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Ahoj, Vinořáci,
rok 2015 začíná a s novou koali-
cí přichází i nový, modernější
průběh zasedání zastupitelstva
a prezentace jednotlivých bodů.
Musím přiznat, že je to lepší jak
pro zastupitele, tak také pro
hosty zasedání. Veliký dík v této
věci patří především Michalu
Biskupovi. Možná i proto je
návštěvnost zasedání vyšší
a s promítáním programu dělá-
me velikou konkurenci Hoffma-
novu dvoru a jeho kino úterku…

Za sebou máme adventní čas,
věřím, že pohodové a klidné
vánoční svátky, a v tom no-
vém roce bychom se měli více
zaměřit na nemateriální hod-
noty, o kterých se sice stále
mluví, ale bohužel už se méně
aplikují. Po čase každý ale
pozná, že pro život jsou dale-
ko potřebnější hodnoty, jako
je např. přátelství, vstřícnost,
obětavost, tolerance, shovíva-
vost, zdraví, vzájemná pomoc,
než nové auto, modernější
mobil nebo plná peněženka…

A co na nás čeká z těch materi-
álních věcí? V novém roce to
je především výstavba dvou
tříd mateřské školky, dále po-
tom chodníky, přechody, auto-
busové zastávky, fotbalové
hřiště pro nejmenší a tradičně
velká řada kulturních, spor-
tovních i společenských akcí.
Veliký dík patří jak organizá-
torům, většinou dobrovolným
pracovníkům, tak také návštěv-
níkům. Díky dobrovolnické
práci vznikly i naše tenisové
kurty, které měly nedávno vý-
ročí 25 let od zahájení prací
partou nadšenců. Od té doby
slouží všem Vinořákům ke
sportování i k potěšení. Vě-
řím, že i nadále budou velice
aktivní všechny naše spolky,
a už se těším na Obecní ples,
stejně jako na všechny akce,
výroční schůze a zasedání.
Novinkou bude potom zápis
prvňáčků – ne že by to bylo
něco nového, nové je pouze
množství, budeme nabírat
4 první třídy a bude to ve Vi-
noři poprvé! Bude to jistě zna-
menat velký nápor na vedení
školy, učitelský sbor i na rodi-
če. Mělo by to ale být naposle-
dy, protože končí spádovost
okolních obcí do naší školy. 
Začátek roku bude již tradičně
přivítán i v našem partner-
ském městě Schulzendorf, le-

tos to ale bude ve větším sále,
v Eichwalde. 10. 1. zde bude Vi-
noř prezentována s polskou
Kargowou společně s obcemi
Schulzendorf, Zeuthen a Eich-
walde. Starostové zde budou
hodnotit uplynulý rok a před-
staví plány pro rok příští. Od-
poledne potom bude následo-
vat slavnostní zahájení výstavy
obrazů našeho občana P. Ettle-
ra v Schulzendorfu. Ještě 3. 1.
ale proběhne v Schulzendorfu
tradiční zimní halový meziná-
rodní turnaj fotbalistů, kterého
se zúčastní i naši borci.
Je toho opravdu hodně, vzhůru
tedy do roku 2015, plného těch
již výše zmiňovaných nemateri-
álních hodnot a krásných chvil.
S přátelskými pozdravy

František Švarc
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a návrhové komise, která navrh-
la starostu a místostarosty.

František Švarc byl zvolen ve-
řejným hlasováním uvolně-
ným starostou MČ Praha-Vinoř.

Ing. Michal Biskup, Mgr. Iveta
Boušová a Robert Rytina byli
zvoleni veřejnou volbou ne-
uvolněnými zástupci starosty.

Zvoleni byli také předsedové
výborů.

Zastupitelstvo pro 
volební období 2014–2018
Starosta – František Švarc
I. zástupce starosty –
Ing. Michal Biskup (finance,
výstavba, územní rozvoj a do-
prava)
zástupce starosty – Mgr. Ive-
ta Boušová (sociální a bytová
oblast, výchova a vzdělávání)
zástupce starosty – Robert
Rytina (kultura, sport, spolky
a církve, životní prostředí)
ostatní zastupitelé – Petra
Gawdunová, Mgr. Hana Šůrová,
doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.,

