hry
očima dětí
Řecké olympijské hry
Několikatýdenní výuku dějepisu o antickém Řecku jsme
uzavřeli uspořádáním antických olympijských her. Ty se

Projekt Řecko – kolébka
demokracie
V průběhu února a března se
žáci 6. ročníku při dějepisu
seznamovali s dějinami starověkého Řecka. V souvislosti
s tímto vyučovacím celkem
proběhl projekt, jehož cílem je
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při dějepisu a četbou Starých
řeckých bájí a pověstí.
Olympijské hry uváděla Míša
Malá z 8. A. Tělocvična se během polední přestávky proměnila díky žákům osmých tříd
v olympijský stadion s připravenými stanovišti pro disciplíny: běh, skok, hod, střelba
a zápas. Při nástupu do tělocvičny jsme si všichni ihned
všimli hory Olymp, na které
seděli žáci 8. A v kostýmech
bohů. Osmáci nás po dobu
soutěží podporovali. Převzali
i role rozhodčích, měřili naše
výkony a počítali výsledky.
Boje byly velmi urputné. Nejvíce věnců vítězů vybojoval
Michal Půda, získal čtyři
z pěti, celkově vyhrála Sparta.
Když se hry přiblížily ke konci, byli jsme překvapeni, jak
rychle utekly.
Prožili jsme moc zábavné odpoledne a těšíme se, až budeme my v osmé třídě organizovat olympiádu žákům 6. třídy.
Ať jsou další olympijské hry stejně úspěšné, jako byly ty naše!
Bára Novotná a Markéta
Barchánková, žákyně 6. třídy

Zápis do vinořské knihy
rekordů – 2. ročník
Březen – měsíc knihy.
Rozhodli jsme se pokusit překonat loňský rekord v hromadném čtení (r. 2013 – 135
současně čtoucích dětí). Pro
tento 2. ročník byla vybrána

kniha Já Baryk od spisovatele
Františka Nepila. Sešlo se nám
6 různých vydání této knihy.
Nejstarší bylo z r. 1977, kdy ji
spisovatel napsal.
Já Baryk je knížka plná dobrodružství, která prožívá pejsek
Baryk se svými zvířecími kamarády. Děti se díky ní dozvěděly o životě našich zvířat, například o šnekovi, vlaštovce,
jelenovi či zajíci.
Baryk má svůj zvláštní kalendář: třeba září je měsíc chlupů, prosinec je měsíc studeného kastrůlku nebo srpen je
měsíc opuštěných Baryků.
Celý kalendář jsme sborově
přečetli.
Pak nás zajímal právě březen.
Promítli jsme si pohádku
a pečlivě sledovali, zda je text
stejný jako v knize.
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Nakonec přišlo to nejlepší –
„čtenářský battle“, ve kterém se
utkali dva zástupci ze všech
2. a 3. tříd. O vítězi rozhodly
děti svým potleskem a křikem.
Vítězi se stali David Spálenský
ze 3. C a Martin Biňovec ze 3. A.
A jak to dopadlo s rekordem?
Byl překonán! Dne 27. 3. 2014
četlo naráz v tělocvičně 169
dětí stejnou knihu.
Podaří se rekord překonat
i příští rok???
Tak 2. 4. 2014 netekla v celé
Vinoři voda. Doma si uděláme zásobu, ale copak udělá
škola? Prostě jede na výlet!
Kam? Na spoustu míst – třeba do Planetária HMP
v Královské oboře, na Petřín, do Národního muzea,
do Technického muzea, do
Brandýsa na zámek, na neviditelnou výstavu…
Ne že by nám bylo ve škole
zle, ale přece jen to byla příjemná změna.

