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Ahoj, Vinořáci,
pro školáky i učitelský sbor nastává doba zaslouženého odpočinku – stejně jako pro rodiče.
Ale i o prázdninách je třeba opakovat si učivo a udělat přípravu
na další školní rok. Pro vedení
školy i pro nás to bude opět léto
pracovní, začne trojsměnný provoz rekonstrukce kuchyně, abychom vše stihli do začátku roku.
Ve škole probíhají i opravy odpadů, ty původní litinové už
byly téměř kompletně zarostlé
a musí být vyměněny. Po našich
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dětech se tak do školních lavic
nastěhoval prach a do jídelny
navíc vybavení kuchyně. Věřím,
že se nám i díky sehnaným 6 milionům podaří tuto akci úspěšně
dotáhnout do konce.
A co nás v létě čeká dále?
Vedle školní kuchyně vyrostou
dvě nové variabilní třídy, buďto dvě mateřské školky, nebo
jedna třída školky a jedna družiny. Zatím se nám podařilo sehnat 4,8 milionu. Škoda hlavním městem zamítnutého prodeje zahrádek, jinak už bychom

mohli žáky v těchto dvou nových třídách přivítat letos. Bohužel se to nezdařilo, takže
tyto nové třídy budou v provozu až v příštím roce. Proto jsme
přistoupili alespoň k provizornímu řešení – okamžité instalaci alespoň jedné třídy MŠ ve
staré škole, takže se od září dostanou všechny naše děti, kterým v tu dobu budou minimálně 3 roky a 2 měsíce! Takže léto
i podzim se opět ponesou ve
znamení usilovného shánění
potřebných financí…

Dokončena bude i revitalizace
parku V Podskalí. Dále společně se Sokolem, v čele s Milanem Klivickým, sháníme dotaci
a připravujeme velkou investiční akci – výstavbu malého hřiště s umělou trávou v rámci fotbalového areálu, včetně nového oplocení, a také výstavbu
pergoly vedle klubovny. Abychom mohli tuto dotaci ve výši
cca 15 milionů získat, schválili
jsme uzavření nájemní smlouvy na předmětné pozemky se
Sokolem na dobu určitou 15 let,
navíc za symbolickou částku
1 Kč/rok. Pro všechny odpůrce
takové smlouvy podotýkám, že
je zapotřebí podporovat sport
a připravit pro něj odpovídající
podmínky. Stejně jako je potřeba podporovat všechny naše
spolky i tradice.
Rádi bychom také rozšířili strojový park o malý víceúčelový
traktor, a připravili se tak na
zkvalitnění zimní i letní údržby.
Potřebujeme navýšit kapacity
pro sekání trávy, zametání
a čištění chodníků, potřebujeme i štěpkovač na keře a větve,
stejně jako nakladač a vozík na
odklízení černých skládek
nebo sněhu.
To vše je spojeno se sháněním
potřebných financí, které v našem rozpočtu nejsou. Naštěstí se
nám shánění těchto financí daří
a investice do navýšení majetku
Vinoře probíhají každým rokem. Pro porovnání – inventarizační majetek Vinoře byl v roce
2006, kdy jsem se stal starostou,
211 milionů Kč. Za pouhých
7 let je to už 564 milionů! Kapacita školky se rovněž téměř
ztrojnásobila – ze 75 na 210!

I proto je důležité, abychom
podporovali každého, kdo usiluje o prospěch Vinoře, bez
ohledu na stranickou kartu.
A přejme si jen, ať se náš záměr společné a přátelské Vinoře daří plnit i nadále.
Osobně děkuji za podporu bývalému primátorovi B. Svobodovi i senátorovi za Prahu 9
T. Kladívkovi.
A co se mi nelíbí? Uvažování
některých rádoby politiků,
zřejmě ve stylu podle sebe
soudím tebe. Prý se snažíme
na poslední chvíli, v podtextu
s nekalým záměrem, pronajímat byty či pozemky, a že už
bychom neměli dělat nic, protože budou volby. Těžko se takovým ctižádostivým lidem
vysvětluje, že když někdo
umře nebo druhému skončí
doba nájmu, musí být nalezen
nájemce nový, popřípadě
tomu druhému se musí smlouva prodloužit. Nebo když žadatel potřebuje svou záležitost projednat, tak mu nemů-

žeme říci, ať si počká pět měsíců na nové zastupitelstvo. Je
potřeba pracovat celou dobu,
stejně jako jsem hrál fotbal
i hokej s plným nasazením až
do závěrečného hvizdu. Nelze
složit ruce do klína a čekat, až
za pět měsíců vzejde nové vedení. A tak budeme s nezmenšenou intenzitou dále shánět
15 milionů na stavbu fotbalového hřiště s umělou trávou,
10 milionů pro dvě třídy mateřské školky, další miliony na
zateplení a fasádu staré školy,
připravovat pro fázi stavebního povolení projekty, které
tak bude moci v příštím roce
realizovat nově zvolené zastupitelstvo. A ať už tu smetanu
slízne kdokoliv, podstatná pro
nás je skutečnost, že to bude
sloužit Vinoři a Vinořákům.
Dětem, rodičům i učitelům gratuluji k úspěšnému ukončení školního roku a přeji všem příjemné
dovolené, pohodové prázdniny,
krásné léto i skvělé zážitky.
František Švarc

Zleva: starosta Vinoře F. Švarc, bývalý primátor B. Svoboda
a senátor za Prahu 9 T. Kladívko.
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Z 31. zasedání
Zastupitelstva
MČ Praha-Vinoř,
konaného dne
12. 4. 2014
I. Nové úkoly
MZ neodsouhlasilo navýšení
počtu zastupitelů na 15 pro
příští volební období, souhlasilo s jedním volebním obvodem.
MZ revokovalo usnesení
č. Z493/12/13 ze dne 19. 12.
2013 vzhledem k přijaté dotaci na žádost MHMP.
MZ schválilo změnu rozpočtu
k 31. 3. 2014 dle rozpočtového
opatření č. 2 dle přiložené tabulky. Touto úpravou bude schválený
rozpočet navýšen o 4 952 800 Kč
v příjmové části, tedy na
29 820 800 Kč se zapojením třídy 8 ve výši 3 689 800 Kč. Ve výdajové části se schválený rozpočet zvýšil o 8 642 600 Kč, tedy na
33 510 600 Kč.
MZ schválilo výsledky inventarizace za rok 2013. Celková
hodnota inventovaného majetku činí 554 746 050,89 Kč.
MZ doporučilo výkup pozemku parc. č. 642/2 v k. ú. Vinoř hlavním městem Prahou
a dále doporučilo následné
svěření správy nemovitosti
MČ Praha-Vinoř.
MZ nedoporučilo koupi pozemků parc. č. 1345/11, 1345/14, oba
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druh vodní plocha, a parc.
č. 1346/1, druh ost. plocha, o celkové výměře 1 542 m2, vše v k. ú.
Vinoř a v hodnotě 370 080 Kč,
od společnosti UNISTAV Vinoř II,
s. r. o., IČ 292 87 120.
MZ souhlasilo s provedením
opravy elektroinstalace a elektrického vytápění přímotopy
v nájemní bytové jednotce č. 5,
Bohdanečská 249, vše na náklady správce objektu – městské části.
MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na byty č. 4 a 5,
Mladoboleslavská 515, na byt
č. 2, Mladoboleslavská 514,
a na byt č. 8, Bohdanečská 399, Praha-Vinoř, od 1. 7.
2014 do 30. 6. 2017.
MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Křemílkova 245, a na byt č. 7, Bohdanečská 399, Praha-Vinoř, od
1. 5. 2014 do 30. 4. 2017.
MZ schválilo prodloužení
nájemní smlouvy na byt č. 2,
Mladoboleslavská 515, Praha-Vinoř, od 1. 9. 2014 na
dobu neurčitou.
MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Bohdanečská 250, Praha-Vinoř, od
1. 4. 2014 do 31. 3. 2017.
MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3,
Křemílkova 245, Praha-Vinoř,
od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2017.

MZ schválilo pronájem bytu
č. 7, Mladoboleslavská 515, zájemkyni, která byla vybrána komisí ze tří zájemců přihlášených na vypsaný záměr. Doba
nájmu bude stanovena od 15.
4. 2014 do 30. 4. 2015, s možností prodloužení (žádost
o prodloužení nájemní smlouvy musí být podána 90 dnů
před datem ukončení smlouvy). Nájemné je stanoveno na
100 Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou připočteny zálohy
na služby a nájemné ze zařizovacích předmětů. Zastupitelstvo pověřilo tajemníka zajištěním sepsání nájemní smlouvy.
MZ schválilo pronájem bytu
č. 5, Bohdanečská 249, zájemkyni, která byla vybrána bytovou
komisí z pořadníku žadatelů
o byt. Doba nájmu bude stanovena na 1 rok, s možností prodloužení (žádost o prodloužení nájemní smlouvy musí být podána
90 dnů před datem ukončení
smlouvy). Počátek nájmu bude
stanoven po dokončení oprav
elektroinstalace v tomto bytě.
Nájemné je stanoveno v souladu
se zákonem č. 107/2006 Sb.
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, v platném znění,
ve výši 89,57 Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou připočteny zálohy na služby a nájemné ze zařizovacích předmětů.

MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na nebytový
prostor v č. p. 514 o výměře
54,3 m2 (provozování gynekologické ambulance) se společností Gyn Krup, s. r. o., od 1. 6.
2014 do 31. 5. 2018.
MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na pronájem
1 parkovacího místa v ul. Bukovinská od 1. 10. 2014 do
30. 9. 2016.
MZ schválilo vyvěšení záměru dlouhodobého pronájmu
pozemků 655, 656/1 a 656/2
Českému
zahrádkářskému
svazu Praha-Vinoř, Holická 381, Praha-Vinoř, na dobu
určitou 40 let, a pověřuje ÚMČ
vyvěšením záměru na úřední
desce.
II. Informace starosty
Do školky se přihlásilo velké
množství dětí.
Dotace na další třídu, bude
uspokojeno dalších 20 žádostí, letos byly umístěny děti od
3 a 1/4 roku (oproti loňsku,
kdy to bylo od 3 a 3/4 roku).
Ve Vinoři se množí případy,
kdy tu děti vůbec nebydlí.
Jsou jen účelově přihlášeny
k pobytu.
Majetek MČ, inventarizace –
pěkný výsledek – 554 mil.,
v roce 2006 byl majetek
211 milionů.
Některé položky zanedbáváme (na úklid dáváme 1 mil. –
Kbely 6 mil., mají ale rozpočet
88 mil., my pouze 24 mil. včetně
výnosů z VHČ).

Jarní úklid Vinoře
5. 4. 2014 proběhl ve Vinoři
jarní úklid pořádaný Radou

mladých za účasti i dříve narozených.
Všem děkujeme za velice užitečnou a obětavou práci pro
Vinoř. Děkujeme i firmě APE
– Agentura pro ekologii, která
věnovala pro účastníky krásné dárky.

Z 32. zasedání
Zastupitelstva
MČ Praha-Vinoř,
konaného dne
22. 5. 2014
I. Nové úkoly
MZ schválilo předloženou
účetní závěrku MČ Praha-Vinoř
za rok 2013: výsledek hospodaření rozpočtová činnost – přebytek ve výši 3 516 478,37 Kč
(výsledek hospodaření hlavní
činnost – ztráta ve výši
1 369 058,22 Kč, výsledek hospodaření hospodářské činnosti
– zisk 6 877 886,28 Kč).
MZ projednalo závěrečný
účet za rok 2013 a schválilo celoroční hospodaření MČ Praha-Vinoř za rok 2013, a to bez
výhrad.
MZ s úmyslem zachovat zahrádkářské kolonie i pro další
generace schválilo dodatek ke
smlouvě s Českým svazem zahrádkářů ze dne 27. 4. 1999
o pronájmu pozemků, jež se týkala pozemku parc. č. 655 o výměře 12 448 m2, pozemku parc.
č. 656/1 o výměře 2 886 m2
a pozemku parc. č. 656/2 o vý5

měře 24 m2. Nájem bude sjednán na dobu určitou v délce
40 let, se stávajícím pevným
nájmem 7 Kč/m2/rok. Nájemné
na 20 let bude předplaceno, tj.
částka ve výši 107 506 Kč x 20,
celkem 2 150 120 Kč, bude
splatná před podpisem dodatku a bude použita pro kapitálové výdaje rozpočtu městské
části dle usnesení zastupitelstva. Po uplynutí 20 let může
být nájemné po dohodě upraveno na příštích 20 let, pokud
dojde ke změně okolností. Po
uplynutí sjednané doby pronájmu 40 let vstoupí v platnost ustanovení původní nájemní smlouvy, tj. pronájem
předmětných pozemků zahrádkářskému svazu na dobu
neurčitou.
MZ na základě žádosti
ing. Vokáče, ve smyslu ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník v platném znění, se vzdává svého
předkupního práva ke stavbě
na dílci 25, nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na
pozemku p. č. 404/1, 655
a 656/1 v katastrálním území
Vinoř, obec Praha, tedy že souhlasí s prodejem stavby umístěné na pozemcích, jež ale není
zapsána v katastru nemovitostí, třetí osobě za cenu
280 000 Kč.
MZ souhlasilo s ukončením
nájmu bytu č. 4, Bohdanečská 399, dohodou k datu převzetí bytu MČ Praha-Vinoř
(nejpozději k 31. 5. 2014).
MZ pověřilo bytovou komisi,
aby co nejrychleji obsadila byt
č. 4, Bohdanečská 399, nájemcem vybraným z pořadníku
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žadatelů, který je na řadě podle bodového ohodnocení žádosti a bude mít o pronájem
bytu zájem. Případný nájemce
bude dodatečně předložen ke
schválení na jednání zastupitelstva v červnu 2014. Zastupitelstvo MČ Praha-Vinoř schvaluje částku max. 45 tis. Kč, kterou přispěje MČ Praha-Vinoř
budoucímu nájemci na pořízení kuchyňské linky (max.
20 tis.), výměnu vestavěných
skříní (max. 10 tis. Kč) a opravu podlahy v kuchyni a materiálu na výmalbu bytu (max.
15 tis. Kč). Částka bude vyplacena nájemci na základě předložených platebních dokladů.
MZ pověřilo bytovou komisi, aby do dalšího jednání obsadila byt č. 6, Mladoboleslavská 13, nájemcem vybraným
z pořadníku žadatelů, který je
na řadě podle bodového
ohodnocení žádosti a bude
mít o pronájem bytu zájem.
Případný nájemce bude dodatečně předložen ke schválení
na jednání zastupitelstva
v červnu 2014.
MZ konstatovalo, že z důvodu zpoplatnění komunikace
R10 došlo k nežádoucímu nárůstu intenzity tranzitní nákladní dopravy na silnici I. tř.
č. 610 – Mladoboleslavská,
která je souběžná s komunikací R10. Řidiči nákladních vozidel se vyhýbají zpoplatnění
na R10 tím, že odbočí v Brandýse nad Labem na silnici
č. 610 a dále pokračují přes
Dřevčice, Podolanku, MČ Praha-Vinoř, Kbely na křižovatku
Mladoboleslavská x Kbelská.
MZ žádá MHMP o provedení

takových opatření, která povedou k eliminaci této tranzitní dopravy v MČ Praha-Vinoř.
II. Informace starosty
Změna v kostele: přešlo se
od ručního k elektrickému
zvonění.
Jednání o vinořském zámku
na MHMP, předání petice.
Škola a školka – proběhla inspekce, podrobná zpráva se
očekává, pokračuje rekonstrukce kuchyně.