David Smoljak, Martin Halík,
Bc. Karel Janko, Ing. M. Šustr

Výbory a jejich složení:
Finanční výbor – M. Šustr,
Ing. O. Matyáš, Ph.D, JUDr. J. Čer-
venka, J. Špaňhel, Ing. H. Srnová
Kontrolní výbor – M. Halík,
P. Novák, J. Krajl, J. Obruča,
K. Janko
Výbor pro výchovu a vzdě-
lávání – Mgr. H. Šůrová,
PaedDr. M. Brothánková,
Mgr. K. Hájková, Mgr. Z. Štoč-
ková, Ing. Z. Tornikidis
Výbor pro kulturu, sport
a volnočasové aktivity –
P. Gawdunová, M. Klivický,
J. Dlabačová, G. Kludská, J. Hy-
klová Česáková, P. Česák,
P. Hykl, H. Kazilová, I. Vlček,
A. Böhm, J. Krátký, Z. Vítamvá-
sová
Výbor pro spolky a církve
– M. Halík, V. Kučerová, K. Ma-
tulová, A. Böhm, J. Krátký
a M. Sládek
Výbor stavební a pro strate-
gický rozvoj – D. Smoljak,
Ing. arch. J. Zacharová, Ing. J. Be-
nešová, Ing. M. Smoljaková,
Ing. M. Biskup, JUDr. P. Syro-
vátko, Ing. P. Bendová, Ph.D.
Výbor sociální a bytový
– L. Martincová, B. Hrdinová,
H. Böhmová, P. Gawdunová,
H. Kazilová, PaedDr. M. Bro-
thánková, J. Obruča 

Z 1. ustavujícího 
zasedání 
Zastupitelstva 
MČ Praha-Vinoř, 
konaného dne 
6. 11. 2014

Složení slibu nových zastupitelů.
I. ustavující zasedání vedl nej-

starší člen zastupitelstva František
Švarc. Přečetl slib zastupitelů a jed-
notliví členové zastupitelstva složi-
li slib do jeho rukou. Následně
František Švarc složil slib do ru-
kou druhé nejstarší zastupitelky
doc. Ing. Lenky Turnerové, CSc.

Lenka Turnerová, Mgr. Hana
Šůrová a Martin Halík byli zvole-
ni členy volební, mandátové
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Z 2. zasedání 
Zastupitelstva 
MČ Praha-Vinoř, 
konaného dne 
25. 11. 2014

I. Úkoly z minulých jednání
MZ schválilo umístění stavby

nad pozemkem parc. č. 1582/1
v k. ú. Vinoř, včetně vypořádání
zřízením úplatného věcného bře-
mene, s tím, že v případě odkupu
nejpozději do 3 let bude tato část-
ka odečtena od kupní ceny.

V návaznosti na usnesení
Z1/11/14 z 1. ustavujícího zastu-
pitelstva MZ schválilo odměny
neuvolněným zástupcům staros-
ty, jmenovitě Ing. M. Biskupovi,
Mgr. I. Boušové a R. Rytinovi.

MZ schválilo odměny předse-
dům výborů, jmenovitě D. Smol-
jakovi, P. Gawdunové, M. Halí-
kovi, doc. Ing. L. Turnerové, CSc.,
Bc. K. Jankovi, Ing. M. Šustrovi,
Mgr. H. Šůrové.

Odměny náleží neuvolněným
zástupcům starosty a předse-
dům výborů ode dne zvolení,
tj. od 11. 10. 2014.

II. Nové úkoly
MZ schválilo změnu rozpočtu

k 30. 11. 2014 dle rozpočtového
opatření č. 5. Touto úpravou
bude schválený rozpočet navý-
šen o 170 600 Kč jak v příjmové,
tak i ve výdajové části schvále-
ného rozpočtu. Celková výše
upraveného rozpočtu činí příjmy
33 847 200 Kč, po konsolidaci
33 745 200 Kč se zapojením
třídy 8 ve výši 3 689 800 Kč, a vý-
daje 37 537 000 Kč, po konsoli-
daci 37 435 000 Kč.

MZ schválilo rozpočtové pro-
vizorium na rok 2015.

MZ odsouhlasilo předložený
plán inventarizace MČ Praha-Vi-
noř na rok 2014, s hlavní inven-
tarizační komisí i s rozpisem díl-
čích inventarizačních komisí.

MZ schválilo finanční příspě-
vek pěveckému sdružení Ca-
merata ve výši 5 000 Kč na
soustředění a 10 000 Kč na Vá-
noční mši J. J. Ryby. Finanční
částka bude poukázána na
účet Pěveckého sdružení CA-
MERATA v lednu 2015.

MZ schválilo finanční příspě-
vek na restaurování zástavy
Obce baráčnické J. A. Komen-
ského ve Vinoři do výše
20 000 Kč dle skutečných ná-
kladů. Částka bude vyplacena
po předložení dokladu o zapla-
cení restaurátorských prací. 

MZ schválilo  ukončení nájem-
ní smlouvy na pronájem garáže,
Mladoboleslavská 515, Praha 9
– Vinoř, s MUDr. T. Krausem do-
hodou k 30. listopadu 2014.

MZ schválilo zveřejnění zá-
měru na pronájem garáže
Mladoboleslavská 515, Pra-
ha 9 – Vinoř, za účelem parko-
vání auta, o výměře cca 20 m2

za měsíční nájemné ve výši
1 580,50 Kč/měsíc + DPH v zá-
konné výši. Doba nájmu od
1. 1. 2015 do 31. 12. 2016.

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy na byt č. 1, Bohda-
nečská 400, Praha 9 – Vinoř, od
1. 2. 2015 do 31. 1. 2018. S ohle-
dem na skutečnost, že ke dni 1. 1.
2014 nabyl účinnosti zákon
č. 89/2012 Sb., který podstatně
změnil práva a povinnosti prona-
jímatele a nájemce, bude původní
nájemní smlouva nahrazena v ce-
lém rozsahu novým zněním dle
současné právní úpravy.