Cesta byla trochu dobrodružná. Praha byla jako každé
ráno ucpaná, a když se cesta
uvolnila, snažil se řidič dohnat, co se dalo. Na Palmovce
jsme přestoupili na tramvaj,
která nás dovezla k lanovce na
Petřín. Lanovka se právě chystala k odjezdu, tak jsme rychle
nastoupili a už jsme stoupali
k Petřínské rozhledně. Děti
byly překvapené, že cesta trvala jen malou chvilku, a zaujalo je, jak se vagony uprostřed trasy míjí. Nahoře jsme
na lavičkách v parku vydatně
posvačili. Pak už nás čekalo zrcadlové bludiště, kde děti občas narazily do zrcadla, když
hledaly správnou cestu. Do zrcadlového sálu se nakonec do-

stali všichni. A tam teprve začala ta správná legrace. Děti
chodily od zrcadla k zrcadlu.
Někde byly malé, někde dlouhé, někde široké s krátkýma
nohama, někde měly obrovské hlavy nebo dlouhá chodidla, dlouhé prsty na rukou
nebo nohy do vlnovky. Několik minut se ozýval obrovský
smích a volání: „pojďte se podívat sem“.

Jarní Petřín se 3. B
Ve středu 2. dubna se třída 3. B
vypravila na výlet na Petřín.
Z Vinoře jsme vyrazili chvilku
po osmé směrem na Palmovku.
Zrcadlové bludiště opouštěli
všichni ve velmi dobré náladě
natěšeni na další zážitek v podobě „petřínské Eiffelovky“,
jak pojmenovalo rozhlednu
jedno z dětí. Všech 22 dětí i jejich dospělý doprovod zdolal
299 schodů na horní ochoz.
Několik minut jsme se rozhlíželi po okolí. Viděli jsme Hradčany, Karlův most, Vyšehrad
a další známá místa. Vzdálenější místa byla bohužel scho36

vána v mlze, ale to nikomu nevadilo. Cesta dolů ze schodů
byla pro děti trochu horší, ale
zvládli ji všichni. Pak už následoval jen nákup suvenýrů
a s rozhlednou jsme se rozloučili. Z Petřína jsme šli pěšky
cestičkami, které se kroutily
chvilku doprava, chvilku doleva. Nakonec jsme si našli místečko na trávníku a udělali si
odpočinkový piknik, při kterém děti dojedly všechno, co si
s sebou přinesly. No a už nás
čekala jen cesta zpět, která se
trochu protáhla, protože nám
ujel autobus „přímo před nosem“. Ale všechno dobře dopadlo a všichni se těšíme na
další společný výlet Prahou.
Boušovi a 3. B

Hopsa hejsa
do Brandejsa se 4. B
Výlet do Brandýsa nad Labem
spojený s prohlídkou zámku
jsme si s dětmi naplánovali na
středu 2. dubna. Zámek jsme
si nejprve prohlédli z podhradí. Průvodce zámkem nám dělal sám pan kastelán. Provedl

nás císařskými komnatami,
apartmány císaře Karla I. a jeho
manželky Zity, zámeckou knihovnou, expozicí uniforem
a zbraní. Dozvěděli jsme se, že
na zámek rád jezdil císař Rudolf II., Karel VI. a že Marie Terezie se zde jako malé děvče
seznámila se svým budoucím
mužem, když jí bylo 12 let.
Nejvíce se nám líbil funkční
věžní hodinový stroj, který
nám pan kastelán předvedl,
a malá černá místnost, odkud
sloužící přikládali do kamen,
aby nerušili vrchnost. Tu jsme
si prohlédli pěkně zblízka.
Byla tam tma a černo jako
v pytli. Po prohlídce zámku
jsme se vydali do zámeckého
parku. Při svačině nám dělali
společnost ovce, kozy a páv.
Někteří z nás si museli svačinu
sníst rychleji nebo se podělit
s mlsnou kozou. V zahradě
nás čekal skupinový kvíz s hádankami o zámku a vyhodnocení nejpovedenějšího obrázku, který jsme malovali předešlý den ve škole. Při zpáteční
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cestě jsme si ještě stihli prohlédnout místní tradiční trh
i celé brandýské náměstí.
tř. učitelka 4. B
Blanka Zemanová