Krátce ještě o roce 2013
Když jsme připravovali předchozí číslo Vinořského zpravodaje, nebyly ještě zpřístupněny statistické údaje za minulý
rok. Český statistický úřad je
v potřebném rozsahu a členění zveřejňuje k 23. březnu.
Protože jde pro mnohé občany
o údaje zajímavé, případně
i potřebné, zveřejňujeme je
v tomto příspěvku.
K 31. prosinci 2014 měla naše
městská část celkem 3 966
obyvatel, to je o 41 více než
před rokem. Není to mnoho,
ale je to dáno tím, že nebylo
obydlováno nové sídliště.
V porovnání s minulými roky
byl největší nárůst v roce
2009, a to 466 přistěhovalých. Ve vzorci pro výpočet
přírůstku počtu obyvatel je
ještě několik dalších ukazatelů, které jsou brány v úvahu.
Mezi ně patří především počet narozených dětí za dané
období. Zejména v posledních letech je tento trend ve
Vinoři velmi příznivý. Tak
v roce 2013 to bylo 62 narozených dětí a v roce 2012 do-

konce 73. Je to zapříčiněno
především obydlením sídlišť
mladými rodinami. V dřívějších letech býval průměrný
počet narozených dětí kolem
20. V roce 2013, při srovnání
s předcházejícími lety, byl
však zaznamenán poměrně
vysoký nárůst úmrtnosti.
V roce 2013 to bylo 23 zemřelých, zatímco v roce 2012 jenom 14. Stejný počet 23 úmrtí
byl zaznamenán i v roce 2011.
Zajímavé jsou i údaje, pokud
jde o počet sňatků. Ten uzavřelo v roce 2013 19 a v roce
2012 celkem 20 dvojic. Vysoká však byla rozvodovost.
V roce 2013 proběhlo 9 rozvodů a v roce 2012 13. Nejkritičtějším byl rok 2011. V tomto
roce uzavřelo sňatek 18 párů
a rozvedlo se 28 manželských
dvojic. Je to nejvážnější situace za několik posledních let.
Naproti tomu nejpříznivější situace byla v roce 2010, to bylo
uzavřeno 25 sňatků a zaznamenáno jenom 7 rozvodů. Podrobnější studii a trvalé sledování by zasloužila migrace
obyvatelstva. Podle statistických údajů se přistěhovalo do
Vinoře v roce 2013 165 občanů a odstěhovalo se jich 163.
V roce 2012 to bylo 184 přistěhovalých a 153 odstěhovalých. Uvedeme ale ještě 2 zajímavá období. Tak v roce
2009 se přistěhovalo celkem
466 občanů a odstěhovalo se
jich 115, ale v roce 2010 se
jich přistěhovalo jenom 252
a odstěhovalo se jich 309.
Pravdivé a konkrétní vysvětlení důvodů zatím neznáme.
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Textil nemusí skončit v odpadu
Češi jsou evropskými přeborníky v třídění odpadů, v recyklaci plastů jsou dokonce úplně první v Evropě. Vyplývá to
ze statistiky evropské agentury Eurostat.
Věděli jste, že také textil nemusí končit v odpadu a že
98 % lze recyklovat?
Díky sběru textilu se snižuje množství odpadu na skládkách,
snižuje se i tlak na využívání primárních zdrojů při výrobě
nových textilií a dalších výrobků, jako jsou např. čisticí hadry.
Dále se snižují negativní vlivy, které by textil na skládkách
způsobil. Umělá vlákna se rozkládají velmi obtížně. Přírodní
vlákna se sice rozkládají lépe, ale při jejich rozkladu vzniká
metan, amoniak a skleníkové plyny.
Existuje tedy mnoho důvodů, proč je dobré textil recyklovat!
Sesbíraný textil se může znovu použít nebo recyklovat různými cestami. Nositelný textil se dostane k potřebným nebo
ekonomicky znevýhodněným lidem.
Textil, který již nositelný není, slouží k výrobě čisticích hadrů nebo se rozmělní na vlákna, která se pak stanou součástí
nových výrobků, jako jsou např. izolace, deky, výplně autosedaček, kobercové podklady nebo i papír.
V Praze a blízkém okolí se aktivním sběrem nepotřebného textilu zabývá společnost Potex, která skloubila předcházení vzniku odpadů s pomocí vybraným neziskovým organizacím
(např. Klokánek, Pomocné tlapky, o. p. s., Pro Contact a další).
Stejně jako společnosti zaměřující se na recyklaci plastu, skla
a papíru, tak i Potex nabízí lidem snadnou a ekologicky přátelskou cestu, jak se zbavit již nepotřebného oblečení.
V loňském roce Potex odklonil ze skládek více než 3 000 tun
textilu. Pokud se naučíme vhazovat textil do oranžových
sběrných kontejnerů, může to být i mnohem více!
Podívejte se na www.potex.cz
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Nová školní kuchyň
bude!
Výsledek červnového jednání
Zastupitelstva hl. m. Prahy byl
pro Vinoř velkým úspěchem.
Podařilo se nám získat peníze
na pokrytí kompletní rekonstrukce školní kuchyně. Což je
historicky poprvé, kdy nemusíme investice dorovnávat
z vlastního rozpočtu.
V posledních 4 letech jsme od
Magistrátu hl. m. Prahy získali
prostředky zejména na rozvoj
školství ve Vinoři. V roce 2011
to byly peníze na rekonstrukci
staré školy (získali jsme pouze
6,5 mil. Kč z celkových
11,5 mil. Kč) a v roce 2013 na
půdní vestavbu tříd základní
školy (pouze 5 mil. Kč z celkových 10 mil. Kč).
A v letošním roce se nám tedy
podařilo získat na rekonstrukci školní kuchyně nejdříve
4,5 mil. Kč a následně díky
paní radní Mgr. Štvánové
(„Děkujeme!“) ještě dalších
6 mil. Kč, aby mohla být finančně pokryta celá rekonstrukce školní kuchyně.
Dalších 4,5 mil. Kč se nám navíc povedlo získat na výstavbu nového pavilonu školky
tak, aby se dostalo na všechny
vinořské děti starší 3 let. Tento
pavilon by měl být následně
používán jako družina – jak
budou děti postupně stárnout,
přejdou ze školky do školy.
Rád bych veřejně ocenil velice
vstřícný přístup paní radní
Štvánové, se kterou jsme vedli sérii jednání a přiblížili jí
situaci školství ve Vinoři.
Ukázali jsme jí, do čeho jsme
veřejné prostředky investo8

vali – žádné megalomanské
radnice za desítky milionů či
za miliardy jako v případě velkých městských částí, ale účelně a úsporně vynaložené peníze. Díky pochopení paní
radní se i přes problematickou finanční situaci Prahy podařilo získat prostředky pro
dokončení rekonstrukce školní kuchyně tak, aby mohla od
září opět sloužit. Rekonstrukce školní kuchyně měla původně stát přes 20 mil. Kč, ale
díky úsporám již v projektové
přípravě a otevřenému veřejnému výběrovému řízení se
nám podařilo cenu výrazně
snížit na aktuálních 11 mil. Kč.
Původně plánovaná spoluúčast Vinoře měla být kryta
z prodeje zahrádek naší základní organizaci Českého svazu zahrádkářů. Z té nakonec
sešlo (viz článek Františka
Švarce), ale dobrou zprávou
pro všechny Vinořáky je, že
naše zastupitelstvo schválilo
pronájem zahrádek zahrádkářům na 40 let, takže bezprostředně nehrozí jejich převod
na stavební parcely a prodej
developerům.
Vedle školství, které je pro
mne prioritou číslo jedna,
mám na starosti také dopravu. Bohužel možnosti implementovat nějaké dopravní řešení jsou dost omezené. Na celém procesu totiž participuje
několik institucí a orgánů státní správy, což je pro dosažení
jednotného stanoviska a výsledku prospěšného lidem
z Vinoře časově náročné a často může končit neúspěšně.
Právě po zamítnutí zastávek

v Bohdanečské a Vinořské ulici ROPIDem a Dopravním
podnikem hl. m. Prahy jednáme o možnosti umístit zastávku přímo před budovu úřadu,
která by zkrátila docházkovou
vzdálenost ze sídliště. Finišujeme také projektovou přípravu k zastávce na ulici Mladoboleslavská u křižovatky se
Semtínskou, kde po dvou kolech připomínek dotčených
orgánů (ROPID, DP, DI PČR
atd.) obrazně dobíháme do
cíle, tedy na stavební úřad. Věřím, že se nám povede ještě
do zimy zastávku postavit
a především na ni zajistit financování, neboť Vinoř by na
ni v rozpočtu neměla.
Dále připravujeme na konec
prázdnin velké blokové čištění komunikací a přilehlých
chodníků, které – jak mi jistě
dáte za pravdu – to již po 3 letech úspor v kapitole „Údržba
komunikací“ obecního rozpočtu opravdu potřebují.
V této souvislosti se předem
obracím na řidiče s prosbou
o náležitou součinnost (tzn.
neparkovat ve dnech čištění
přes den na komunikacích).
Po letech neustálé sanace problémů způsobených neuváženou
masivní výstavbou bez odpovídající občanské vybavenosti
chceme předat Vinoř nejen
s odpovídajícím kapacitou školy a školky, ale také čistou a uklizenou. Věřím, že se již blýská na
lepší časy a další zastupitelstvo
Vinoře se nebude muset potýkat s tak zásadními problémy,
jež vyvstaly v posledních dvou
volebních obdobích.
K. Janko

ODVOZ ODPADU VOK 2. pololetí 2014
Datum

Čas

Místo umístění kontejneru

Po 29. 9.

14.00–18.00 hod.

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

Út 30. 9.

14.00–18.00 hod.

Vinořské náměstí – před farou

St 1. 10.

14.00–18.00 hod.

Mikulovická ulice – u zahrady školy

Čt 2. 10.

14.00–18.00 hod.

Křemílkova ulice – náměstí na konci ulice

Pá 3. 10.

14.00–18.00 hod.

ulice U Bakaláře – pod nákupním střediskem

ČT 9. 10.

14.00–18.00 hod.

U Cukrovaru – u garáží

Pá 10. 10.

14.00–18.00 hod.

Mlázovická – odstavná plocha – nové stanoviště

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 11. 10.

9.00–12.00 hod.

Mladoboleslavská ulice – pod nákupním střediskem

Ne 12. 10.

13.00–16.00 hod.

Bohdanečská ulice – zahrádkářská kolonie

So 18. 10.

9.00–12.00 hod.

Křemílkova ulice – náměstí na konci ulice

Ne 19. 10.

9.00–12.00 hod.

Mikulovická ulice – u zahrady školy

Přistavení velkoobjemových kontejnerů bude zajištěno s jejich obsluhou.
V případě naplnění kontejneru nebude přistavován kontejner nový.
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a. s.
Termíny přistavení:
29. 7. 2014

8.00–11.00 hod.

3. 9. 2014

10.30–13.30 hod.

7. 10. 2014

12.00–14.30 hod.

19. 11. 2014

14.30–17.00 hod.

29. 12. 2014

10.30–13.30 hod.

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

Bližší informace na telefonních číslech 267 175 174 a 267 175 202,
nebo na www.ppas.cz.
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Program červenec –
srpen – září 2014
Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9 – Vinoř
www.muzeumprahy.cz
E-mail: ctenice@muzeumprahy.cz
Informace/tel.: 286 001 366
Otevírací doba: úterý–neděle
10.00–18.00 hod.
Doprava: metro B Vysočanská
nebo C Letňany, dále bus 185
a 302 do stanice Ctěnice

Stálá expozice
Řemesla v pořádku
Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost
Muzeum hlavního města Prahy
spravuje jednu z nejrozsáhlejších
sbírek cechovních památek na
světě. Jedná se o specifickou sbírku dokládající historii a způsoby

prezentace řemeslných spolků.
Expozice Řemesla v pořádku seznamuje návštěvníky s dějinami
řemesel a cechovního sdružování
v sociokulturním i uměleckohistorickém kontextu od středověku
po současnost. Stálé expozice
v přízemních prostorách zámku.

Zámek Ctěnice
Dějiny, stavební vývoj a obnova
Dějiny obce Vinoř – Od pravěku do 20. století

Slabikář návštěvníků památek
Do 3. 8. 2014 výstavní sál
Špejchar
Expozice je věnována jedinečným architektonickým památkám, které dnešní Praha zdědila po předcích. Výstava je vhodná i pro doplnění školní výuky
dějepisu a výtvarné výchovy.
Expozice je zcela přístupná lidem
se zrakovým postižením. Výstavní prostor je bezbariérový.
A.R.T. Brut
Surové umění z Ateliéru
radostné tvorby
Výtvarné práce klientů nového
kreativního ateliéru o. s. Salet,
který působí v Praze 7. Kreativní dílna nabízí částečné pracovní uplatnění talentovaným tvůrcům, kteří jsou v běžném pracovním procesu znevýhodněni
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mentálním handicapem nebo
duševní nemocí. Cílem ateliéru
je vytvářet prostředí tvůrčí svobody, kde mají umělci k dispozici materiál i psychologickou
podporu, nikoliv však pedagogické či terapeutické vedení,
které by ovlivňovalo charakter
jejich výtvarného jazyka.
Výstavní sál v přízemí zámku, od 14. 6. do 6. 7. 2014.
Neděle 6. 7. 2014 v 15.00
hod. setkání s Ateliérem
radostné tvorby.
Cukráři a cukrárny
Od 21. 9. 2014 do 1. 3. 2015
Výstava o historii cukrářského
řemesla je první z dlouhodobého
cyklu výstav, které budou navazovat na stálou expozici Řemesla
v pořádku. Seznamuje s historií
a výrobou čokolády, marcipánu,
perníku, cukru či zmrzliny. Cukrářské řemeslo doplňuje i přehled nejstarších pražských cukráren, cukrářských výrobků a forem. Návštěvníci mohou nejen
nahlédnout do cukrářské dílny,
ale v doprovodných programech
se přímo i aktivně zapojit.
Součástí výstavy Cukráři a cukrárny jsou exponáty z putovní
výstavy Historické cukrárny
kurátorů Mgr. Petra Lukase
a MgA. Jana Marouška.
Ctěnické drátování
5.–7. 9. 2014
Celostátní setkání dráteníků
u příležitosti 15letého výročí existence Cechu česko-moravských
uměleckých dráteníků jako jediné dobrovolné profesní organizace v oboru drátenictví. K vidění
je výstava předmětů z cechovní
sbírky, při níž se mohou návštěv12

níci seznámit s historií a současností drátenictví jak ve světě, tak
v českých zemích, s využitím této
techniky v současnosti. Akce je
doplněna přednáškami i praktickými ukázkami, tvůrčí dílnou
s možností vyzkoušet si různé
techniky drátování.
Rok české hudby 2014
Předprodej vstupenek v síti
Ticketpro – www.ticketpro.cz.
Zbylé vstupenky budou prodávány vždy v den koncertu od 10.00
hod. v pokladně v zámku. Koncerty se konají v krytém, bezbariérovém prostoru Jízdárny.
Iva Bittová
a její host Petra Froese
Neděle 6. 7. 2014 od 17.00 hod.
Zpěvačka, houslistka a herečka
Iva Bittová patří k nejvýznamnějším osobnostem české alternativní hubení scény. Vystudovala konzervatoř v Brně a dlouhodobě