MZ schválilo jednorázovou
slevu nájemci bytu č. 5, Boh-
danečská 249, Praha 9 – Vi-
noř, za měsíc září 2014 ve výši
10 % z měsíčního nájmu, tj.
530 Kč, vzhledem k problé-
mům s užíváním bytu. Sleva
bude vyplacena jednorázově
v hotovosti z pokladny MČ Pra-
ha-Vinoř do 15. 12. 2014.

MZ schválilo jednorázovou
slevu nájemci bytu č. 12, Mla-
doboleslavská 13, Praha 9 –
Vinoř, v měsíční výši 20 %
z měsíčního nájemného, tj.
1 032 Kč/měsíc, vzhledem
k problémům s užíváním bytu.
Sleva bude poskytnuta za
4 měsíce zpětně, tj. celkem
částka 4 128 Kč. Sleva bude vy-
placena jednorázově v hoto-
vosti s pokladny MČ Praha-Vi-
noř nebo zaslána na účet ná-
jemce do 15. 12. 2014.

MZ pověřilo tajemníka úřa-
du, aby zjistil rozsah nutných
oprav a nechal vypracovat
projektovou dokumentaci na
opravu bytu č. 2, Mladobole-
slavská 13, Praha 9 – Vinoř.
Jedná se o byt velikosti 1+1,
44,95 m2, jehož nájemce v říj-
nu zemřel. Byt je za celou
dobu užívání přiměřeně opo-
třebený. Aby mohl být dále
pronajat, je třeba udělat roz-
sáhlejší opravy.

MZ schválilo  prodloužení ná-
jemní smlouvy na nebytový pro-
stor Chaltická 162, o výměře
30 m2 – provozování kadeřnictví
– od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018.
Od 1. 1. 2015 je nájemné stano-
veno ve výši 1 000 Kč/m2/rok.
Nájemné je osvobozeno od DPH.
Pronajímatel je oprávněn upra-
vit nájemné o procentuální ná-
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růst vykazované míry ročního
růstu indexu spotřebitelských
cen v ČR vyhlášeného Českým
statistickým úřadem za předchá-
zející kalendářní rok v případě,
že procentuální nárůst vykazo-
vané míry ročního růstu indexu
spotřebitelských cen v ČR vyhlá-
šený Českým statistickým úřa-
dem přesáhne 2 %. Toto ustano-
vení lze prvně použít s účinností
od 1. 4. 2015. S ohledem na sku-
tečnost, že ke dni 1. 1. 2014 nabyl
účinnosti zákon č. 89/2012 Sb.,
který podstatně změnil práva
a povinnosti pronajímatele a ná-
jemce, bude původní nájemní
smlouva nahrazena v celém roz-
sahu novým zněním dle součas-
né právní úpravy.

MZ schválilo uzavření před-
ložené nájemní smlouvy na
pronájem nebytových prostor
o výměře 58,36 m2 v objektu
Bohdanečská 97, Praha 9 – Vi-
noř, se společností Česká spo-
řitelna, a. s., k provozování po-
bočky České spořitelny ve Vi-
noři, na období od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2019. MZ schválilo
opční právo pro Českou spoři-
telnu, a. s., na další prodlouže-
ní doby nájmu o 5 let v objek-
tu Bohdanečská 97, Praha 9 –
Vinoř, uzavřenou se společ-
ností Česká spořitelna, a. s.,
k provozování pobočky České
spořitelny ve Vinoři, na obdo-
bí od 1. 1. 2020 do 31. 12.
2024. Výše nájemného od 1. 1.
2015 do 31. 12. 2019 je stano-
vena ve výši 1 400 Kč/m2/rok.
Nájemné je osvobozeno od
DPH. V období od 1. 1. 2015 do
31. 12. 2019 nebude uplatněna
indexace nájemného. S ohle-
dem na skutečnost, že ke dni

1. 1. 2014 nabyl účinnosti zá-
kon č. 89/2012 Sb., který pod-
statně změnil práva a povin-
nosti pronajímatele a nájem-
ce, bude původní nájemní
smlouva nahrazena v celém
rozsahu novým zněním dle
současné právní úpravy.

MZ souhlasilo s vyřazením
žadatele M. B. o nájemní byt
MČ Praha 9 – Vinoř z pořadní-
ku žadatelů z důvodu neobno-
vení žádosti do 30. 9. 2014.

MZ pověřilo starostu MČ Vinoř,
aby zplnomocnil AK Dohnal &
Bernard, s. r. o., k zastupování
v řízení o návrhu na zrušení čás-
ti opatření obecné povahy –
1. aktualizace Zásad územního
rozvoje Prahy (AZÚR)  pro Praž-
ský okruh (SOKP).