Zima a jaro v naší školce
Letošní zima se nám moc nevydařila. Chtěli jsme sáňkovat, bobovat, koulovat se, stavět sněhuláky, ale stihli jsme
to možná jen 2x. Jakmile napadlo alespoň trochu sněhu,
Pohádka Jak zlatník ke štěstí přišel

vyběhli jsme na zahrádku
a hned jsme si ho užívali.
V zimě jsme také chodili na
procházku k rybníku, kde
jsme krmili kachničky. Protože se nám počasí venku moc
nelíbilo, udělali jsme si ve tří-
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dě letní den. A to byla pěkná
legrace. Například v Sovičkách paní učitelky uspořádaly
s dětmi dokonce Havajskou
párty. Děti se koupaly v moři,
opalovaly se (nezapomněly se
samozřejmě namazat opalovacím krémem), stavěly hrady
z písku, hrály beach volejbal
a mlsaly zmrzlinu. Ale nebylo
to jen o odpočinku, závodilo
se v tanci Hula Hula, potom

měly děti za úkol podtančit
provaz a trefovat se nafukovacím míčem do kruhu. Byl to
prostě prima letní den. V lednu k nám mimo jiné zavítalo
divadlo s krásnou loutkovou
pohádkou „Jak zlatník ke štěstí přišel“.
Blížilo se pololetí a naše děti
se chtěly pochlubit tím, co
umí, co se učí na kroužcích.
Ukázková hodina kroužku

Kroužek zumby

zumby se konala 27. ledna.
A bylo se na co dívat. Děti,
pod vedením paní učitelky
Evy Laubové, byly prostě úžasné. Výtvarný kroužek dětí ze
třídy Jahůdek, Houbiček a Lištiček pořádal výstavu v Mikulovické ulici. Kroužek vedou
paní učitelky Lenka Kopejsková a Eva Laubová. Za pololetí

toho děti zvládly skutečně
hodně a rodiče si jejich díla
nemohli vynachválit.
Únor je každoročně v mateřské školce pohádkový, proto
k nám zavítalo Divadýlko Na
konečný s pohádkou Perníková chaloupka. Samozřejmě neodmyslitelně je u nás tento
měsíc spjatý s karnevalem

a návštěvou pana starosty
Švarce a pana ředitele Tellera.

Karneval
39

Klaun Pepino

Ani letos si nenechali ujít nádherné masky dětí i všech paní
učitelek. Ke karnevalu patří
hudba, tanec, soutěže, hry, mlsá-

Michal Nesvadba
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ní i dobrá nálada a na tom letošním z toho nic nechybělo.
Několik dní před karnevalem
se nám o dobrou náladu posta-

ral klaun Pepino, který se svými pejsky přinesl do naší školky opět plno smíchu. Prozradíme vám, že i letos k nám přijel

Michal Nesvadba

Michal Nesvadba s Františkem
z Kouzelné školky a děti výskaly radostí. Děkujeme paní Šmukové, že nám již poněkolikáté
sponzorovala tuto akci. Pan Nesvadba to s dětmi opravdu umí

a na setkání s ním děti dlouho
vzpomínají. Protože se Michalovi u nás líbilo, pozval nás na
oplátku do Kouzelné školky
na Kavčí hory. My jsme se nemohli dočkat. Natáčení se všem

moc líbilo a s Michalem jsme si
opět užili moře zábavy.
Nezapomínáme ani sportovat. Například ve třídě Jahůdek si paní učitelky uspořádaly s dětmi fotbalový den.

Fotbalový den ve třídě Jahůdek
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Rodiče holčiček dostali nápad
a oblékli je jako roztleskávačky,
kluci měli krásné fotbalové dresy. A už se sportovalo, fandilo.
Samozřejmě že si děvčata s kluky role na chvilku vyměnila,
protože i ona chtěla hrát kopanou a naopak. Bylo to moc prima. Předškolní děti zase sportují v bazénu, učí se plavat a hlavně se nebát vody. Jde jim to

báječně, ani na prvním plavání
nikdo vůbec neplakal. Ve středu
19. 3. se školka vypravila do divadla v Horních Počernicích.
Všichni se moc těšili na pohádku Příběhy včelích medvídků,

kterou znají z televizních večerníčků, a samozřejmě na hezké
prostředí opravdového divadla.
Malí čmeláci Brumda a Čmelda
byli úžasní a pohádka v podání
Divadla Krapet všechny natolik
zaujala, že dokázali pozorně sledovat děj celých 60 minut.