tam působila v avantgardním divadelním souboru Husa na provázku, kde na sebe upozornila
v roli Eržiky ve hře Balada pro
banditu. Po několika hereckých
rolích se rozhodla věnovat hudbě,
převážně zpěvu a houslím. Hudební aranžmá jejích písní je velmi široké. Od vlastní interpretace
lidových písní přes rock a jazz se
dostala až koperní hudbě.
Iva Bittová představí své nové CD,
společně se svým hostem Petrou
Froese zazpívají cikánské a židovské písně. Petra Froese vystudovala pražskou HAMU, svoji kariéru
začala v Německu, kde žije doposud, zde v Čechách ji posluchači
mohli slyšet nedávno na mahlerovském festivalu vKališti.
Karel Plíhal
Neděle 20. 7. 2014
od 17.00 hod.
Karel Plíhal, kytarista, zpěvák,
skladatel, textař, hudební režisér

a aranžér, působí na českém
hudebním poli již od začátku
80. let. Mimo sólovou písničkářskou dráhu skládá také doprovodnou hudbu k divadelním inscenacím a spolupracuje s významnými hudebními
osobnostmi. Je opakovaným
držitelem hudební ceny Porta a ceny Anděl v kategorii
Folk & Country.
Letní koncert bude obsahovat
písničky z posledního alba
Vzduchoprázdniny, starší písničky v nových aranžmá a samozřejmě básničky.
Dětská opera Praha
Bedřich Smetana:
(Vy)Prodaná nevěsta
Neděle 31. 8. 2014
od 15.00 hod.
K Roku české hudby 2014 nastudovala Dětská opera Praha
původní verzi Prodané nevěsty, jako host v roli Indiána vystoupí Ljuba Skořepová. Dětská opera Praha je soubor mladých sólistů studujících zpěv,
který založila v roce 1999 profesorka zpěvu na Pražské konzervatoři Jiřina Marková-Krystlíková. Soubor s nastudovaným širokým mnohajazyčným
repertoárem je velmi kladně
hodnocen u nás i v zahraničí.
Můžeme ho spatřit na Nové
scéně Národního divadla
nebo na hudebních festivalech Pražské jaro a ve Smetanově Litomyšli.
Dožínky
Sobota 6. 9. 2013
ve 14.00 hod.
Tradiční poděkování za sklizenou úrodu a příležitost ke spo-

lečné oslavě s lidovou muzikou.
Tentokrát ve Ctěnicích vystoupí Domažlická dudácká muzika.
Ta patří k předním souborům,
které se věnují interpretaci původní lidové hudby z oblasti
Chodska. Jako prameny, z nichž
kapela při tvorbě čerpá, i jako
inspirace pro úpravy písní obvykle slouží různé zpěvníky
a sborníky sebrané písmáky
v průběhu 19. století. Na repertoáru jsou písně milostné, darebné, hospodské, robotní, ale
nechybí ani humorná vyprávění ze života Chodů a instrumentální skladby se sólovou hrou
na téměř zapomenuté lidové
nástroje.
Jablkobraní
Sobota 20. 9. 2014
10.00–16.00 hod.
Pro návštěvníky je připravena
ochutnávka čerstvě lisovaného jablečného moštu a také
tradičních českých jablečných
odrůd z místní štěpnice, pečené i nepečené jablečné speciality a neobvyklé sladkosti.

Programy pro školy
a zájmové skupiny
Komentované prohlídky
Řemesla v pořádku
Komentovaná prohlídka expozice seznámí návštěvníky
s dějinami řemesel a cechovního sdružování v sociokulturním i uměleckohistorickém kontextu od středověku
po současnost. Procházka expozicí je vedena standardní,
interaktivní formou a je koncipována na 60 minut. Nutná
objednávka předem na tel.

601 555 080 nebo na e-mailu
oudova@muzeumprahy.cz.
Interaktivní programy
Cukr, káva, čokoláda
Doprovodný program k výstavě Cukráři a cukrárny umožní
žákům nahlédnout do období
první republiky prostřednictvím předmětů souvisejících
s pitím kávy, cukrárnami, cukrářskou výrobou a cukrovinkami. Tajemství cukrářské výroby představí dioráma prvorepublikové cukrářské dílny, kde
se žáci hmatem, čichem i zrakem seznámí nejen s cukrářským, ale také s perníkářským
řemeslem.
Program bude realizován
od 23. 9. 2014.
Nutná objednávka předem na
tel. 601 555 080 nebo na e-mailu: oudova@muzeumprahy.cz.
Slabikář návštěvníků památek
Edukační interaktivní program
je věnován dvěma nejstarším
architektonickým slohům – románskému a gotickému. Na
trojrozměrných modelech jsou
znázorněné architektonické
prvky, půdorysy a stavby, které existují dodnes, nebo již naopak dochovány nejsou. Žáci
se pomocí haptických prvků
a pracovních listů seznámí s architekturou obou slohů a připomenou si nejvýznamnější
památky Prahy z této doby.
Program je vhodný pro doplnění výuky dějepisu i výtvarné výchovy.
Nutná objednávka předem na
tel. 601 555 079 nebo na e-mailu
dolezelova@muzeumprahy.cz.
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Oﬁciální návštěva
partnerského města
Prague, Oklahoma
Naši týdenní cestu do Oklahomy
v USA bych mohla nazývat různě. Avšak cesta tří generací do
oklahomské Prahy je podle mě
ušlechtilý název, který vinořskou misi přesně vystihuje! Já,
paní Iveta Boušová a pan Milan
Klivický jsme se tedy 1. května
vydali na cestu z jednoho kontinentu na druhý, abychom zprostředkovali našim partnerům,
krajanským spolkům, krajanům
a jejich potomkům pozdravy od
všech věkových skupin Vinoře.
Budíček v půl čtvrté ráno, rychlá
snídaně, poslední kontrola zavazadel a přesně ve 4.15 mne vyzvedl
zbytek posádky s panem starostou
a řidičem. Naším prvním cílem
bylo dostat se včas na letiště, což se
nám také povedlo. První úspěch!
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Musím říct, že jsme byli všichni trošičku nesví z celé té cesty, která nás čekala. Přece jen
odbavení, čekání na lety a přestupy nebyly nic příjemného.
Každopádně v České republice jsme to zvládli v pořádku.
První přestup nás čekal v Düsseldorfu, nejen přestup, ale také vyzvednutí dalších letenek, tentokrát do Chicaga. Celý proces byl
namáhavý, jelikož jsme zřejmě
vypadali podezřele kvůli tomu,
že jsme cestovali do Spojených
států společně, ale nebyli jsme
nijak příbuzní. Podrobili jsme se
tedy skorovýslechu, ve kterém
jsme se dorozumívali 2 světovými jazyky (angličtinou a ruštinou), ještě nám byla nabízena
chorvatština, což jsme vůbec nepochopili proč, ale dobrá, později jsme se tomu zasmáli. Ale na
místě to moc příjemné nebylo.

Padaly otázky typu: Proč jedete
navštívit Oklahomu? Jak jste se
poznali s tamními lidmi? Jak
dlouho se s nimi znáte? A tak
dále. Trochu jsme se zapotili, ale
úspěšně jsme po asi půl hodině
nasedli do letadla směr Chicago.
Let trval asi 9 hodin.
V Chicagu už to nebylo tak
strašné. Čekali jsme něco podobného jako v Německu, ale
jelikož kontrolu v Düsseldorfu
provedli pečlivě, v USA už
s námi neměli tolik práce. Pár
otisků prstů, doplňující otázky,
přívětivější Američan – oficiálně jsme tedy vstoupili na půdu
Spojených států amerických.
Poté už nás čekal dvouhodinový
let do Oklahomy, kde na nás čekala Petra Hebert, naše úžasná
průvodkyně, se kterou jsem si

Petra Hebert, naše neúnavná
průvodkyně a překladatelka

hned padla do oka. Vyzvedla nás
společně s Johnem Klabzubou,
seznámili jsme se a jeli jsme se po
dlouhé cestě najíst do malého
městečka Shawnee. Na americké
pohoštění jsem se těšila neuvěřitelně. Barbecue restaurace byla
úžasná, velké porce jídla, příjem-

ná atmosféra, co víc si přát! Do
restaurace poté dorazili ještě Petřina sestra Pavla a její manžel
Dave. Konverzace nestála, Petra
dělala překladatelku a já už si cvičila angličtinu s Johnem a Pavlou.
Příjezd do Prague byl velmi emotivní, jelikož nás vítal velký barevný billboard s našimi jmény.
Ubytování bylo kouzelné. Bydleli jsme v malém domečku, o kterém si troufám říci, že byl jistě zařizován s láskou a kypěla z něho
velmi pozitivní energie. Každý
jsme měli svůj pokoj, v lednici na
nás čekalo občerstvení, velké balení vody a milý vzkaz od paní
domu v podobě květin.
Američané jsou úžasní. Vlastně
to, co jsem očekávala, se opravdu
dělo. Jsou velice přívětiví, milí
a přátelští. Překypuje zde neustále dobrá nálada, vážně jsme tu
snad nenarazili na zamračené,
protivné a závistivé lidi. Neustále
jsme byli v proudu dění, středem
pozornosti, naši přátelé se nám
snažili ukázat co nejvíce. Pochopitelně nechybělo oficiální přivítání city managerem a starostou,
(jejich dvě funkce jsou u nás jedna spojená a vykonává ji praktic-

Místní podnikatel Tom Chernicky

Večeře na rozloučenou (vlevo Pam Pratka – naše průvodkyně Senátem
a Western Museem, Jenny Pratka a Donna Parks – manželka Jima
Parkse, který nám zapůjčil auto na cestování)

ky pouze starosta) radními a dalšími mnoha významnými lidmi.
Předali jsme jim malé dárky
z Prahy a Vinoře, velice oblíbe-

Návštěva u Klabzubů (vlevo dole: John Klabzuba s manželkou Georgii,
nahoře: jejich přátelé)

ným symbolem je zde pražské jezulátko, naštěstí jsme měli pro ně
jeho kopie i CD, na oplátku jsme
dostali symbolické klíče od města a další dárky, které nám budou
město Prague připomínat. Setkali jsme se i se všemi členy delegace, která byla na podzim loňského roku u nás ve Vinoři, takže vyprávění o naší městské části bylo
i připomínkou jejich, podle nich,
skvěle strávených chvíl v krásném a přátelském městě. Další
setkání jsme absolvovali se zástupci banky, podnikateli, dokonce i s provozovatelem pohřební služby Jimem Parksem,
který pro nás připravil velice
emotivní závěrečnou rozlučku.
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Jelikož je Amerika opravdu
obrovská země, je tu také
všechno hodně daleko. Proto
jsme neustále cestovali autem.
Navštívili jsme historické pražské muzeum, které provozova-

Kulturní centrum Chickasaw

ly právě sestry Petra a Pavla.
Podívali jsme se do State Capitol v Oklahoma City, kde

Oklahoma State Capitol

sídlí guvernérka a vedení státu Oklahoma a kde nás přijal
reprezentant (což je něco jako
naši senátoři) za oblast, do

Prohlídka kulturního centra Chickasaw (zleva: Milan Klivický,
J. R. Duval – vice mayor Prague, Iveta Boušová, Veronika
Kocourová, Jim Greff – city manager Prague, Petra Hebert)

Musea. Velmi poučná byla také
návštěva Indiánského kulturního centra Chickasaw, kde
jsme se setkali s opravdovými
indiány, seznámili se s jejich
historií, prohlédli si jejich

obydlí a ochutnali opravdu výborný hamburger z Buffala. Při
prohlídce centra nás doprovázeli Jim Greff – city manager
a J. R. Duval – vice mayor Prague (zástupce starosty).

Setkání s reprezentantem
Jasonem Smalley v Senátu

které patří i naše partnerské
město Prague.
Velice se nám líbila návštěva
National Cowboy and Western
16

Kolache festival – slavnostní průvod

Kolache festival – vlevo letošní Kolache Junior Queen Julie Brydon a její rodina

Avšak hlavní důvod, proč jsme
sem byli pozvaní, byla účast na
Kolache festivalu (česky: Koláč
festival), krajanském setkání
spolků z celé Severní Ameriky.
Jednalo se o velkou akci, do jejíž
přípravy místní lidé každý rok
vkládají velké úsilí a lásku. Na
Koláč festivalu se samozřejmě
pekly české koláčky. Proběhl
také velmi pěkný průvod, kterého se účastní různé zájmové
skupiny, firmy, všechny kandidátky na královnu, junior královnu a princeznu, představitelé
města a další. I nám bylo přiděleno vozidlo, ve kterém jsme se
vezli, a mohli jsme tak pozdravit
všechny, kteří se letošního Kolache festivalu zúčastnili. Hlavním
bodem programu byla volba Kolache Queen. Byla to soutěž, do
které se mohly přihlásit pražské
dívky (z Prague). Děvčata měla
hned několik úkolů, které bylo
třeba splnit. Obstarat si tradiční

kroj, napsat esej o Kolache festivalu… Poté děvčata vystupovala
na slavnostním gala večeru, kde
své slohové práce předčítala, následovala módní přehlídka
v krojích a nakonec měla děvčata za úkol předvést něco, v čem
vynikala (tanec, hra na hudební
nástroj, zpěv, divadlo…).

Jako Junior Queen se umístila
naše další oblíbenkyně, vždy
usměvavá Julie Brydon. Musím
říct, že se mi po holkách bude
moc stýskat.
Během festivalu jsme se setkali
se starostou Cliffem Bryantem,
který nás srdečně přivítal, představil všem zúčastněným a pře-

S výherkyní Kolache Queen
(foto na titulní straně) jsme byli
všichni tři moc spokojeni, byla to
naše favoritka – Leila Mazkoori.

dal nám symbolické klíče od
města Prague, se city managerem Jimem Greffem, s radním
Johnem Klabzubou, s Jimem
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Předání klíčů od města Prague (zleva: John Klabzuba – radní, Cliff
Bryant – mayor, Veronika Kocourová, Iveta Boušová, Milan Klivický
a Jim Parks – hlavní organizátor Kolache festivalu)

Parksem, hlavním organizátorem Kolache festivalu, a s mnoha dalšími lidmi. Vyprávění neměla konce. Musím říci, že Iveta
jako baráčnice a pan Milan jako
sokol byli kouzelní a na roztrhání. I když, jak říkali, polka se
u nás tancuje úplně jinak! Novinkou pro zástupce Prague
byla i skutečnost, že u nás

Starosta města Prague
Cliff Bryant

máme Radu mladých, která je
takovou pomocnou rukou starosty ve styku s mladými. Myslím, že tato myšlenka je zaujala.
Celkově bych naši cestu zhodnotila velice pozitivně. Asi od
13 let jsem snila o tom, že jednoho dne navštívím tuto krásnou zemi, seznámím se s úžasnými lidmi, poznám nové věci,
kulturu, tradice. A to se mi splnilo. Nečekala jsem, že to bude
tak rychlé! V mém srdci navždy zůstanou tyto vzpomínky.
Vzpomínky na Ameriku jako
18

takovou, ale hlavně na ty skvělé, bezprostřední a velice přátelské lidi, které jsem zde potkala. Moc doufám v to, že se
ještě někdy uvidíme, jsem si
jista, že tři generace Vinoře zanechaly u všech místních obyvatel dobrý dojem.
Na to, abych popsala úplně
vše, co jsme ve Spojených státech dělali, poznali, jedli a tak
dále, bych potřebovala nejméně jeden samotný zpravodaj!
Alespoň ve zkratce jsem nastínila několik okamžiků, které
mi od května utkvěly v hlavě.
Teď už veliké DÍKY Vinoři, Komisi pro mezinárodní spolupráci,
Radě mladých, zastupitelům
i starostovi Františku Švarcovi,
kteří mi umožnili se této oficiální
návštěvy účastnit. Další dík patří

mým skvělým spolucestovatelům – paní místostarostce Ivetě
Boušové a předsedovi Výboru
pro sport a spolky panu Milanu
Klivickému, se kterými jsem se
opravdu zasmála a trávila s nimi
ráda ty příjemné chvilky. A velice příjemným zjištěním bylo to,
že přes ty tři generace věkového
rozdílu jsem si připadala, že
jsme úplně stejní, že se potřebu-

Zprava: Petra Hebert a Sharon
Maggard – redaktorka místních
novin

jeme navzájem, že máme stejné
myšlení a že ty tři generace se
liší vlastně jenom datem narození v pasu… A samozřejmě děkuji
nejlepší Petře a Pavle, které nás
všude doprovázely, dělaly nám
skvělou společnost, takže mně
i ostatním za tu chviličku ohromně přirostly k srdíčku. Děkuji!!
Veronika Kocourová,
starostka Rady mladých,
foto Iveta Boušová

Před domem, ve kterém jsme bydleli po celou dobu návštěvy (zleva: Dave
– švagr Petry Hebert, Milan Klivický, Jim Greff – city manager, Veronika,
John Klabzuba – radní, Pavla – sestra Petry Hebert, Iveta Boušová)

Vítání dětí
V letošním roce proběhlo vítání
dětí 15. května ve školní jídelně,
kam jsme tuto akci museli v posledních letech přesunout
vzhledem k velkému počtu vítaných dětí. Letos jich bylo 62.
Přivítal je pan starosta František
Švarc s místostarostkou Ivetou
Boušovou, naše milé baráčnice
a hlavně děti z předškolních tříd

vinořské mateřské školky, které
si s paními učitelkami pro děti,

jejich rodiče a příbuzné připravily velmi pěkná vystoupení.
Dík patří také zaměstnancům
úřadu a sponzorům, kterými
byly v letošním roce firmy
Hipp a Babiez.