MZ schválilo uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene k částem po-
zemků p. č. 1256, 907, 1305,
1300, 1297, 1282, 985, 1332,
1333, 1330/19, 1330/18,
1337/14, 1337/274, 1330/26,
1330/1, 1337/61, 1337/86
v k. ú. Vinoř, ve prospěch spo-
lečnosti PREdistribuce, a. s.,
IČ 273 76 516, s oprávněním dle
smlouvy, jako časově neomezené
shodnotou stanovenou dohodou
ve výši 300 Kč/bm. Rozsah bře-
mene bude vymezen geometric-
kým plánem. Zastupitelstvo MČ
Praha-Vinoř pověřuje starostu
kuzavření výše uvedené smlouvy
s termínem do 31. 3. 2015.

MZ schválilo uzavření smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene k části po-
zemku p. č. 272/1 v k. ú. Vinoř,
pro Přípojku 1kV, Praha-Vinoř,
Mladoboleslavská, p. č. 272/3
„A“, číslo SPP: D-136155, časově

neomezeného, jednorázově
úplatného v dohodnuté hodnotě
10 000 Kč bez DPH, pro společ-
nost PREdistribuce, a. s., IČ 273
76  516. MZ schválilo  uzavření
smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného bře-
mene k části pozemku p. č. 272/1
v k. ú. Vinoř, pro Přípojku 1kV,
Praha-Vinoř, Mladoboleslavská,
p. č. 272/3 „B“, číslo SPP: D-
136156, časově neomezeného,
jednorázově úplatného v dohod-
nuté hodnotě 10 000 Kč bez DPH,
pro  společnost PREdistribuce,
a. s., IČ 273 76 516. MZ dále schvá-
lilo zrušení smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného bře-
mene k pozemku parc. č. 272/1
v k. ú. Vinoř, v části pro energe-
tickou přípojku pro M. F., a po-
věřilo starostu k uzavření výše
uvedených smluv s termínem
do 31. 3. 2015.

MZ schválilo uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene
k části pozemku p. č. 404/1
v k. ú. Vinoř pro středotlaký ply-
novod, který byl vybudován pro
napojení Zámeckého areálu
Ctěnice. Věcné břemeno je vy-
mezeno geometrickým plánem
č. 1079-152/2008 ze dne 13. 5.
2008, a to na dobu neurčitou,
úplatné za cenu 50 Kč/bm, ve
prospěch společnosti Pražská
plynárenská Distribuce, a. s.,
člen koncernu Pražská plynáren-
ská, a. s., k umístění stavby ply-
nárenského zařízení s oprávně-
ním dle smlouvy. MZ pověřilo
starostu k uzavření smlouvy
o zřízení úplatného věcného bře-
mene s termínem do 31. 3. 2015.

MZ neschválilo uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene
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pozemku p. č. 257 v k. ú. Vinoř.
(Pozemek p. č. 257 k. ú. Vinoř je
ve svěřené správě městské části,
druh pozemku ovocný sad o vý-
měře 2 742 m2 – zatížená nemo-
vitost. Předložený text smlouvy
obsahuje závazek obou smluv-
ních stran uzavřít smlouvu o zří-
zení věcného břemene stezky
a cesty k pozemku p. č. 257. Věc-
né břemeno stezky a cesty je na-
vrženo zřídit v rozsahu celé ne-
movitosti, pozemku p. č. 257, na
dobu neurčitou a bezúplatně,
s přechodem práv a povinností
na všechny budoucí vlastníky.)

MZ schválilo uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene k po-
zemkům p. č. 906/1 a 940, vše
v k. ú. Vinoř (ul. Lohenická), na
dobu neurčitou, pro  společnost
PREdistribuce, a. s., IČ 273 76 516,
dle geometrického plánu č. 1353-
129/2013, v hodnotě 10 000 Kč
bez DPH. MZ MČ pověřilo starostu
k uzavření smlouvy.

MZ souhlasilo s odložením
bodu – žádost o povolení vjezdu
na pozemek p. č. 1140 v ulici Ur-
banická nejkratší možnou cestou
– a doporučilo projednat s žada-
telem jinou možnost pro vjezd na
tento pozemek. (Nabídka odkupu
části pozemku pro rozšíření vjez-
du a případné přemístění pilíře
s elektroměrovým rozvaděčem.)

MZ schválilo záměr dle před-
ložené dokumentace pro
„Golf Vinoř – SO 06 Technické
zázemí“ s tím, že požaduje do
konce února 2015 prezentaci
realizace celého území.

MZ neschválilo předložený ná-
vrh nástavby a přístavby rodin-
ného domu č. 82, Mladobole-
slavská ul., protože není v soula-
du s platným územním plánem. 

MZ schválilo předložený pro-
jekt – Odstavná plocha v ul.
Čeperská a Uherská. Projekt
řeší nedostatek parkovacích
míst v této části Vinoře a zlep-
šení průjezdnosti vozidel za-
jišťujících svoz nádob komu-
nálního odpadu vybudováním
parkovacího zálivu pro kolmé
a šikmé stání ze zatravňovací
dlažby. Akce je navržena na
pozemku ve svěřené správě
městské části p. č. 1582/2. Na-
vrženo je vybudování 6 kol-
mých a 5 šikmých stání, pře-
ložka vedení veřejného osvět-
lení. MZ pověřilo tajemníka
vypsáním poptávkového říze-
ní na dodavatele a jeho vyvě-
šením na úřední desce.