Fotbalový den ve třídě Jahůdek – malé roztleskávačky
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Teď už se připravujeme na Velikonoční jarmark na Dlabačově. Musíme si pro vás připravit
hezká vystoupení. Třeba se
zde s některými z vás setkáme.
Tak na viděnou.
Za děti a paní učitelky
Jana Kovářová

Pořad bohoslužeb o Velikonocích
Přijměte pozvání k prožití křesťanských Velikonoc v kostele Povýšení sv. Kříže v Praze-Vinoři
13. 4. Květná neděle

9.00 mše sv.

17. 4. Zelený čtvrtek

18.00 mše sv.

Mše na památku Večeře Páně 19.15 sederová večeře
22.00 modlitební setkání v kostele
18. 4. Velký pátek

15.00 křížová cesta

Památka umučení Pána Ježíše 18.00 bohoslužba
19. 4. Bílá sobota

od 10.00 možnost návštěvy kostela k rozjímání u Božího hrobu

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

20.30 svěcení ohně před kostelem, následuje

Velikonoční vigilie

bohoslužba Zmrtvýchvstání

20. 4. Boží hod velikonoční

9.00 mše sv. s žehnáním pokrmů

21. 4. Pondělí velikonoční

9.00 mše sv.

Již tradičně se naše farnost připojí k Noci kostelů
Zveme vás na prohlídku kostela Povýšení sv. Kříže ve Vinoři s večerním programem v pátek
dne 23. května. Program bude upřesněn na plakátech.
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Sport a spolky

konané v Hoffmanově statku.
Únor pravidelně spojujeme
s maškarním rejem na Rychtě,
který se opět velmi vydařil.
Zahájili jsme malým ohňostrojem, dále přehlídkou masek,
pohoštěním a zatančili jsme si
při živé hudbě našeho souseda
V. Vorlíčka. Koncem měsíce

SPOLKY
Baráčníci
Obec baráčníků informuje
V lednu se v informačním centru malovalo. Vzhledem
k tomu, že využíváme tyto prostory (OB jako svou Rychtu,
tak i klub seniorů), považovali
jsme za samozřejmé podílet se
na úklidu a zajištění vybavení
interiéru, kuchyňky i soc. zařízení. Vše za finanční podpory
ÚMČ. Naši členové zde odpracovali 30 brigádnických hodin. Takto zpříjemněné prostředí jsme ihned využili k sezení konšelstva a vypracování
celoročního plánu, v němž
máme i několik akcí, na které
vás rádi pozveme. Koncem ledna jsme se v hojném počtu
zúčastnili benefice A. Švehly
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nám byla nabídnuta možnost
navštívit Hnutí fokoláre v Mariapoli ve Vinoři. Součástí této
návštěvy byla nejen prohlídka
objektu, ale i beseda s autorem stavebních plánů architektem panem ing. Jindřichem
Synkem. Byl nám promítnut
film o historii hnutí a o jeho
zakladatelce paní Chiaře Lubichové. Návštěva byla velmi
poučná a zajímavá i pro ty, kteří nejsou nábožensky založeni.
Tento objekt nabízí možnost
využití svých prostor k ubytování i společenským akcím,
což je nám občanům Vinoře
velmi málo známo. Na závěr
jsme byli pozváni do jídelny
na kávu a zákusek.

V březnu jsme společně se širokou veřejností zakončili masopustní čas ve Ctěnicích. Zde
jsme se také setkali se členy
folklorního souboru Furiant
z Malé Bělé u Bakova, se kterým máme přátelský vztah.
Domluvili jsme se na krojovaném vystoupení 13. září na posvícenské zábavě, kde nám
k tanci zahraje kapela „Šrám“.
6. března bylo využito příznivého počasí na úklid u pomníků před hřbitovem. Plnili jsme
tak svůj patronátní závazek
(11 brig. hodin). 8. března byla
naše delegace OB v čele s panem starostou F. Švarcem vyslána do Odoleny Vody na Valné volební sezení XVI. župy, do