Den dětí ve Vinoři
V neděli 1. 6. se konal na farní
zahradě již tradiční Den dětí.
Tentokrát zaujal svým názvem
„Barevná Vinoř“. Na jeho realizaci spolupracovaly Hnutí fokoláre, farnost Vinoř a Úřad
MČ Praha 17. Počet účastníků
byl letos rekordní. Přibližně
220 dětí procházelo stanovišti,
která představovala školku,
obchod, poštu, ulici, rybník či
nemocnici aj. Děti zde našly zajímavé úkoly, kterými se učily spolupráci a vzájemným vztahům.
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Odnesly si nejen hezké zážitky,
ale i malou odměnu.
Některé dojmy:
Líbilo se mi to, hlavně že si to
naše holčičky užily...
Celkově tam byla moc příjemná atmosféra – to je myslím
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hodně důležité. O každé dítě
se někdo osobně zajímal.
Díky vám všem za krásný dárek pro děti a za váš čas tomu
věnovaný.
Dětem se vůbec nechtělo domů,
za všechno moc děkujeme!
Děkujeme všem organizátorů,
MČ Praha-Vinoř, farnosti, Hnutí fokoláre, rodinám i dětem
a mladým.
Marie Nováková

Táborák s bleším trhem
„Je to hezké, nechci to vyhodit. Je to
užitečné, mohlo by se to hodit…“
Tak znělo motto táboráku s bleším trhem, který proběhl již po-

třetí na farské zahradě v úterý
17. 6. 2014 od 19.30 hod., který
společně pořádala vinořská farnost, Komise pro rodinu při
městské části a Hnutí fokoláre.
Krásné a užitečné věci přineslo,
popř. odneslo cca 90 dospělých,
67 dětí (nepočítáme-li kočárky).
Deset bleších improvizovaných krámků zahrnovalo: bleší elektro, bleší pekárnu, bleší
hračkárnu, bleší kosmetiku, bleší drogerii, bleší papírnictví,
bleší cukrárnu, bleší knihovnu,
bleší bižuterii, bleší salon. Nabídku doplnily maminky přinášející vše potřebné a užitečné
pro děti, které rozložily deky
v okolí ohniště. Děti zpívaly
i soutěžily o největší bublinu,
obsluhovaly stánky, povídaly si,
vybíraly. Příjemným doplněním
opékaných vuřtů byly nanuky
v barvě duhy, které děti dostaly.
Projížďka náročným terénem na
vojenském vozidle patřila k vzrušujícím okamžikům odpoledne.
Škoda jen, že na nás dospělé se
příliš nedostalo. V závěru k obloze vzlétl balon přátelství s podpisy a přátelský stisk v kruhu
obešel snad stovku účastníků.
Nejmladšímu účastníkovi akce
bylo 7 týdnů a za jednoznačně

nejsilnější zážitek považoval
výborné mléko od maminky.
Nejstarší účastnice, starší o 81
let, byla velmi nadšená přátelskými vztahy, chováním lidí
k sobě i vzájemnými ohledy
a pozorností. A tak jsme si z tohoto setkání mohli odnést
domů nejen „staré-nové věci“,
ale také kousek přátelské pohody, sounáležitosti, příchuť

lidskosti a „člověčenství“, jak
by řekl Jan Werich.
Na závěr je třeba poděkovat všem,
kteří přispěli nejen finančně (farnost Vinoř, MČ Praha 17), ale isvými nápady, investicí energie, času
i příjemnou náladou. Díky
mnohým z nich jsme si odnášeli nové věci, nápady, recepty, ale také nová přátelství.
Marie Nováková

Zvonění ve Vinoři

První zvonění ve Vinoři v sestavě z fotografie se uskutečnilo
na silvestra 1996 a poté již
každou neděli a svátky.

Děkujeme zvoníkům za obětavou práci.
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Vinoﬁskému vandráãkovi
BYLO LETOS P ùT LET
... a protoÏe mu v sobotu 24. kvûtna navíc mimoﬁádnû pﬁálo i poãasí,
uÏil si své pÛlkulaté narozeniny, jak se slu‰í a patﬁí. Stejnojmenného
rodinného turistického pochodu se opût zúãastnilo a Vinoﬁí se pﬁes hravá
i nauãná stanovi‰tû provandrovalo nûkolik stovek úãastníkÛ.
Právû o stanovi‰tû, ale také
o dárky pro malé vandráãky se
letos staralo rekordní mnoÏství
partnerÛ, kteﬁí si zaslouÏí na‰e
upﬁímné podûkování: Skaut –
S.S.V. Kbely, SSK Pﬁezletice, âZS –
zahrádkáﬁi Vinoﬁ, STROM PRAHA, a.s., âRS – rybáﬁi Vinoﬁ, TJ
SOKOL Vinoﬁ, Baráãníci Vinoﬁ,
VIN agro, s.r.o., Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Praha-Satalice, Policie hl. m. Prahy, Merhautovo pe22

kaﬁství a ¤ímskokatolická farnost pﬁi kostele Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe Praha-Vinoﬁ.
Nejen jim, ale v‰em, kdo s organizací Vandráãka pomáhali,
patﬁí mé velké DùKUJI!
Krásné léto vám pﬁeje
Markéta Kilingerová,
pﬁedsedkynû V˘boru
pro kulturu, prezentaci
a archivaci

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

JANA Z ARCU
se líbila
i ve Kbelích

Foto © Pavel Hykl, 2014

Navzdory témûﬁ tropick˘m
teplotám i lákav˘m pﬁenosÛm
z posledního dne MS v hokeji
se v nedûli 25. 5. se‰lo v kostele sv. AlÏbûty v Praze-Kbelích témûﬁ dvû stû náv‰tûvníkÛ. Jejich cílem bylo zhlédnutí
reprízy koncertního provedení scén z Verdiho opery „Jana
z Arcu“. Obsazení se takﬁka
shodovalo s vinoﬁsk˘m listopadov˘m uvedením: v rolích
„Panny orleánské“ a krále
Karla se pﬁedstavili manÏelé
Jana a Václav Siberovi z Opery
Národního divadla, doprovodili je sbor Camerata Praha,
klavírista Pavel Voráãek a vypravûãka Barbora Marysková. Partu Janina otce Jakuba
se tentokrát zhostil sólista
NDM v Ostravû Michal Kﬁístek. Po skonãení koncertu
odmûnili diváci protagonisty
dlouh˘mi ovacemi a tak jako
ve Vinoﬁi je nenechali odejít
bez pﬁídavku. O nad‰ení náv‰tûvníkÛ dobﬁe svûdãí reportáÏ z magazínu „Víkend v Praze“ televizní stanice Metropol
i krátk˘ dokument natoãen˘
pro TV Kbely.
(RR)
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Vintal 2014
Vítězkou letošního ročníku
umělecké soutěže Vintal 2014
se stala Lucie Prášková. Gratulujeme!!! Ocenění Největší vinořský talent jí bylo předáno
při závěrečném koncertu hudební školy Pavel Hokr ve čtvrtek 19. června v Mariapoli. Velký dík patří paní učitelce Kristýně Kolajové, která ve Vincentu
velmi úspěšně vede oddělení
klavíru, flétny a zpěvu.
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vystavovat, ale hlavně je produkovat. A to je nesmírně důležité!
Na viděnou u Vintalu 2015!
RM

Výtvarníček
V kategorii výtvarné umění se
v rámci hlasování o nejhezčí
snový obrázek na předních místech umístily tyto kompozice:
1. „Tlouštíkův sen“ A. Macounové (6. třída ZŠ Vinoř)
2. „Kočičí sen o lásce“ M. Barchánkové (6. třída ZŠ Vinoř)
3. „Na co myslí Baeet“ T. Bičové
(Výtvarníček Vincent); „Na co
myslí Eliška“ E. Hladinové
(Výtvarníček Vincent); „Na co
myslí Anička“ A. Löwensteinové (Výtvarníček Vincent)
Doufejme, že se múzám ve Vinoři bude nadále dařit a budeme si
je náležitě pěstit! Stav společnosti vždy nejvíce reflektuje umění
a vztah k němu. A řekla bych, že
ve Vinoři se daří umění nejen

s Verčou a Honzou
ve VINCENTU
Od září 2014 bude znovu otevřen výtvarný kroužek pro
všechny šikovné děti od 3 let.
Pojďte s námi stříhat, lepit, modelovat z keramické hlíny, vyzkoušet si různé výtvarné techniky, míchání barviček, naučit
se kreslit zvířátka a spolupracovat s kamarády atd.
Předběžné přihlášky zasílejte na
e-mail: knihovna@praha-vinor.cz.
Bližší informace ve 2. polovině
září. Hezké prázdniny všem výtvarníčkům přejí
Verča a Honza

Dramatický kroužek
Letos v říjnu budeme zahajovat
třetí rok dramatického kroužku. Jsem ráda, že všechny, kteří

ho navštěvují, moc baví, a proto
i letos si zahrajeme pořádné divadlo a zároveň se i něco naučí-

hrají na hudební nástroj v KVC
Vincent. Účinkovaly malé děti
s lidovými písničkami i pokročilejší s populárními písničkami nebo klasickými skladbami.
Na pódiu se kromě klavíristů
předvedli také flétnisti, kytaristi a jedna zpěvačka.
Od září bude zase ve Vincentu
pokračovat výuka klavíru, kytary a flétny. Všechny termíny
v rozvrhu jsou v současnosti už
obsazené, avšak v případě zájmu bude výuka rozšířena
o další volné termíny na pátek.
Pavel Hokr

Lingva Ludus
me. Vždyť co je lepšího než si
hrát? Všem přeji krásné prázdniny, protože je všichni potřebujeme, a v říjnu se na vás budu
moc těšit. To vám přeje
Hanka Weishauptová

Hudební škola
Pavel Hokr
Výuka klavíru, kytary
a flétny ve Vincentu
19. června se v Mariapoli uskutečnily dva koncerty dětí, které

jazykové kurzy angličtiny
a italštiny, literární dílny Kláry
Löwensteinové, Ph.D.
Od září se nanovo ve Vincentu
otevřou skupinové a individuální kurzy angličtiny a italštiny
pro předškolní, školní děti a dospělé. Formu a obsah lekcí i počet studentů ve skupině si určujete sami. Výuka bude probíhat
dopoledne-odpoledne v pondělí, středu a pátek. Kurzy začnou
ve druhém týdnu v září.
Stávající a nové kurzy pro
školní rok 2014/2015:

Pro děti:
Angličtina prťásci
(začátečníci 4–6 let)
Angličtina píditelé
(mírně až středně pokročilí
5–7 let)
Angličtina školáci siláci
(8–11 let)
Anglická konverzace junior
(12–15 let)
Anglická zjednodušená
četba junior (mírně středně
pokročilí 9–12 let)
Italština pro nejmenší
(začátečníci 4–6 let)
Italština junior
(mírně pokročilí 8–11 let)
Italština ragazzi
(začátečníci 12–15 let)
Literární pohádkové dílny
(5–12 let)
Pro dospělé:
Italština mírně pokročilí
Italská konverzace (středně
a více pokročilí)
Všeobecná angličtina I. (pro
notorické začátečníky a mírně
pokročilé)
Všeobecná i pracovní angličtina II. (pro středně pokročilé)
V případě zájmu o jednotlivé kurzy mne kontaktujte do konce srpna na klaralowenstein@yahoo.it,
tel. 724 909 585.

Německý jazyk
Ve Vincentu běžel v tomto semestru kurz německého jazyka, a to pro úroveň A 2. Vzhledem k tomu, že se náplň výuky
podařilo dokončit, budeme se
moci od září začít učit už
v úrovni B 1. Všem čtyřem statečným děkuji za účast a přeji
krásné slunečné léto.
Mgr. Helena Cimermanová
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Od září opět španělština

Přehled kurzů dětí i dospělých
je na www.tanecniskola-hit.cz.
Těším se na vás a na naše další
vystoupení.
Hana Jozová Dluhošová,
taneční mistrová

Yamaha
Věděli jste, že španělština je
po čínštině druhým nejpoužívanějším mateřským jazykem
světa? A že španělsky mluví
více než 430 milionů lidí?
A že se španělsky bez problému domluvíte i v USA a rozumět vám budou i Brazilci
a Portugalci? Pojďte se připojit k milionům lidí, kteří se
španělsky již učí, a vyberte si
některý ze zářijových kurzů
ve Vincentu. Přijďte si uprostřed pracovního týdne vyčistit hlavu, dozvědět se něco
nového a zasmát se s novými
„spolužáky“. Informace na
www.ucitelspanelstiny.cz.
Barbora Terreros

Díky seriózní a profesionální
spolupráci a taktéž vstřícnému
přístupu vedení KVC Vincent
pořádáme v jeho prostorách již
šestým rokem kurzy Hudební
školy YAMAHA. Kurzy jsou určeny pro děti od 4 měsíců věku až
po předškoláky. Žáci poznávají

svět hudby prostřednictvím
senzomotorických zkušeností,
tematických písní, poslechových skladeb, elementární hry
na hudební nástroj a to vše formou otevřené skupinové výuky. V případě zájmu a dle možností bychom rádi v budoucnu
nabídli i obor Rytmické krůčky. Těšíme se na vás všechny
i v novém školním roce, velice si
vážíme vaší přízně a jsme moc
rádi, že můžeme zpívat a hrát
právě s vámi ve Vinoři.
Zuzana Bartošová,
YAMAHA Class

Taneční škola HIT
Na závěr školního roku jsme
měli vystoupení na Jenštejnských slavnostech, počasí nám
přálo a zkušené tanečnice si
vedly výborně v sestavě tangodisco-jive. Nyní vrcholí přípravy na Letní taneční tábor a pak
hned začínají přípravy na nový
školní rok. Hlásit se můžete od
srpna 2014. Připravujeme ve
Vincentu:
Minitanečky (od 2,5 roku)
– středa 10.00–10.45
Tanečky pro nejmenší
(3,5–6 let) – pátek 15.45–16.30
Latin dance a tango
(od 2. tř. ZŠ) – pátek 16.30–17.45
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Kurzy cvičení s klaunem
– od září pokračují
Již třetím rokem se budou otevírat v prostorách zrcadlového
sálu ve Vincentovi nové kurzy
dětského cvičení pro děti se zaměřením na všestranný pohybový rozvoj. Vše hravou a zábavnou formou s využitím sportovních a rehabilitačních pomůcek,
plné básniček a písniček, a to ve
věkových kategoriích:
Cvičení s klaunem I. – pro
chodící děti 1–2 roky s rodiči
(předběžně čt, pá od 9.00 hod.)
Cvičení s klaunem II. – pro
děti 2–3 roky s rodiči (předběžně čt, pá od 10.00 hod.)
Cvičení s klaunem III. – pro
samostatné děti od 3 let bez přítomnosti rodičů (předběžně čt
od 17.00 hod., pá od 11.00 hod.)
Kurzy budou otevřeny v druhé polovině září ve čtvrtek
a v pátek. Čas jednotlivých
kurzů bude upřesněn s ohledem na počet přihlášených
dětí. Přihlášky a případné dotazy můžete zasílat na e-mail
valgab@post.cz. Na všechny
nové i známé tváře se těší
Gabriela Válková
a klaun Leopold

Co je Pilates?
Cvičení, které se dokáže přizpůsobit jak vaší kondici, tak vašim
pohybovým dispozicím. Zaměřuje se hlavně na hluboké kosterní
svaly, které způsobují bolesti zad.
Při cvičení lépe poznáte své tělo.
Bolí vás záda? Poradíte si
s bolestí zad pravidelným protažením, naučíte se správnému
držení těla.
Sportujete nebo máte fyzicky náročnou práci? Protáhne-

8. dubna – návštěva dětí z MŠ v knihovně

te přetížené a zkrácené svaly,
srovnáte asymetrické zatížení.
Máte sedavé zaměstnání?
Posílíte ochablé svaly, protáhnete sezením zkrácené svaly.
Schází vám pohyb? Komplexně posílíte tělo a vrátíte mu
pružnost.
Máte stres v práci? Relaxujete
cvičením, protáhnete stresem
stažené svaly.