MZ schválilo úpravu povr-
chu části ul. Semtínská (výkop
do hloubky 150 mm, štěrkový
zásyp hrubým štěrkem tl.
50 mm, štěrkový zásyp jem-
ným štěrkem tl. 50 mm a vrch-
ní úprava – pochozí plocha
drobným štěrkem) vč. zajiště-
ní stanoviska správce plyn. za-
řízení, zajištění podezdívky
a vstupů k nemovitostem.
Stavba musí být realizována
odbornou firmou s praxí
a oprávněním k provádění do-

pravních staveb. Před zaháje-
ním stavebních prací oznámí
stavebník písemně ÚMČ Pra-
ha-Vinoř zhotovitele stavby
a na provedené práce na po-
zemku MČ Praha-Vinoř musí
být poskytnuta záruka min.
12 měsíců. 

MZ schválilo odměny pro čle-
ny výborů, komisí, spolků a zá-
jmových sdružení za rok 2014
– celkem odměněno 36 jed-
notlivců a 5 spolků a organiza-
cí v celkové výši 156 000 Kč.

MZ schválilo členy všech vý-
borů.

Informace starosty
dokončen můstek u Cukro-

varského rybníka

instalace dalších pěti odpad-
kových košů a jeden z nich v lo-
kalitě u Cukrovarského rybníka

investiční akce – příprava
chodníku při ul. Mladoboleslav-
ské od Normy až k Jenštejnu 

areál fotbalového hřiště –
momentálně zastaveno, čeká
se na investice z MHMP, příští
rok dokončeno

autobusová zastávka Mlado-
boleslavská – žádost směrem
k MHMP o investiční krytí 

jednání se Satalicemi a Pře-
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zleticemi – autobusová linka
k vlaku do Satalic

jaro 2015 – dokončení naučné
stezky v úseku Jenštejn – Ctěnice 

nabídka Stavebnin Dlabač
na odkup dětského hřiště
městskou částí za cca 2 mil. Kč 

Z 3. zasedání 
Zastupitelstva 
MČ Praha-Vinoř, 
konaného dne 
16. 12. 2014

I. Úkoly z minulých jednání
MZ souhlasilo s odkupem čás-

ti pozemku p. č. 331/1 ve dvoře
Mladoboleslavská 13 o velikosti
3 x 5,3 m za účelem parkování
osobního automobilu. Cena dle
znaleckého odhadu bude uhra-
zena na účet MČ Praha-Vinoř.

MZ vzalo na vědomí infor-
maci z jednání z 26. 11. 2014
a pověřuje tajemníka ÚMČ
Praha-Vinoř, aby nechal zpra-
covat projekt výstavby no-
vých parkovacích míst v ulici
Bohdanečská poblíž domů
399 a 400.

MZ souhlasilo s výběrem fir-
my Z&D stavební společnost,
s. r. o., na realizaci „Výstavba
dvou tříd MŠ v ul. Ronovské“
s nejnižší nabídkovou cenou,
kterou doporučila výběrová
komise MČ Praha-Vinoř. 

II. Nové úkoly
MZ zrušilo ke dni 16. 12.

2014 tyto výbory zastupitel-
stva zřízené pro volební obdo-
bí 2010–2014: Kontrolní vý-
bor, Finanční výbor, Výbor pro
životní prostředí, Výbor pro
dopravu a bezpečnost, Výbor
pro strategický rozvoj, Výbor

pro školství, Výbor pro kultu-
ru, prezentaci a archivaci, Vý-
bor pro sport a spolky a Výbor
pro sociální a zdravotní oblast.

MZ schválilo změnu rozpoč-
tu k 31. 12. 2014 dle rozpočto-
vého opatření č. 6. Změna roz-
počtu se týká přesunů mezi
položkami. Celková výše upra-
veného rozpočtu činí příjmy
33 847 200 Kč, po konsolidaci
33 745 200 Kč se zapojením
třídy 8 ve výši 3 689 800 Kč,
a výdaje 37 537 000 Kč, po
konsolidaci 37 435 000 Kč.

MZ vzalo na vědomí, že poža-
davek ve výši 3 000 Kč na pořá-
dání Dne dětí bude zohledněn
v rozpočtu – kapitola kultura –
na rok 2014. Finanční částka
bude proplacena po uskutečně-
ní akce na základě předlože-
ných originálních dokladů.

MZ pověřilo zástupce starosty
Roberta Rytinu a Martina Halíka
projednáním žádosti o finanční
příspěvek na provoz a údržbu so-
kolovny ve výši 200 tis. Kč s vede-
ním místní organizace TJ Sokol.

MZ vzalo na vědomí, že poža-
davek ve výši 17 000 Kč na ve-
likonoční jarmark a 6 00 Kč na
dlabání dýní bude zohledněn
v rozpočtu – kapitola kultura
– na rok 2014. Finanční částka
bude proplacena po uskuteč-
nění akce na základě předlože-
ných originálních dokladů.