12. březen byl pro nás smutný. Rozloučili jsme se navždy
s dlouholetým členem OB sousedem Drahoslavem Horákem. Ač nebyl občan Vinoře,
pravidelně se našich akcí
zúčastňoval a zval nás s celým
kolektivem na svou chatu
v Českém ráji, kde se o nás
vzorně staral.
Naopak 26. března byly naše
tři členky navštívit s dárkem
a kytičkou tetičku Vodvářkovou, která se dožila požehnaných 90 let. Také jsme zašli do
místní čínské restaurace na
společný oběd, který máme
v programu 1x za dva měsíce.
Jedno odpoledne bylo věnováno Výboru pro kulturu při

které spadáme. Navštívily nás
děti ze ŠD pod vedením paní
vychovatelky Jitky Kuchlerové
a připomněly MDŽ. Přišly s milým programem básniček a písní. Děti si odnesly za odměnu
drobné dárky a my jsme zavzpomínali na dobu karafiátů.
Moc jim všem děkujeme.

výrobě lístků do tomboly pro
22. ples.
Těšíme se na další akce. Zveme vás a vaše děti 24. 5. na
5. ročník Vinořského vandráčka na jedno ze stanovišť konané poprvé i u nás na Rychtě.
Za OB syndička Jana Kubištová
a rychtářka Věra Kučerová

Zumbice
Mnozí z vás již na mnohých
kulturních akcích zaregistrovali, že ve Vinoři vznikl nový
kulturní „spolek“ Zumbice.
Ačkoli nejsme všechny členky
jen z Vinoře, ale i z Přezletic,
Jenštejna a Radonic, cítíme se
býti převážně vinořským spolkem, protože je Vinoř převážně naší domovskou scénou.
Dovolte nám tedy, abychom se
trochu představily.

Jsme parta nadšenkyň, pro
které se stala zumba zábavou,
a chceme ji ve veřejných vystoupeních prezentovat těm,
kteří její kouzlo ještě neobjevili, ale rádi by ji poznali,
nebo si ji v lepším případě vyzkoušeli na vlastní kůži spolu
s námi. Každá z nás začala
chodit na běžné hodiny zumby ve Vinoři nebo v Radonicích a postupně jsme zjistily,
že nás to baví stále víc a chceme kouzlo zumby ukázat
i ostatním. Proto vznikla myšlenka uspořádat první veřejné
vystoupení na Velikonočním
jarmarku na Dlabačově na
jaře roku 2012. Vystoupení
bylo úspěšné, tak jsme se rozhodly v tom pokračovat. Tímto se začala psát naše novodobá historie. Nyní už máme za
sebou řadu vystoupení ve Vinoři i v okolních obcích a MČ,
jako Kbely, Dřevčice, Radonice, Žižkov, Bříství aj. Kromě
běžných tanečních vystoupení
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prokládáme ta naše i divadelními vstupy, čímž vzniká taková performance, která se stává pro diváky atraktivnější
a zábavnější.
Pokud se o nás chcete dozvědět něco více, např. kde všude
jsme již vystupovaly, navštivte
naše webové stránky na adrese www.zumbice.cz, kde je
řada fotografií a videí z našich
vystoupení.
Naposledy jsme měly čest vystoupit při oslavách 925. výročí první písemné zmínky o Vinoři, které se konaly 14. září
2013. Další vystoupení připravujeme na tradiční Velikonoční jarmark na Dlabačově, který letos připadá na neděli
13. dubna 2014. Jelikož vydání zpravodaje, který právě držíte v ruce, připadá právě na
tento termín, tak pokud jsme
to stihly ještě před jeho koná-
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ním, srdečně vás na něho zveme a těšíme se na vaši podporu. Pokud ho čtete již po jeho
konání, tak doufáme, že se
vám naše vystoupení líbilo,
a děkujeme, že jste se přišli
podívat.
Víte-li o nějaké akci nebo pořádáte oslavu, kde by mohly
být Zumbice příjemným zpe-

střením programu, neváhejte
nás kontaktovat.
Za všechny Zumbice
vás srdečně zve a zdraví
Gabriela R. Kludská

Zahrádkáři
Jarní výstava zahrádkářů z Vinoře měla opět velký úspěch.
Konala se od 3. do 6. dubna.