Kurzy pilates pro ženy od září:
středy 8.15 hod., čtvrtky 18 hod.,
čtvrtky 19 hod., neděle 18 hod.
Novinky od září:
Pilates KIDS pro dívky 7–12
let – úterý od 16 hod.
Pilates pro muže – bude otevřeno v případě naplnění kurzu.
Víkendový cvičební pobyt pro
ženy (2 noci) – podzim 2014 –
úžasný relax se cvičením v příjemném prostředí, který si rozhodně jednou ročně zasloužíte!!!

Bližší info se dozvíte během
prázdnin na www.studiozp.cz
nebo na mobilu (Radana Štorkánová) 731 485 125.

Senior ﬁtnes
Již druhý rok působí ve Vinoři
o. s. Senior fitnes. Po prázdninách opět začínáme jako dosud vždy v úterý, ale místo od
11 hod. začínáme cvičit pravidelně již od 10.30 hod. Cvičení
je zaměřeno na průpravné
zdravotní protahovací a posilovací cvičení celého těla
i s pomocí měkkých míčů, tzv.
overballů. Také se při tom zaměřujeme na trénink správného dýchání. Web Senior fitnes
má své informační stránky:
www.seniorfitnes.cz. Zde informujeme o všech našich činnostech, jako je např. bridž, výuka
angličtiny a výše uváděné zdravotní cvičení… a letos jsou zde
i informace o zájezdu do Itálie
s pravidelným cvičením a výukou
angličtiny, cena 4 250 Kč na 7 dní
pobytu. Těšíme se od září na nové
cvičence do naší staré party. Začínáme 9. září od 10.30 hod.
Arnošt Böhm
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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!
Bodystyling od 1. července
Novinkou letošního léta je bodystyling i o prázdninách, a to
každé úterý od 19.30 do 20.30
od 1. 7. do 5. 8 včetně. Kurzovné na všech 6 lekcí je za bezkonkurenční cenu 400 Kč.
Tyto lekce je možné navštěvovat také jednotlivě, a to za
100 Kč/lekci.
Bodystyling od 1. září
Novinkou letošního roku je páteční kurz, který respektuje
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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.
V novém školním roce je také
rozšířena nabídka kurzů, které
vychází vstříc všem bodystylingovým zájemcům, 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. Výmluvy ohledně času již tedy neexistují a uvidíme se v pondělí od 20 hodin!

25. dubna – pohádka „Na tom našem dvoře“

Celkově si tak můžete na podzim vybrat již z 5(!) kurzů:
Pondělí 19–20 hod.
(17 lekcí/1 530 Kč)
Pondělí 20–21 hod.
(17 lekcí/1 530 Kč)
Úterý 19.30–20.30 hod.
(18 lekcí/1 620 Kč)
Čtvrtek 20–21 hod.
(18 lekcí/1 620 Kč)
Pátek 19–20 hod.
(cca 1x 14 dní, 9 lekcí/800 Kč)
Samozřejmě si také po předchozí dohodě můžete přijít zacvičit
jednu hodinu „na zkoušku“
zcela zdarma!
Na kurzy bodystylingu je
nutná rezervace předem na
janina.habartova@gmail.com,
tel. 602 840 905.

rii našich sobotních a nedělních „hýbacích“ dopolední.
Konají se vždy od 9.00 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 té-

mata, např. zkvalitnění jídelníčku, fungování metabolismu, pohyb x nepohyb apod.
Součástí je i svačinka na dodání sil. Termíny budou
upřesněny v září a naleznete
je na www.primatelo.cz.
Těším se na vás!

Víkendy v pohybu
s www.primatelo.cz
V novém školním roce se
také můžete těšit na další sé-

25. dubna – pohádka „Na tom našem dvoře“
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Bryant Bonnie
Dívky v sedlech. Troufalé plány.

Chapman Keith
Příhody Bořka stavitele

Cartland Barbara
Hon na manžela

Christie Agatha
Mary Clarissa
Velká čtyřka

Cleland Jan
Fanny Hillová
Coutler Catherine
Čarodějova dcera. Nevěsty.

Seznam knižních
novinek 3. čtvrtletí
2014
Lego legends of China
Lego příběh
Příhody Bořka Stavitele 5
Tisíc a jedna noc
Awdry Wilbert Vere
O mašince Tomášovi
Baer Neal
Až na konečnou tmy
Bates H. E.
Poupata odkvétají v máji
Becker Tom
Róziny dcery
Benton Jim
Můj milý deníčku. Nej kámoška
může být jen jedna. Můj milý deníčku. Naprosto šílené prázdniny.
Black Tony
Pravda krvácí
Blómkvist Stella
Hra na pravdu
Brezina Thomas
Klub Tygrů. Půlnoční setkání.
Případ pro tebe a Klub tygrů.
Záhadný duch.
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Čapek Karel
Válka s mloky
Dahlke Rudiger
Nemoc jako řeč duše
Deveraux Jude
Za svitu měsíce. Cyklus Edilean.
Měsíc za úsvitu. Cyklus Edilean.

Christie Agatha
Dům u kanálu, Smysluplná
vražda, Smrt na Nilu
Jilík Jiří
Žítkovské čarování
Kade Stacey
Mezi nebem a zemí – Čekání
na zázrak
Karpianus Tereza
Prasátko Pigy a jeho kouzelný svět
Keneally Thomas
Schindlerův seznam

Drábová Renáta
Písemná a elektronická
komunikace

Kershow Alex
Únik z hlubin

Galbraith Robert
Volání kukačky

Kinney Jeff
Deník malého poseroutky –
Fakt smůla

Gies Miep
Zachránit! Příběh ženy, která
ukrývala rodinu Anne Frankové

Kirkman Robert
Živí mrtví. Vzestup guvernéra.

Grippando James
Svědomí

Krejčí Henrieta
Angličtina pro děti. Zábavné
rýmovačky

Hájková Helena
Cesta k vrcholu

Kšajtová Marie
Matýsek a Majdalenka

Havel Miroslav
Na lovu medvědů

Kuba Bronislav
Slavnosti sněženek

Hischer Petra
Otázky a odpovědi pro holky
Otázky a odpovědi pro kluky
Hohlbein Wolfgang
Noc templářů

Lansburgh Werner
Holiday For Vittie. Putování po
Evropě aneb Angličtina s láskou
Laurens Staphanie
Svéhlavá nevěsta.
Cyklus Černá kobra

Linder Leo G.
Johanka z Arcu
Martini Manuela
Smrt v buši
Meyrink Gustav
Golem
Mládek Ivan
Příběhy z divokého Východu
Mongredien Sue
Našlo se koťátko!
Morrell David
Na ostří
Murphy Joseph
Moc podvědomí
Nezval Vítězslav
Až se ti zasteskne
Nižnánsky Jozef
Žena dvou mužů
Nowak Helmuth
Zabiják mráz
O’Neill Antony
Šahrazád – únos z Bagdádu

Požárová Lenka
Muž s vůní kávy, žena se
špetkou skořice

Stínil Luděk
Střípky lásek, vášně a sexu

Price Kalayna
Čarodějka stínů

Švarc Josef
Jak to chodí na policii. Jak to
chodí na železnici.

Procházka Václav
Kameny a říše permoníků

Těsnohlídek Rudolf
Liška Bystrouška

Rice Anne
Dar vlka

Tetourová Marie
Malované čtení – Co mě čeká,
až vyrostu

Roberts Nora
Zákon přitažlivosti

Thomason Dustin
21. 12. – kletba jaguářího krále

Rodda Emily
Labyrint bestie

Vanier Nicolas
Bella a Sebastián

Rolečková Eva
Sny stříbrné labutě

Venezia Shlomo
V pekle plynových komor

Rowling Joanne K.
Prázdné místo

Weisberger Lauren
Honička za Harrym Winstonem
Poslední noc v Chateau Marmont

Small Beatrice
Bianca. Dcery obchodníka
s hedvábím. Divoká láska
Smith Wibur
Kopí osudu

Weiss Brian L.
Mnoho životů, mnoho Mistrů
Wood Barbara
Strážkyně tajemství

Okpara Tina
Cena mého života
Ondrisová Irena
Nevinné šílenství
Patterson James
Černý tygr
Peremská Lenka
Váš rodokmen krok za krokem
Petrusová Kateřina
Zakázaná přitažlivost
Pitro Martin
Staré pověsti české – komiks
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Tak konečně!
Jsou tady prázdniny, pro děti
školou povinné určitě nejkrásnější část roku. Honem na tábor, k babičce, na chalupu,
k moři a kdovíkam ještě… Tak
jaký ten právě uplynulý školní
rok vlastně byl?
Hodnocení školního roku. Využívali jsme k plné spokojenosti celý dostavěný a opravený
areál školy včetně nové přístavby na půdě původní budovy.
Dvě první třídy byly umístěny
v budově na Vinořském náměstí. I v družině jsme uspokojili
téměř všechny zájemce, hlavně
děti zaměstnaných matek. Školka pokračovala v rozsahu sedmi tříd, na rok 2014/15 jsou
přijaty opět pouze děti z Vinoře. Díky nově otevřené třídě MŠ
(v pořadí osmé), která bude na
jeden rok umístěna v patře na
Vinořském náměstí, jsme mohli přijmout všechny děti až do
data
narození
červen
2011. V únoru začala rekonstrukce vývařovny školní jídelny, v současnosti je hotov suterén a pracuje se v kuchyni, otevřít by se mělo začátkem
nového školního roku. Pro děti
bylo ve škole otevřeno přes 30
kroužků různého zaměření. Zapojilo se kolem 500 dětí. Školní
výuka byla pestrá, kromě kla32

sického učení pracovaly děti
v různých projektech, navštěvovaly divadla a jiné výukové
pořady, zúčastnily se úspěšně
mnoha sportovních soutěží, absolvovaly celou řadu výletů
a zájezdů. Z větších akcí se podařilo uspořádat lyžařský výcvikový kurz ve Strážném v Krkonoších a výukově poznávací
zájezd do Anglie. Akcí bylo hodně, zájemcům doporučujeme
navštívit webové stránky školy
na adrese www.zsvinor.cz, kde
je činnost školy podrobně zaznamenána včetně komentářů
a fotodokumentace. V dubnu
proběhla ve škole i školce inspekce, obě dopadly dobře.
Výhled na další školní rok.
Budou otevřeny tři první třídy po 27 dětech, umístěny budou v nové přístavbě hlavní
budovy školy. Dvě druhé třídy
zůstávají ještě jeden rok ve
„staré škole“ na Vinořském
náměstí. Ve třetím i čtvrtém

ročníku zůstanou tři paralelní
třídy, páté třídy jsou dvě, každá s 31 dětmi. Letošní páté třídy se po odchodu několika dětí
na gymnázium spojují do jedné šesté. Budeme mít 19 tříd
(jedna tedy přibude), počet
dětí by měl stoupnout na 480
(letos 440). Výuku máme zajištěnou kvalifikovanými učiteli.
Problémy opět mohou nastat
trochu ve školní družině, kde
ani kapacita 150 dětí nemusí
stačit. Ve výuce budeme pokračovat dále podle našeho školního vzdělávacího programu. Veškeré informace budeme průběžně publikovat na internetu.
Zahájení nového školního
roku – bude v pondělí 1. 9.
2014 v 8 hod. Prvňáčky přivítáme v prostorách školní jídelny,
ostatní děti ve svých třídách.
Rozdělení prvňáčků do tříd
spolu se seznamem potřebných
pomůcek a informacemi pro
rodiče je zveřejněno na internetových stránkách školy.
Sport – XXX. ročníku již tradičního Běhu osvobození Vinoře ve Ctěnickém háji se
zúčastnilo 113 dětí z pěti škol.
Soutěžilo se v šesti kategoriích, naši běžci získali 2 zlaté,
2 stříbrné a 4 bronzové medaile. Ve svých kategoriích
zvítězili Kateřina Roučková

a Vojtěch Matuška. Několika
úspěchů jsme dosáhli i v Poháru rozhlasu v lehké atletice.
Výsledky jsou na webu školy
v Mimovýukové aktivity/Sportovní soutěže. Několik žáků
z našeho badmintonového
kroužku vybojovalo medaile
v krajském přeboru, nejlepší
se zúčastnili i mistrovství republiky. 14 nejlepších sportovců školy vyjelo na tradiční
cyklistický výlet 12.–13. 6. na
Okoř, Veltrusy, Nelahozeves.
Zahraniční zájezd – škola zorganizovala jazykový kurz v Anglii v přístavním městě Hastings ve dnech 19.–24. 5. 2014.
Podrobnosti na internetu.
Prázdniny ale uběhnou z celého roku vždycky nejrychleji,
tak vlastně za chvilku na shledanou ve škole!