MZ schválilo finanční pří-
spěvek na Mikulášskou besíd-
ku 7. 12. 2014 pořádanou
Pontes, z. s., ve výši 1 800 Kč.
Částka bude proplacena po
předložení originálních do-
kladů v hotovosti.

MZ schválilo ukončení nájem-
ní smlouvy na byt č. 11, Mlado-

boleslavská 13, Praha 9 – Vinoř,
dohodou k 30. 11. 2014.

MZ schválilo, aby byt č. 11,
Mladoboleslavská 13, Praha 9
– Vinoř, byl ponechán k pro-
nájmu pro zaměstnance ZŠ Vi-
noř do 31. 1. 2015. V případě,
že se nájemní byt nepodaří
obsadit do 31. 1. 2015 zaměst-
nancem ZŠ Vinoř, bytová ko-
mise nabídne byt zájemcům
z pořadníku žadatelů, případ-
ně vypíše výběrové řízení na
pronájem tohoto bytu.

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy na byt č. 3, Mla-
doboleslavská 514, Praha 9 – Vi-
noř, od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015.

MZ schválilo  prodloužení ná-
jemní smlouvy na pronájem
1 parkovacího místa v ul. Buko-
vinská od 1. 1. 2015 do 31. 12.
2016. Nájemné stanoveno ve
výši 250 Kč/měsíc + DPH v zá-
konné výši. Pronajímatel je
oprávněn upravit nájemné
o procentuální nárůst vykazo-
vané míry ročního růstu indexu
spotřebitelských cen v ČR vy-
hlášeného Českým statistickým
úřadem za předcházející kalen-
dářní rok v případě, že procen-
tuální nárůst vykazované míry
ročního růstu indexu spotřebi-
telských cen v ČR vyhlášený Če-
ským statistickým úřadem pře-
sáhne 2 %. Toto ustanovení lze
prvně použít s účinností od 1. 4.
2015. S ohledem na skutečnost,
že ke dni 1. 1. 2014 nabyl účin-
nosti zákon č. 89/2012 Sb., kte-
rý podstatně změnil práva a po-
vinnosti pronajímatele a nájem-
ce, bude původní nájemní
smlouva nahrazena v celém
rozsahu novým zněním dle sou-
časné právní úpravy.



MZ schválilo uzavření ná-
jemní smlouvy na nebytový
prostor ordinace neurologie
nacházející se v prvním nad-
zemním podlaží domu Mlado-
boleslavská, č. p. 514, Praha 9
– Vinoř, s účinností od prvého
dne následujícího měsíce po
měsíci, ve kterém nabude
právní moci rozhodnutí o udě-
lení oprávnění k poskytování
zdravotních služeb pro PAVLA

NEUROLOGIE, s. r. o., se sídlem
Praha 9, Mladoboleslavská
514, 190 17, IČ 03 078 434, ve
smyslu zákona č. 372/2011 Sb.
Nájemní smlouva s PAVLA NEU-
ROLOGIE, s. r. o., se sídlem
Praha 9, Mladoboleslavská
514, 190 17, IČ 03  078  434,
bude uzavřena do 31. 12. 2019.
Nájemné bude činit 1 000 Kč
za 1 m2/rok. Nájemné je osvo-
bozeno od DPH. Pronajímatel

je oprávněn upravit nájemné
o procentuální nárůst vykazo-
vané míry ročního růstu in-
dexu spotřebitelských cen v ČR
vyhlášeného Českým statistic-
kým úřadem za předcházející
kalendářní rok v případě, že
procentuální nárůst vykazo-
vané míry ročního růstu in-
dexu spotřebitelských cen v ČR
vyhlášený Českým statistickým
úřadem přesáhne 2 %. Toto us-

Děkujeme za úžasnou a obětavou pomoc při
společném podzimním úklidu Vinoře, zvláště
seniorům, maminkám, tatínkům s kočárky
a malými dětmi, celým rodinám, jste opravdu
všichni náramní a fajn lidé!

Dojali a rozesmáli jste nás svými přáníčky na
stromku přání ve Vincentu!

A úplně největší dík
patří vám všem, kdo jste
svými laskavými dary
přispěli do charitativní
předvánoční sbírky ve
Vincentu.
V roce 2015
připravujeme:
Sportovní den RM,
uměleckou soutěž Vintal

na téma „Z vinořských (ale i českomoravských)
lesů a hájů“, Jarní úklid Vinoře a další akce,
do kterých se můžete zapojit vy všichni.