Návštěvníci si mohli prohlédnout spoustu krásně a různými způsoby ozdobených kraslic a další velikonoční výzdobu. Nechyběly také krásně
rozkvetlé jarní květiny. Děti,
které výstavu navštívily, se
mohly také seznámit s postupem pletení pomlázky. Zahrádkářům děkujeme a těšíme se na jejich další výstavu.

Velikonoční průvod
Po louce hopká zajíček,
nese plný košík vajíček.
Nese je na Velikonoce,
tak jako v každém roce.
Za ním jdou kuřátka a slepičky,
zanechají za sebou stopičky.
Na konci běží beránek,
hezký jak z omalovánek.
Má rád čerstvou travičku
a teď žvýká kytičku.
Kluci běží po louce
s krásnou pomlázkou v ruce.
Prohánějí holky
a holky zas kluky.
Jsou to krásné Velikonoce!
Správné jako v každém roce.
Margarita Smirnovovová
a Michaela A. Bendová,
žákyně 5. A
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Kronika
Blahopřejeme našim občanům, kteří oslavili
svá životní jubilea v 1. čtvrtletí roku 2014.

LEDEN
KREJCÁREK Miloslav
KORBIČKOVÁ Růžena
KAZILOVÁ Jaroslava
ŠTĚPNIČKA Miloslav
FILIP František
KOČANDRLE Vladimír
VOKÁL Josef
HEJROVÁ Eliška

84
82
81
80
83
75
86
85

ÚNOR
ČECHOVÁ Jiřina
NEDVÍDKOVÁ Miluše
SVOBODA Josef
ŠTĚPÁNOVÁ Jiřina
ŠIHÁNEK František Václav
KAŇKOVÁ Jana
NASTUNEAK Jiří
TROSTOVÁ Drahomíra
DEYLOVÁ Milada
NOVOTNÁ Františka
ŠKALOUDOVÁ Ludmila
BEZKOČKOVÁ Cecilie
SUCHÁNKOVÁ Helena
HAVÍŘOVÁ Božena

84
80
81
92
70
70
70
86
75
81
70
85
83
81

BŘEZEN
CIHLÁŘ Jiří
PEŠTOVÁ Jarmila
MATOUŠEK Josef
BERNÁTH Josef
BERNÁTHOVÁ Věra
PYTLÍKOVÁ Věra
VEINERT Jiří
NOUŠA Jiří
ZOUZALOVÁ Věra
MACEK Karel
ČERVENKOVÁ Jiřina
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91
92
70
87
81
86
70
82
75
80
81

Na křídlech ptáků
Na křídlech ptáků,
již přilétli zdaleka,
přišla k tobě láska.
Tvář má něžnou,
vlasy jí v copy vítr zaplétá,
zveš ji svou kněžnou.
Prý znáš ji už od léta,
anebo od jara?
Vždyť na tom nezáleží,
říká pravda prastará,
teď je ten okamžik,
o který tu běží.
Na křídlech ptáků,
již přilétli zdaleka,
přišla k tobě láska.
Petronila Ševčíková

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.

Tel. redakce: 286 851 114

Placená inzerce

Termíny uzávěrky: 25. 6., 25. 9., 25. 12., 25. 3.

Placená inzerce

Placená inzerce

MUDr. Petr Bouzek

Placená inzerce

praktický lékař
pro dospělé
Bakovská 999/4, Kbely
Tel.: 283 881 463
E-mail:
mujdoktor@centrum.cz

Seznamte se
s golfem
3 hodiny plné golfu pod
vedením zkušeného trenéra
Zdarma zapůjčíme golfovou
výbavu
Cena: od 100 Kč/hod.
Golf Club Stará Boleslav
Informace na tel.:

603 412 034

„Hraj golf, změň život.“
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Placená inzerce

Přijímáme
nové pacienty