Anglie
ZŠ a MŠ Vinoř pro nás zorganizovala jazykový kurz v Anglii
v přístavním městě Hastings ve
dnech 19.–24. 5. 2014 společně
se školou ZŠ Dobřichovice.
19. 5. v odpoledních hodinách
jsme odjížděli z Vinoře s cestovní kanceláří Pro Travel. Jeli
jsme přes Plzeň–Rozvadov, Německo a 20. 5. v brzkých ranních hodinách jsme se nalodili
ve Francii na trajekt, kterým
jsme pluli přes kanál La Manche. Všichni jsme sice byli unavení, ale takový zážitek jsme si
nemohli nechat ujít. V 7 hod.
ráno jsme dopluli trajektem do
přístavního města Dover, od
kterého jsme dále pokračovali

Výsledky rozmisťovacího
řízení ve školním roce
2013–2014
V letošním devátém ročníku
bylo 30 žáků. Z toho 8 dětí odchází na gymnázia, 3 žáci zvolili střední průmyslovou školu, 11 dětí je přijato na ostatní
střední odborné školy, 2 žáci
si vybrali 4letý obor s maturitou a 6 žáků 3letý učební
obor. Všechny děti byly přijaty na jednu ze zvolených škol
v 1. kole přijímacího řízení. Ze
sedmého ročníku odchází
5 dětí na šestiletá gymnázia,
z pátého ročníku 8 žáků na
gymnázia osmiletá.
Přejeme všem dětem mnoho
úspěchů v dalším studiu
i osobním životě.
Iva Křemenová,
výchovný poradce

do hl. města Londýn, kde jsme
přešli nultý poledník Greenwich. Dále následovala prohlídka města, kde jsme viděli

Londýnské oko, Big Ben společně s Westminsterským palácem,
Trafalgarské náměstí, pak jsme
se přemístili metrem ke katedrále sv. Pavla. K večeru si nás
vyzvedl autobus a odvezl nás
do přístavního města Hastings,
kde na nás čekaly rodiny. S napětím jsme očekávali, jakou rodinu nám přidělí. Byli jsme mile
překvapeni, všichni byli hodní,
komunikativní a vstřícní.
Ráno ve škole jsme psali test
na rozřazení do tříd a odpoledne nás čekal nádherný výlet na Bodiam Castle, kde
jsme na jedné z věží spatřili
nádherný výhled na krajinu.
Pak jsme se přemístili dolů,
kde jsme si prošli venkovní
areál hradu. Po prohlídce následovala cesta zpět k rodinám. Další den, tedy 22. 5.,
byl podle mě nejlepší z celého
týdne, protože odpoledne po
škole jsme se procházeli po
pláži a bílých útesech v Birling
Gap. Na pláži jsme sbírali kameny a pazourky, které se
nám nejvíce líbily.
23. 5. nás naše rodiny ráno nedovezly do školy, ale k autobusu, protože jsme si tam dávali
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jich ochotu s námi tento výlet
absolvovat. Bylo to moc super.
Žákyně 7. B
Adéla, Danča a Šárka

Branný den
Dne 30. května proběhla na
druhém stupni naší školy neobvyklá oslava Dne dětí – celodenní projekt Branný den.
kufry, abychom k večeru po velkých nákupech mohli vyrazit
zpět domů. Nikomu se domů
nechtělo, protože jsme si našli
nové kamarády, se kterými jsme
prožili nádherný týden v Anglii.
Nikdy na to nezapomeneme.
Adéla Vítová, 7. B

Školní výlet 7.B
Pod velením naší p. uč. Tomkové
a p. uč. Cittové se uskutečnil třídní výlet 7. B. Byly to 4 super dny
27.–31. 5. 2014. V úterý 27. 5.
jsme v ranních hodinách, za velmi deštivého počasí, odjížděli
autobusem na stanici metra Letňany, odtud jsme pokračovali na
Hlavní nádraží. Přestože byla výluka vlaku, úspěšně jsme se dopravili do nádherného kempu Jinolice-Eden. Po rozdělení našich
chatek nám přálo slunečné počasí, při kterém jsme se bavili celé
odpoledne tak, že jsme hráli minigolf, fotbálek, beachvolejbal,
ping-pong atd. Dokonce se někteří z nás i vykoupali.
Druhý den nám paní učitelky
naplánovaly výlet do Jičína, ale
plány jsme nakonec změnili,
protože počasí bylo jako stvořené pro výlet do Prachovských
skal. Po cestě jsme hráli oblíbenou hru „klíště“, kterou hraje34

me už od roku 2011 na každém
výletu. Znáte ji? Výhled ze skal
byl okouzlující, viděli jsme
i Trosky. Myslíme, že nejvíce se
nám líbilo na vyhlídce Míru…
Další ráno bylo deštivé, ale
i přesto jsme se rozhodli navštívit město Jičín a spolu s ním
i Muzeum her, kde jsme zjistili,
jak se žilo dříve. Potom jsme
vylezli na Valdštejnskou bránu,
ze které byl výhled na Jičín. Po
hodinovém rozchodu nás autobus dovezl zpět do kempu.
Poslední den jsme si nejvíce užili hraním různých her venku
a večer nás čekala rozlučka
s těmi, kteří nás opustí a půjdou
na gymnázium. Dali jsme jim
bílá (našimi jmény) podepsaná
trička. Většinu třídy to dojalo,
někoho i rozbrečelo, ale závěrečnou diskotéku si užili všichni.
Ráno jsme si dobalovali věci
a před obědem jsme vyrazili
na vlakové nádraží… Dále
jsme pokračovali do Prahy
a opět s výlukou vlaku. Cesta
byla plná dobrodružství
i zvláštních lidí… ve vlaku
jsme potkali Brumbála.
Byl to nádherný výlet, který si
budeme navždy pamatovat,
a moc děkujeme paním učitelkám Tomkové a Cittové za je-

Cílem projektu bylo, aby se žáci
naučili účelně rozhodovat a jednat v situacích ohrožujících zdraví, bezpečnost a majetek jejich
i druhých a také těmto situacím
předcházet. Důraz jsme kladli
rovněž na rozvoj spolupráce ve
skupině, společné řešení problémů a prohloubení mezitřídní
a meziročníkové komunikace.

Žáci se rozdělili do šestičlenných
skupin, které procházely deseti
stanovišti, na nichž plnily znalostní i dovednostní úkoly. Žáci

mohli využívat informační materiály včetně internetu a takto získávali vědomosti o správné komunikaci při ohlašování tísňové
situace, o dopravní bezpečnosti,
evakuaci a evakuačním zavazadlu, chování při úniku nebezpečných látek, poskytnutí první pomoci, požární prevenci, zásadách
orientace a přežití v terénu. Nácvik první pomoci prováděli na
figurantech s věrohodně vyhlížejícími zraněními za asistence odborníků. Žáci si mohli prohlédnout elektrocentrálu, kterou poskytli zaměstnanci obecního
úřadu, členové HZS umožnili žákům prohlídku hasičského vozu.
Organizací projektového dne
byla pověřena 9. třída, její žáci
se svého úkolu zhostili výborně
a patří jim naše poděkování
a uznání. Děti k celému programu přistupovaly velmi zodpovědně, spolupracovaly a uvědomovaly si praktické využití získaných znalostí a dovedností.
Sladkou tečkou dopoledne bylo
ocenění nejlepších skupin. Nejúspěšnější byly skupiny ze šesté
třídy. Děkujeme všem za účast
a příjemné a přínosné dopoledne
a těšíme se na příští rok.
Mgr. J. Hrubá,
PaedDr. M. Brothánková

Škola v přírodě
5. A Úštěk
2.–6. 6. 2014
Na cestu jsme se vydali od školy
v pondělí 2. 6. Naštěstí jen se
svačinou v batohu, protože velké kufry nám odvezl až na
místo určení pan Macháč. Z Masarykova nádraží až do Lovosic
nám cesta vlakem rychle utekla,
přestože se často ozývalo: „Kdy

už tam budeme?“ Po krátké přestávce jsme přestoupili na jiný
vláček až do Úštěku. V hotelu
Racek na nás už čekali. Převzali
jsme si kufry, ubytovali se a spěchali na oběd. Odpoledne nás
čekala prohlídka okolí městečka. Viděli jsme ptačí domky, zahráli si šiškovou válku v lesíku
a také si vyzkoušeli fotbálek na
písečné pláži u rybníka Chmelař.
Stále jsme doufali, že nám počasí
dopřeje také nějaké koupání.
Úterní dopoledne bylo plné kvízů, šifer a hádanek. Ještě nakrmit kozy, ovečku a poníky, trochu zhoupnout a sklouznout
a hurá na oběd. Přes polední
klid je potřeba načerpat síly na
odpolední túru na zříceninu
středověkého hradu Helfenburk. Zpátky se šlo sice lépe, ale
pospíchali jsme na večeři. Proto
jsme počkali na autobus, který
nás měl odvézt na úštěcké náměstí. Jaké bylo naše překvapení, když pan řidič na zastávce
zahlásil: „Úštěk, náměstí, příští
zastávka hotel Racek.“ A odvezl
nás až ke vchodu. „Hurááá a děkujeme, pane řidiči,“ ozvalo se
busem, a spěchali jsme na jídlo.
Ve středu jsme se vydali do
místní šatlavy, kde byla ukázka
středověkých mučicích nástrojů. Některé jsme si sami vyzkoušeli, ale protože nejsme až takoví hříšníci, obešlo se vše naštěstí bez újmy na zdraví. Všichni se
těšíme na odpoledne. Sluníčko
hřeje a hřeje, a to je právě tak
akorát na koupání. Na pláži
jsme se zahrabávali, stavěli hrady a také hráli s míčem různé
hry. Cestou jsme nasbírali nějaké dřevo na oheň, k večeři jsme
si totiž opékali špekáčky.

Po čtvrteční snídani jsme vyfasovali balíčky na celodenní výlet.
Autobus nás zavezl do Velkého
Března na jeden z nejmladších
zámků u nás. Prohlídka byla zajímavá s poutavým výkladem
o majitelích zámku. V zámeckém
parku pro nás ještě paní učitelky
připravily kvíz, který nebyl nikterak jednoduchý. Dále jsme se
zastavili ve skanzenu v Zubrnicích, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o životě zemědělců a sedláků a také jsme se mohli
posadit do školních lavic našich
praprababiček. Tímto končí celotýdenní „cestování v čase“. Po
večeři jsme se připravili na diskotéku a celý týden zakončili
vyhodnocením „úštěckého víceboje“, rozdáním odměn a bezva
tancováním.
A je tady pátek, den odjezdu.
Po bohaté snídani jsme dostali balíčky se svačinou. Kufry se
zase vydaly na cestu a nás čekala cesta vlakem. Odjížděli
jsme plni krásných zážitků.

Škola v přírodě 3. A
JOSEFŮV DŮL – Chata Čert
– Peklo (s Indiány)
Indiáni (Josef Kainar)
Indiáni, ti se mají!
Celý den si jenom hrají.
Skáčou hejsa, hopsasa,
chytají se do lasa.
Potom vlezou do vigvamu,
zavolají na svou mámu:
„Mámo, mámo, máme hlad.“
Snědí vlka a jdou spát.
Do spánku jim pěkně vyjí
kojotové na prérii,
ráno sluníčko je vzbudí,
a ti malí chlapci rudí
hned vyběhnou mezi stany
hrát si. Nač? Na indiány.
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V pondělí 9. 6. jsme se vydali
na válečnou stezku do Josefova Dolu. A s čím jsme bojovali?
Hned první den indiáni svedli lítý
boj s kilometry. Josefodolskou
prérií ušli během odpoledne
18 km. Nakonec je ani nebolely
nohy, protože je prý už vůbec necítili. Zjistili jsme, že místní divočina je plná jedovatých zmijí. Nejjedovatější se ale zdála Nátělnice
(M)Úča, která rozhodla, že ty vodopády najdeme děj se co děj.
Našli jsme je a vyzkoušeli jsme,
jak to vypadá, když v žilách tuhne
krev. Pod vodopádem nám byla
tááááááákováhle zima. V úterý
jsme bojovali kromě kilometrů
i s přehrazenými vodními živly,
kde nehrozila sice smrt umrznutím, ale panu hráznému by se
naše zakopnutí do zdroje pitné
vody nemuselo líbit. Po chladivé

koupeli jsme se ohřáli výšlapem
sjezdovky. Odpoledne jsme vybo36

jovali i kus žvance. Teda pouze ti
indiáni, kteří si na ohni dokázali
připravit natvrdlá vejce. Jako
sladkou tečku jsme si upekli
trdelníky. Abychom se v horách
nechovali jako trdla, přišel nám
dát přednášku člen horské služby. Poplááách!!!! Okamžitě opustit teepee! Indiáni musí být odváž-

Ve čtvrtek nás čekala bitva fotbalová. Dopoledne jsme trávili tréninkem, taktickými poradami,
přípravou bojové image a jak jinak než chozením nahoru a dolů
a dolů a nahoru. Také jsme šli
omrknout místního náčelníka
starostu a předat mu tekuté dary
za odvoz zavazadel. Po obědě začala bitva. Odhodlané pohledy
probodávaly těla soupeřů, mysl
se soustředila na jediný cíl… Vyhrát za každou cenu. Stáli při nás
ten den všichni indiánští bohové,
protože jsme porazili místní fotbalový tým 7 : 3 a po oslavě na
hřišti jsme šli (nahoru a zase do
kopce a zase šli) slavit k táboráku
a buřtům. V pátek jsme museli
uklidit indiánský chlív, který jsme

ní a zvyklí i na nepohodlí, proto
jsme strávili noc z úterka na středu ve spacácích pod širým nebem. Ve středu jsme se vydali na
průzkumnou cestu do vedlejší
vesnice. A opět vítězství. Za kopcem pod Severákem nás čekala
malá útulná minizoo, kde jsme se
pomazlili alespoň s velbloudem,
když maminky a tatínkové nebyli
po ruce. Odpoledne bylo oddychové. Nátělnice myslela, že jsme
unavení. Cha chá, to jsme ji dostali, když jsme při venkovní indiánské diskotéce křepčili jak smyslů
zbavení a ve volné chvíli si ji zpestřovali vybíháním na kameny.

za těch pět dní napáchali. Smrdutí
jak kojoti, utahaní jak koťata,
šťastní jako blechy a natěšení jako
na Ježíška jsme seběhli z maxikopce na minigolf. Někteří drželi
golfovou hůl prvně, a tak byly
k vidění různé druhy úchopů –
úchop hrabičkový, košťatový…
Kolem druhé hodiny jsme se chopili svých zavazadel a šli na vlak.
Pak nás čekal ještě autobus
a autobus a realita a domov.
P. S. Nejsprostější indiánské
slovo je POJĎ. Ušli jsme kolem
51 km, a tak jsme všichni
o pár cm menší, jak máme ke
kolenům ušoupané nohy.

změnilo. Po večeři jsme se rozdělili na tři rody. Inspirovány
návštěvou Kokořína si děti vymyslely jména a také nakreslily
erby. V těchto družstvech spolu
soupeřily po celou dobu pobytu. Získávaly pro své rody body
v různých sportovních i vědomostních soutěžích. V pondělí
jsme kromě sportování absolvovali také výcvik jízdy na koni.

Milí rodiče,
vítáme vás u stolu

du jsme si prohlédli také sovy
a dravce, které si děti mohly po-

Takhle nějak vítaly žákyně VII. A
a VII. B své rodiče na večeři,
kterou pro ně samy připravily.

Menu děvčata sestavila z jídel,
která si vyzkoušela v hodinách
vaření (a opravdu se snažila).
U stolu vládla pohoda, nenucená
konverzace a samozřejmě chvála
– protože jsou to „holky šikovný“. Tuto jedničku na vysvědčení si rodiče prostě vychutnali. No
řekněte – nedali byste si také?