I v roce 2015 bychom rádi
rozšířili naše řady o nové
členy, proto v lednu a únoru
pořádáme nábor do Rady
mladých. A koho hledáme?
Holky, kluky od 5 do 17 let,
kteří chtějí zlepšovat,
zkrášlovat Vinoř a svět, mají nápady,
odpovědně budou pracovat na svěřeném úkolu
a pomáhat ostatním členům RM a neohrnou
nos nad nějakou tou uklízecí prací. Za to
nabízíme členství v dětském zastupitelstvu
(v  České republice ojedinělém), kterému
naslouchá pan starosta Fr. Švarc, jednou za
měsíc až dva výpravu, exkurzi, kulturu, výcvik,
spoustu legrace a zábavy a hlavně dobrý pocit,
že jsme se na to podivné světadění nevykašlali
pouhým mávnutím ruky, že nás se to přece
netýká. A ono týká, a jak! Stojíte-li o to stát se
členy Rady mladých, kontaktujte Kláru
Löwensteinovou na klaralowenstein@yahoo.it.

RADA MLADÝCH VÁM PŘEJE KOUZELNÝ ROK 2015!
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tanovení lze prvně použít
s účinností od 1. 4. 2015.

MZ schválilo zahájení vymá-
hání pohledávky z dlužného
nájemného ve výši 150 771 Kč,
včetně příslušenství, od spo-
lečnosti VAKO design, s. r. o.,
soudní cestou.

MZ se seznámilo se stavem
volných nebytových prostor
Mladoboleslavská 515 a pově-
řilo I. zástupce starosty, aby
nechal zpracovat studii na je-
jich efektivní využití.

MZ nesouhlasilo s předlože-
ným provozním řádem ani
s provozováním zařízení ke

sběru a výkupu odpadů firmy
Metal Draft, s. r. o., se sídlem
Rybná 716/24, 110 00 Praha
1, IČ: 024 32 552, na pozem-
cích p. č. 336/40, 1336/41,
1336/43 a 1336/47 v k. ú. Vi-
noř v ul. Rosické. 

MZ souhlasilo s výstavbou
kompostárny na zpracování
biologicky rozložitelného
odpadu společností VinAg-
ro, s. r. o., se sídlem Vinoř-
ské nám. 37, Praha 9 – Vi-
noř, na pozemku p. č. 1589
v k. ú. Vinoř.

MZ schválilo odměnu ředite-
li ZŠ a MŠ Praha-Vinoř.

MZ schválilo záměr vybudo-
vat cyklostezku mezi MČ Pra-
ha-Vinoř a MČ Praha-Kbely po-
dél ulice Mladoboleslavská.
Zároveň pověřuje I. zástupce
starosty Michala Biskupa jed-
náním s MČ Kbely o vypraco-
vání společného projektu na
tuto komunikaci. Projekt bude
financován v poměru 50 %
nákladů MČ Praha-Vinoř
a 50 % MČ Praha-Kbely. Maxi-
mální schválená částka za MČ
Praha-Vinoř je 60 000 Kč
s platbou v roce 2015.

MZ zvolilo za členy školské
rady: L. Turnerovou a D. Vlasáka.

Na 3. jednání zastupitelstva předal kronikář František Filip a pan Milan
Leimberger panu starostovi zdigitalizované, vytištěné a svázané kroniky.

Naši milí
spoluobčané,
pomozte nám

prosím zabránit
tomu, aby ta „naše

Vinoř“ vypadala
v roce 2015 takto:
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a. s. 

Termíny přistavení:

27. 1. 15 8.00–11.00 hod.

3. 3. 15 12.00–14.30 hod.

8. 4. 15 10.30–13.30 hod.

12. 5. 15 8.00–11.00 hod.

16. 6. 15 12.00–14.30 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 telefonním čísle 267 175 202,
nebo na   www.ppas.cz.



leckohistorickém kontextu od
středověku po současnost.

Stálá expozice 
Řemesla v pořádku
Historie profesního sdru-
žování řemeslníků od stře-
dověku po současnost
Muzeum hlavního města Pra-
hy spravuje jednu z nejrozsá-
hlejších sbírek cechovních pa-
mátek na světě. Jedná se
o specifickou sbírku dokláda-
jící historii a způsoby prezen-
tace řemeslných spolků. Expo-
zice Řemesla v pořádku sezna-
muje návštěvníky s dějinami
řemesel a cechovního sdružo-
vání v sociokulturním i umě-

Program říjen – listo-
pad – prosinec 2014
Zámecký areál Ctěnice, Bohda-
nečská 259/1, 190 17 Praha 9 –
Vinoř, www.zamekctenice.cz,
www.muzeumprahy.cz
E-mail: ctenice@muzeumprahy.cz
Informace/tel.: 286 001 366
Otevírací doba: 
1. 1. – 31. 3. 2015: úterý–pátek
10.00–16.00 hod., sobota–ne-
děle 10.00–18.00 hod.
Doprava: 
metro B Vysočanská nebo C
Letňany, dále bus č. 185 a 302
do stanice Ctěnice
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Stálé expozice v přízem-
ních prostorách zámku:

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

Cukráři a cukrárny
Od 21. 9. 2014 do 1. 3. 2015
Výstava o historii cukrářského
řemesla navazuje na stálou
expozici Řemesla v pořádku. 