Škola v přírodě 3. B
Na školu v přírodě jsme vyrazili
v neděli 15. června dopoledne.
Cestou jsme navštívili hrad Kokořín. Prohlédli jsme si ho, prošli se po ochozech a vyšplhali
i na věž, ze které byl pěkný výhled do okolí. Po návštěvě hra-

držet i na své ruce. Poté jsme si
dali v restauraci výborný oběd
a pak už jsme jeli do Pavlíčků
k našemu penzionu, kde jsme
se ubytovali a dali si první procházku po okolí, abychom zjistili, co se tu od loňského pobytu

Děti se učily na koních jezdit,
cvičit, ale také koně vodit. Děti
byly moc nadšené a za odměnu
na konci koně vyhřebelcovaly
a odměnily tvrdým pečivem.
Před večeří jsme vyráběli výzdobu na večerní Karibik párty

v podobě chobotnic z plastových lahví. Party se vydařila.
Zatančili jsme si, zazpívali, zasoutěžili a také jsme poznávali
jeden druhého pomocí našich
smyslů. Další den jsme díky
zdravotním komplikacím museli trochu změnit program
a místo výletu do vedlejší vesnice jsme šli jen na krátkou vycházku, ze které jsme si přinesli
přírodniny na výrobu lesních
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skřítků. Každý rod si vytvořil
dva moc pěkné skřítky. Ve středu dopoledne jsme na vycházce do lesa stavěli domečky
z větviček listů a mechu. Odpoledne bylo slavnostní vyhlášení výsledků. Oceněni byli téměř všichni. Ať už za vzorný
úklid, za nejlepšího sportovce
nebo za největšího nepořádníka či jedlíka. Večer jsme společně opékali buřty, párky a pečivo. Ve čtvrtek nás čekal odjezd.
Dopoledne jsme zabalili všechny věci a nasedli do autobusu.
Tím ale ještě škola v přírodě nekončila. Na cestě zpátky nás čekalo ještě Peklo v Úštěku, kde
si několik dětí čerti skoro nechali. A také návštěva Zooparku v Srdově, kde děti přímo
z ruky krmily několik daňků,

seznámily se s dalšími druhy
zvířat a mohly si prohlédnout
muzeum vycpaných zvířat. Potom už nás čekala jen cesta
domů. Škola v přírodě se vydařila, počasí nám přálo – myslím, že jsme si nemohli přát víc.

Poslední den školy očima
Tomáše P. ze 7. B
Náš dlouho očekávaný poslední den školy začal před devátou hodinou. Sešli jsme se ve
svých třídách a třídní učitelky
nás potom odvedly do jídelny.
V jídelně se každý rok schází
všichni žáci od 4. třídy až po
9. třídu. Nejdřív měl proslov
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starosta Vinoře a pak ředitel
školy, který rozdal knížky třem
nejlepším žákům z každé třídy.
Po rozdání knížek se s deváťáky rozloučilo svým vtipným
vystoupením školní divadlo
Housle na stromě. Herci a herečky byli oblečeni v bílých
a černých kostýmech a znázorňovali ženy i muže – matky
i otce našich deváťáků. Představení pojednávalo o žácích
deváté třídy, a to už od počátku jejich života… Diváci se zasmáli a někteří byli i dojatí.
Když skončilo divadlo, dostali
slovo sami žáci 9. třídy. Rozloučili se s každým učitelem

krátkým proslovem a květinou, zazpívali písničku „Cesta“ a všechno zakončila prezentace o jejich cestě z 1. třídy
až do poslední 9. třídy.
Po slavnostní rozlučce jsme se

vrátili zpět do tříd, kde jsme si
rozdali vysvědčení. A hurá:
prázdniny…

Mateřská škola
Léto je tady
Naposledy jsme se setkali na jaře,
to jsme se chystali na Velikonoční
jarmark. Konal se 13. 4. 2014
a vystoupení dětí byla roztomilá
a úžasná. Výrobky, které jste
mohli vidět v párty stanu, ukáza-

ly na šikovnost našich nejmenších. Muzika Špalíček Praha
k nám 14. 4. 2014 již tradičně zavítala s jarním koncertem. Její
nový repertoár se všem moc líbil,
a protože byl zaměřený na Velikonoce, dozvěděly se děti mno-

ho zajímavých věcí, které k nim
neodmyslitelně patří. Nesmím
zapomenout na 30. 4. 2014, to se
v naší mateřské škole konal slet
čarodějů a čarodějnic. Na programu jsme měli módní přehlídku,
čtení nových zaklínadel, přeskakování „ohně“, vaření nápoje lásky a nechyběly ani závody
na koštěti a další disciplíny.
V květnu jsme se všichni těšili na
výlet. Tentokrát jsme si vybrali
labyrinty v Loučni. Všem se nám
tam moc líbilo. Většinou nás hřálo sluníčko a v zámeckém areálu
bylo opravdu nádherně. Jen
předškolákům pršelo, alespoň si
mohli prohlédnout zámek.

V pondělí 19. 5. ráno odjeli předškoláci na školku v přírodě do Kořenova. Objednali si hezké počasí
a těšili se na nové zážitky. Každý
den nám posílali pozdravy, z kterých jsme se dozvídali, jak si pěkně užívají. Na naši chaloupku dorazili v pořádku. Cestou se stavili
na svačinku u letadla. Po vynikajícím obědě si pohráli před chatou
a potom šli prozkoumat krásné
okolí. Druhý den si ráno hráli
u chaloupky a po svačince se šli
proběhnout na opravdové fotbalové hřiště. Hned po obědě vyrazili na autobus a jeli na výlet do
Harrachova, podívat se na Mumlavské vodopády. Po cestě plnili
úkoly, které jim zadávala místní
liška. Před večeří si ještě pohráli
u chaloupky. Počasí jim přálo
a příroda byla krásná. Třetí den
zvládli celodenní výlet do harrachovské sklárny. Cestovali vláčkem, pro některé to byla první
cesta v životě tímto dopravním
prostředkem. Ve sklárně se jim
moc líbilo. Protože děti byly velice šikovné, dostaly za odměnu
zmrzlinku. Poslední den bylo
opravdu letní počasí. Dopoledne
si děti u chaloupky malovaly na
trička a hrály si dle své libosti. Po
obědě je čekala bojová hra o poklad a podvečer se nesl v duchu

venkovní párty. Před chaloupkou
probíhala diskotéka. Večer čekalo
na děti veliké překvapení, večerní
stezka odvahy. Všichni byli moc
stateční.
Doma ve školce pak pokračovali
v dalších akcích. Děti z Veverek
v úterý 27. 5. navštívily Letecké
muzeum Kbely. Stihly si prohlédnout všechna letadla. Nejvíce se
jim líbily stíhačky a nejmenší letadlo. V Sovičkách si uspořádali
Indiánský den, který proběhl ve
čtvrtek 29. 5. Děti si vyrobily kostýmky, přečetly si na kmenové
radě něco o našich předcích, daly
si indiánská jména, lovily bizony,
hrály indiánské hry a nakonec si
vyrobily totem třídy. V pondělí
2. 6. k nám přijeli profesionální
hasiči ze Satalic. Měli jsme štěstí,
protože zrovna se nikde nic ne-

stalo a hasiči nemuseli během
dopoledne odjet k žádnému případu. Díky tomu si všechny děti
dopoledne náležitě užily a dozvěděly se mnoho užitečných rad.
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Zumbu v podání dětí z MŠ v Mikulovické ulici přišli v pondělí
9. 6. obdivovat rodiče i prarodiče. Měli co obdivovat, ukázková
hodina pod vedením paní učitelky Evy Laubové se velice vydařila. Ve středu 11. 6. se vypravily
děti ze třídy Houbiček za pokladem. Cesta to byla plná překvapení a nástrah, ale odměna čekala na všechny. Prázdniny i léto se
blíží. Vedra udeřila dříve, ale
nám to nevadilo. Na školní zahradě jsme hned využili brouzdaliště i bazének a bylo to prima osvěžení. Vždy si vzpomenu na bývalého pana starostu, Jaroslava
Krajla. Nebylo jednoduché rekonstrukci brouzdaliště prosadit.
Rodiče tehdy byli proti a chtěli
brouzdaliště zavozit pískem.
A dnes? Jsme rádi, že ho tu máme,
a leckterá školka z okolí nám závidí. 10. 6. měly děti ze třídy Jahůdek pyžamovou párty. Co mělo
největší úspěch? Polštářová bitva! 12. 6. si děti ze třídy Lištiček
uspořádaly sportovní den. Tato
akce proběhla postupně ve všech
třídách. Sportování nám opravdu šlo. Vítězem byl každý z nás.
Asijský den se uskutečnil také ve
třídě Lištiček vpátek 13. 6. Čínského draka si vytvořily všechny
děti opravdu krásného. V pondělí 16. 6. jsme zahájili sérii vystoupení k závěru školního roku pro
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rodiče. Jako první se představila
třída Lištiček. Za výborné pěvecké, recitační i taneční výkony si
děti zasloužily sladkou odměnu.
Pak následovaly třídy ostatní. 17.
6. jsme se loučili s dětmi, které po
prázdninách usednou do lavic
v základní škole. Po krásném
programu, který si pro nás předškoláci ze třídy Soviček a Veverek
připravili, přistoupil pan starosta

Představila se třída Myšek a Zajíčků. Ve třídě Zajíčků se rovněž
loučilo několik předškolních dětí,
které pan ředitel slavnostně ostužkoval. Kdybychom už byli
v opravdové škole, všechny děti
by si odnesly za vystoupení 1.
Přejeme všem krásné léto!
Za děti a kolektiv MŠ
Jana Kovářová

Blahopřání
Kolektiv Mateřské školy ve Vinoři
a také všechny děti děkují paní
kuchařce Alence Brožové, která

odchází po 40 letech do důchodu,
za všechny dobroty, které pro nás
s láskou vařila a připravovala.
s panem ředitelem k slavnostnímu stužkování a předání knihy.
Tentýž den měly krásné vystoupení i děti ze třídy Houbiček. Ve
středu 18. 6. k nám dopoledne
zavítalo „Divadýlko Na konečný“
s pohádkou O vznešené ježibabě.
A byla to legrace a velká zábava.
Děkujeme. Odpoledne měly děti
ze třídy Jahůdek také besídku
pro rodiče a předvedly moc
hezké divadelní představení
O čtyřech muzikantech. 19. 6.
nás čekala poslední vystoupení
dětí z Vinořského náměstí.

„Paní kuchařko, děkujeme
moc a přejeme hlavně zdraví
a zaslouženou pohodu.“

Prázdniny
Ze srdce si navzájem přejeme
hezké prázdniny. Chceme si
odpočinout, něco hezkého
prožít, vidět. Hezčí je nechtít
to jenom pro sebe, ale kéž je to
krásný prožitek pro rodiny.
Během roku jste třeba na sebe
neměli dost času. Nezapomeňme ani na spojení s Bohem. Papež František nám radí: mít
u sebe malé vydání Nového
Zákona a často v něm číst. Jistě
se i něco nepodaří, něco nebude podle našich představ, něco
se pokazí... To jsou ale důležité
momenty, kdy se máme osvědčit. S pomocí Boží to zvládneme a začneme znovu lépe. Každý krizový problém může být
výzvou k dobrému řešení.
Pán Bůh vám ve všem dobrém
pomáhej.
Váš farář Pavel Jančík

Evropské setkání
Taizé v Praze
Od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 se v Praze uskuteční
již 37. evropské setkání, které
připravuje komunita Taizé.
Setkání se každoročně pořádá
v jednom z velkých evropských měst. Minulá léta se
odehrávalo ve Štrasburku,
Římě či Berlíně. V Praze se
bude konat již podruhé – poprvé to bylo krátce po pádu

komunismu v prosinci 1990.
Letos se očekává, že do Prahy
dorazí 20 až 25 tisíc mladých
lidí z celé Evropy. Setkání je
ekumenické, stejně jako komunita v Taizé, která sjednocuje asi sto bratrů z různých
církví a snaží se být znamením smíření mezi rozdělenými křesťany a národy.
Setkání se uskuteční na různých místech Prahy. Dopolední program bude probíhat
v místních farnostech a sborech, v poledne budou modlitby ve velkých chrámech, večerní modlitba bude společná
na hlavním místě setkání na
výstavišti v Letňanech. Součástí programu bude setkávání v mezinárodních skupinkách a tematické workshopy.
Také naše farnost má příležitost otevřít se mladým z celého světa. Účastnit se setkání
i zapojit se do příprav může
každý a lze to udělat mnoha
způsoby. Hlavní část příprav
se bude konat na podzim. Koncem září budou přijíždět do
Prahy dobrovolníci a bratři
z Taizé a budou objíždět farnosti a sbory. Potřeba je například
ubytování pro dobrovolníky
i pro účastníky během samotného setkání, pomoc s přípravou programu ve farnosti, se stravováním, případně

s organizací hlavních příprav
setkání. A samozřejmě lze pomoci modlitbou za zdar celého setkání! Prosím vás, kteří
byste chtěli pomoct s přípravou setkání, ať už na podzim,
nebo přímo během setkání,
abyste se obrátili na mě, a to
nejlépe osobně nebo telefonicky na čísle: 724 359 330, či
prostřednictvím e-mailu: mobrucova@seznam.cz.
Pro více informací se můžete
podívat na stránky setkání:
www.taizepraha.cz, a pokud
se chcete dozvědět něco o komunitě v Taizé, můžete to učinit na jejích stránkách:
http://www.taize.fr/cs.
Markéta Obručová

Zprávy z farnosti
Ve školním roce 2013–2014
bude pokračovat výuka
náboženství. K vyučování
mohou rodiče přihlásit děti
přibližně od 6 let. Kontakty
najdou na stránkách farnosti.
Přihlášky budou k dispozici
také v místním kostele nebo
ve škole. Ve Vinoři bude náboženství vyučováno v úterý,
popř. ve čtvrtek v odpoledních hodinách od druhé poloviny září.
V neděli 14. 9. 2014, kdy
Vinoř slaví své posvícení (datum
posvěcení místního kostela
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není známé), u příležitosti
poutní slavnosti kostela
(poutní slavnost se vztahuje
ke jménu kostela – Povýšení
sv. Kříže), připravuje farnost
koncert v 18.00 v místním
kostele. Dopoledne v 9.00
bude slavena slavnostní bohoslužba. Více na stránkách
farnosti. Stránky farnosti:
www.farnost-vinor.org
20. 9. a 21. 9. 2014 slaví Satalice 300 let, výročí vztahující se k místní kapličce
sv. Anny, která byla obnovena
jako poděkování za šťastné
narození dítěte při náhlém,
nečekaném porodu. (Sv. Anna
je dodnes patronkou matek
a rodiček.) Bohoslužba je
naplánována na 17.00 v sobotu 20. 9.

Více o slavnosti na stránkách
farnosti nebo městské části.
Ma. Nov.

Kostelní zvony ve Vinoři
Při zahájení letošní Noci kostelů v pátek 23. května jste
mohli slyšet premiéru nového
vyzvánění kostelních zvonů.
Po několikaletém váhání farní
rada místní farnosti objednala
u firmy Heinz s.r.o. (zaměstnanci firmy L. Heinz se starají
v Praze a okolí o věžní hodiny,
také o staroměstský orloj
v Praze) upravení pohonu
zvonů. Na doporučení památkářů byl použit k pohonu lineární motor. (O koordinaci při
realizaci pohonu zvonů se staral místní kostelník a elektrikář Martin Halík, protože bylo

Seznamte se
s golfem

Placená inzerce

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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zapotřebí mimo jiné do věže
kostela přivést dostatečně dimenzovaný přívod elektřiny).
Dnes můžeme tedy slyšet každé poledne po odbytí věžních
hodin vyzvánět dva větší zvony Melánie a Bukvoy, večer
v 18 hod. nás provází zvuk novějšího z nich, Melánie. Protože při letošní Noci kostelů byl
velký zájem o prohlídku věže
kostela, bude možné si i příští
rok, v pátek 30. května, při
5. ročníku Noci kostelů prohlédnout podrobně nejen
kostel, ale také vylézt na věž
kostela až ke zvonům.
Budete-li ve Vinoři pracovat
třeba venku na zahrádce, zaposlouchejte se, tak jako naši
předkové, do hezkého zvuku
našich kostelních zvonů.

Sport a spolky

SPOLKY
Baráčníci
Úklid u pomníků byl pro nás
před prvomájovými dny opět samozřejmostí. Odpracováno bylo
6 brig. hodin. 5. května jsme
s několika žáky ZŠ, skauty a ostatními přítomnými stáli stráž upomníků a aktivně jsme se účastnili
položení věnců k hrobům.
Frončaft 11.–12. 5. 2014
(Petronila Ševčíková)
11. května 2014 svítat začíná,
na výlet připravuje se naše
krojovaná skupina.
A aby autobus plný byl,
klub seniorů se k nám připojil.
Než na cestu jsme se vydali,
ještě dva hosty jsme přijali
a v 8.00 hodin zrána
do Schulzendorfu otevřela se nám
pomyslná brána.
Náš řidič věděl hned,
jakou rychlostí má jet, aby ve
zdraví přivezl nás tam i zpět.
Uvítání bylo srdečné a milé,
ve veselé společnosti
strávili jsme hezké chvíle.
Než jsme v krojích Českou
besedu zatančili, bylo nutné

hostitelům i hostům nabídnout
naše koláčky chutné.
Ten, kdo jednou ochutnal
naše české koláče,
nic jiného už chtít nebude –
smutkem se rozpláče.
Ať Němec, Polák nebo Čech tu byl,
zpěvem, tancem, smíchem
každý příjemně se unavil.
Teď večeře roznášet se začíná,
šmačněgo popřejem si
a s chutí pustíme se do jídla.
Už Poláci domů se chystají
a my jakoby nic
na rozloučenou dobrou cestu
přejeme a hurá do hotelu Ibis-Ritz.
Někdo slaví, jiný spát jde,
aby ráno jako vánek svěží byl
a na cestu domů
s úsměvem se připravil.
Po snídani hupky šupky
v autobus, vždyť domů to
máme ještě řádný cesty kus.
Po cestě se zastavíme
někde v obchoďáku
porovnat si ceny – co kdyby
–ať máme jednou provždy jasno
nade všechny pochyby.
A co ještě dodat k tomu?
Zvládli jsme to na jedničku,
v pořádku vrátili jsme se domů.

České „Dny koláčů“ v Oklahomě ve městě Prague měly být
také oživeny našimi kroji a tancem. Pozvání, které jsme od
našich rodáků dostali, jsme ze
zdravotních i finančních důvodů některých z nás odmítli.

15. května jsme již tradičně vítali nově narozené občánky Vinoře.
Tentokrát spolu s námi svůj pozdrav přinesli i naši malí příznivci v baráčnických krojích.
17. května Líbeznice oslavovali
80 let od založení Obce baráčníků.
Byli jsme požádáni o účast v krojovaném průvodu. Dle zvyklosti jsme
darovali vyšívanou výroční stuhu.
Bohužel nepřízeň počasí nedovolila uskutečnění průvodu, atak naše
kroje tetiček i sousedů zpestřily
pouze veselici při hudbě kapely
Šlapeto v sále místní hospody.
24. května poprvé na Rychtě se
baráčníci připojili k akci Vinořský
vandráček. Na našem stanovišti
č. 10 bylo pro děti nachystáno
praní prádla na valše, klepání
koberců a tlučení cukru v hmoždíři. Zapomenutých domácích
prací se děti ujímaly s chutí.
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31. 5. Slavnostní sezení naší OB
Vinoř bylo v oficiální části zaměřeno na zhodnocení uplynulých měsíců a na přípravu na
další půlrok. Sešlo se nás 38
sousedů a tetiček. Předsednický stůl zdobil již čtvrtým rokem
vyšívaný ubrus věnovaný SpV.

Do našich řad jsme slibem baráčnickým přijali novou členku.
Na počátku června zašlo několik z nás do školní družiny u příležitosti MDD. Dětem byly předány
fotografie zjejich návštěvy 8. března na Rychtě a s gratulací k jejich
svátku dostaly od nás cukrovinky.
Byla to milá mezigenerační setkání a my se těšíme na další.
Za OB Vinoř
rychtářka Věra Kučerová
a syndička Jana Kubištová

Důležité však je, že byli oba duchapřítomní, odvezli ji domů
a hned mi volali, abych mohla
něco podniknout. Čekali s ní
v našem domě do té doby, než
přijel můj manžel, který podnikl další kroky a nechal ji odvézt do nemocnice, čemuž se
ona velmi bránila. Dnes je stále
v nemocnici, ale DÍKY jim dvěma je již celkem v pohodě!!!
To, co udělali, je opravdu moc
úžasné a patří jim velký DÍK
nejen můj, ale i celé naší rodiny!!!
Jana Ladrová,
Křemílkova 203, Vinoř

SPORT
Nohejbal

stupni vítězů třikrát a je bezpečně v čele vedení šampionátu.

Gratulujeme k tak výraznému
úspěchu a přejeme tolik štěstí
a jezdeckého umění i ve všech
dalších závodech.
Redakční rada

Davisův pohár
v Horních Počernicích
V rámci celostátního turnaje
žactva v Horních Počernicích dne
21. září 2014 bude na tenisových

Poděkování
Sousedé, dovolte mi poděkovat
našemu starostovi panu Františku Švarcovi a paní Věře Kučerové (Zukalové) za to, že byli
tak moc hodní a postarali se velice příkladně a skvěle o mou
mamku, paní Františku Novotnou, když se jí udělalo špatně.
Do dnešního dne přesně nevím,
jak se to vlastně vše přihodilo,
protože mi volali do zaměstnání, až když byli u nás doma. Vůbec jsem nebyla schopna vnímat vše, co mi Věra říkala. Asi
mamku naložili starostovi do
auta, odvezli domů a hned mi
volali na můj služební mobil.
44

Nahoře zleva: Roman Doškář, Svatopluk Hájíček, Rudolf Chundela,
Jan Štáfek (zástupce vedoucího a trenér), Martin Písař (vedoucí)
Dole zleva: Radek Navrátil (trenér), Jakub Typlt, Jan Kadlec,
Martin Typlt, Filip Veselský

Formule
Blahopřejeme Adamu Koutovi.
Při závodech na německém
okruhu Oschersleben 23. až 25.
května 2014 zvítězil Adam Kout
suverénním způsobem. V sobotu to bylo o 12 sekund, v neděli
o 9 sekund před druhým jezdcem. V rámci seriálu European
Superkart Series stál ze 4 jízd na

kurtech TJ v Otovické ulici vystaven slavný Davisův pohár se zapsanými posledními vítězi v letech 2012–2013 – Česká republika. Přítomen bude i dlouholetý
daviscupový reprezentant Karel
Nováček. Zveme už nyní všechny
příznivce tenisu na naše kurty.
www.tenishornipocernice.eu
Výbor tenisového oddílu

Novinky a výsledky
sportovního týmu
CykloVAPE STEVENS
Racing Team
Cyklistický a triatlonový tým
z Vinoře, který je postaven kolem nadšenců z firmy CykloVAPE, v letošní sezoně prošel
několika zásadními změnami.
Tou nejviditelnější je příchod
nového sponzora (distributor
kol STEVENS v ČR). S tím je
spojená změna oficiálního názvu týmu na CykloVAPE STEVENS Racing Team. Další změnou v jarní, potažmo letní sezoně je větší účast v závodech
horských kol, a to především
v maratonech (seriál Kolo pro
život) a v Cross Country (XC).
Můžeme tvrdit, že naši závodníci se na závodech rozhodně
neztratili, i když startovní
pole mnohdy čítalo přes tisíc
závodníků. I přes velké závodní nasazení a nemalé ambice
zůstává v týmu přátelské prostředí a pozitivní přístup
k ostatním hobby závodníkům, kteří na kole rádi tráví
svůj volný čas. Přinášíme vám
tedy několik novinek o dění
v týmu, nových členech a jejich výsledcích.
Michael Kubín (20 let) – silnice, horská kola a především
cyklokros, kategorie U23. Michael je čerstvou posilou
týmu od konce března 2014.

Závodí přibližně od osmi let,
v minulosti jezdil za TJ sokol
Holé Vrchy a Johnson Controls A. Š. Mladá Boleslav. Do
sezony vstoupil pěkným druhým místem na závodě Author 50 Český ráj, dále se ukazoval na závodech seriálu
Kolo pro život. Jeho hlavním
cílem je zajet výsledek na domácím MS v cyklokrosu v Táboře do 20. místa.
Výsledky: 2. místo Author 50
Český ráj, 3. místo Praha-Doksy, 1. místo Houštecký cyklomaraton, 2. místo Knauf Kbelský
pahorek
Petr Ginzel – triatlon, kat.
muži nad 40 let – V letošní sezoně si Petr vytyčil jasný cíl: poloviční Ironman (bigman v Praze 5. 7. 2014). Tomu podřídil
zimní přípravu, přidal více běhání a plavání. Závodní sezonu
začal běžeckými závody Kbelská 10 a Pečská 10, kde si vytvořil osobní rekord 39:41. Následovaly delší tratě, a to 1/2 maraton. Největší úspěch měl
v Hostivicích, 3. místo – a opět
osobním rekordem 1:27:22.
V květnu, kdy začala triatlonová sezona, vyrazil do Poděbrad
a Nymburka. Šlo o TT triatlony
v kratších distancích, cca 700 m
plavání, 30 km kolo a 6 km běh.
15. 6. si poprvé vyzkoušel delší
distance, a to Český pohár v Račicích. Plavání bylo nejtěžší částí, zato kolo se zadařilo a 40kilometrový okruh zvládl v čase
těsně nad jednu hodinu. Závěrečných 11 km běhu už bylo poměrně příjemných, jedinou vadou byla dvouminutová penalizace za údajnou jízdu v háku.
Nakonec z toho bylo 18. místo

v závodě Českého poháru. Věříme, že se Petr bude v sezoně
i nadále zlepšovat.
Richard Němec, cyklokros
Masters do 40 let – Richard
se zatím připravuje na cyklokrosovou sezonu, kde bude
bojovat o co nejlepší výsledky
v seriálu Masters. Tomu odpovídá i skladba jeho tréninku,
po zimní přípravě začal Richard najíždět větší objemy
a zvyšovat intenzitu. V srpnu
plánuje soustředění v Krkonoších, po kterém se vrhne naplno do tréninků v terénu a ladění formy na závody. Letos
na sobě Richard hodně zapracoval, věříme, že bude mít
dobré výsledky.
Petr Dřínovský – loňský mistr
ČR v triatlonu se dlouhodobě
připravuje v Itálii. Jeho hlavním
cílem sezony je Ironman na Havaji s časem pod 9.30 hodin.
Závodníky týmu CykloVAPE
STEVENS Racing Team tedy můžete potkat na různých závodech po České republice. Výsledky ze závodů, novinky, fotky
a spoustu dalších věcí najdete
na www.cyklovape.cz nebo na
facebookových stránkách.
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Kronika
Blahopřejeme našim občanům, kteří oslavili
svá životní jubilea ve 2. čtvrtletí roku 2014.

Blahopřejeme!

DUBEN
HANIŠÁKOVÁ Jiřina
VŠETEČKOVÁ Marcela
HAVLÍKOVÁ Libuše
NAVRÁTIL Václav
BRABENCOVÁ Libuše
ŠVECOVÁ Marie
BAHENSKÁ Irena
MACHÁČOVÁ Anna
MATULOVÁ Květuše

70
88
93
70
88
85
86
85
81

Pan Miroslav Kout v červnu oslavil 92. narozeniny.

KVĚTEN
PECKA Miroslav
HŘEBÍČKOVÁ Vlasta
PTÁČNÍK Josef
POTŮČKOVÁ Růžena
POTŮČEK Václav
PAROLKOVÁ Jana
SKÁKALOVÁ Stanislava
MARYSKOVÁ Milena
ANTOŠOVÁ Zděnka
LENER Zbyněk
PANTŮČKOVÁ Věra
VOJÁČEK Miroslav
ŠŤASTNÁ Marie
KADLECOVÁ Marie
POLNICKÝ Jaroslav
HOUDKOVÁ Jana

82
80
90
85
87
70
84
86
80
81
87
70
75
84
81
70

ČERVEN
BĚLE Josef
ČERNÁ Marta
HÁDKOVÁ Zdeňka
HLADÍKOVÁ Antonie
HAFINEC Miroslav
UCHYTIL Zdeněk
VÍTEK Miroslav
GAZUR Ignác
KOUT Miroslav
KOMÁRKOVÁ Marta
POHANKOVÁ Jiřina
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80
85
81
90
87
70
70
84
92
82
70

V tichém koutku
V tichém koutku zeleného ráje,
na klávesy stromů vítr hraje.
Zpěv cikád měkce zní a naléhavě,
svou víru šeptá ochořelé hlavě.
Ochořelé duši, která neví kudy kam
ve světě špíny, kde se zalykám.
Ve světě podlosti a klamu,
nad nímž svůj život málem lámu.
V té strašné době vražd a násilí
zmítám se bouří, koráb opilý.
Spíš loďka, která neví kudy kam,
jen špíny, co té spolykám.
Chci-li žít a dále plout
a nepodlehnout tíze pout.
A nevzdávat se pod ranami knut,
byť krví zborcen bleskem rozčísnut.
Dál vztyčen zůstat troska kmene,
již míza znovu vzhůru žene
do zbylých větví přes bolest.
Ať plane život – věčná ratolest!
Lubomír Antoš
Omluva: V minulém čísle byla na této stránce umístěna
básnička paní Petronily Ševčíkové. Moc se jí tímto omlouváme
za chyby, které se nedopatřením objevily v textu. (Red.)

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

-

-

Přijímáme
nové pacienty

SERVIS PLYNOVÝCH
SPOTŘEBIČŮ
Vážení zákazníci,
dovoluji si Vám nabídnout tyto služby.

Placená inzerce

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

• záruční a pozáruční servis
• uvedení nových spotřebičů do provozu
• opravy, seřízení a čištění na Vašich
plynových spotřebičích těchto značek:
| DAKON | LINEA amica – IMAR | DESTILA |
| LEIBER | GASEX | FEROMAT | KOVODĚL | ETI |
| VIADRUS | e.l.m. LEBLANC | MORA | KP 25 ZE |
Dále provádíme montáž pokojových termostatů
a přetryskování a dopojení sporáků.
LADRA Ladislav
Křemílkova 203, Praha 9-Vinoř
Po-Pá 8.00–16.00 | Mobil: 603 413 496
Telefon: 286 853 327

Vinořský zpravodaj č. 119/Léto 2014 • Vydává MČ Praha Vinoř, Bohdanečská 97,
190 17 Praha 9, IČ 00240982 • Řídí redakční rada: Mgr. Iveta Boušová (vedoucí),
PaedDr. Marie Brothánková, Ing. František Filip, Vít Mokrý, František Švarc,
Petr Lichtenberg • www.praha-vinor.cz • Tel.: 286 851 114 • Povolena
odborem kultury NVP pod č.j. 1136/79 • Vychází čtvrtletně • Počet výtisků:
1 600 ks • Rozšiřuje: Česká pošta • Grafické zpracování a tisk PRINCO
International, spol. s r. o. • Za obsah článků odpovídají autoři a stanovisko
redakce nemusí být vždy shodné • Místo vydání Praha

Placená inzerce

MUDr. Petr Bouzek

Wasabi Sushi
Rozvoz sushi po celé Praze!

NOV ROZVÁŽÍME I VINO
a to bez minimální objednávky.

Sushi pipravované jen z nejkvalitnjších surovin
Sushi restaurace Praha 5
Nová poboka na Praze 8
Denn erstvé ryby
Speciální nabídky + polední menu

WWW.WASABISUSHI.CZ
Restaurace, rozvoz:
Rozkošného 3,
150 00 Praha 5

Výrobna, rozvoz:
Braunerova 5,
180 00 Praha 8

Placená inzerce

tel.: 606 176 178, 225 389 125