Seznamuje s historií a výro-
bou čokolády, marcipánu, per-
níku, cukru či zmrzliny. Cuk-
rářské řemeslo doplňuje i pře-
hled nejstarších pražských
cukráren, cukrářských výrob-
ků a forem. Součástí výstavy
je také ruční stoj na výrobu
zmrzliny, skleněná máselnice,
tvořítko na sněhové koule
a mnoho dnes již zapomenu-
tých cukrářských nástrojů, ná-
dob, forem a nejroztodivněj-
ších tvořítek, které patřily do
zařízení cukrárny, výrobny
i prodejny. Tyto exponáty jsou
zapůjčeny z putovní výstavy

Historické cukrárny autorů
Jana Marouška a Petra Lukase.

Doprovodné pořady, 
prezentace, dílny:
17. 1. 2015 – Petráčkovy
hořické trubičky
Petráčkovy hořické trubičky
patří mezi přední výrobce tra-
dičních hořických trubiček.
Manželé Josef a Marcela Pe-
tráčkovi seznámí návštěvníky
Ctěnic se zajímavou historií
původu trubiček a tradičními
postupy při výrobě této lokál-
ní speciality.

31. 1. 2015 – Perníková
chaloupka a marcipán
Malířka marcipánu Jana Hei-
merová předvede ukázky prá-

ce s marcipánem a samozřejmě
bude možné si také tvarování
a malování marcipánu vyzkou-
šet. Muzeum perníku v Rábech
u Pardubic přináší velmi neob-
vyklé zamyšlení nad pohádkou
„O perníkové chaloupce“.

7. 2. 2015 – Daniel Syrový,
chocolatier
Český chocolatier Daniel Syro-
vý se specializuje na nejlepší
druhy čokolády, které kombi-
nuje s různými druhy koření,
bylinek a květů tak, aby chu-
ťově doplňovaly různé druhy
vín a vybraných destilátů.

8. 2. 2015 – Masopustní 
lidové sladkosti
V pořadí poslední prezentace
nabídne příležitost ochutnat
tradiční obřadní a obyčejové
pečivo, které se váže k maso-
pustnímu období. Chybět ne-
budou koblihy, boží milosti,
vdolky, šišky ani koláče. 

Má vlast 2014
Od 3. 3. do 12. 4. 2015
výstavní sál Špejchar
Putovní výstava Má vlast při-
náší svědectví o zvelebování
opomíjených míst v sídlech
a krajině. Zachycuje proměny
chátrajících staveb v objekty
s novou náplní, zkrášlená ná-
městí, návsi, nádraží a sakrál-
ní stavby. Vystavovaná kolek-
ce zachycuje proměny vybra-
ných historických staveb
Prahy a Středočeského kraje.

Masopust
Neděle 8. 2. 2015 od 10 do
18 hodin – Bujará oslava
končícího masopustu v Zá-
meckém areálu Ctěnice
O tradiční masopustní veselí
se postará dechová hudba Šu-
mavanka a jihočeský národo-
pisný soubor Doudleban, kte-
rý předvede pravou masopust-
ní koledu. Chybět nebudou
tradiční fašankové koblihy,
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boží milosti ani horký mošt
a medovina. Originální českou
zabijačku přichystá a své spe-
ciality nabídne pražské řeznic-
tví Hudera a syn. Maškary vítá-
ny. Od 14 hodin Lidová maso-
pustní koleda.

Kouzelník Fyzika
Sobota 14. 3. 2015 ve 14 ho-
din výstavní sál Špejchar
V rámci cyklu programů, bě-
hem kterých jsou hravou for-
mou rozvíjeny řemeslné do-
vednosti dětí a zájem o odbor-
né vzdělávání, se představí
projekt zaměřený na podporu
zájmu dětí o přírodní vědy.

Děti prožívají dobrodružství
s kouzelníkem Fyzikou a jeho
přáteli. Příběh je přivede k po-
kusům s jednoduchými po-
můckami, které jsou běžně do-
stupné v každé domácnosti,
a tyto postupy si děti s kouzel-
níkem vyzkouší.
Příběh vyústí v jednoduché,
věku dětí přiměřené vysvětle-
ní. Na závěr děti hledají, kde
se poznaný jev uplatňuje ve

světě kolem nás. Autorka Ire-
na Klanicová vychází z vlastní
práce s dětmi.

Velikonoce
Sobota 28. 3. 2015 od 10 do
18 hod. – Jarní velikonoční
dílny pro děti i dospělé
Přijeďte i tentokrát přivítat
jaro a připomenout si veliko-
noční zvyky do Zámeckého
areálu Ctěnice prostřednictvím
lidových tradic a řemesel, které
k jaru neodmyslitelně patří.
Výtvarné dílny nabídnou mož-
nost vyzkoušet si malování ve-
likonočních vajíček různými
technikami (vosk, vyškrabo-
vání, slámové aplikace, drát-
kování) nebo se naučit plést
mrskačku z pružných vrbových
proutků. Přijeďte si také zkusit
vyrobit tradiční pečivo z Vizo-
vic anebo postavu Morany z ku-
kuřičného šustí.

Neděle 29. 3. 2015 – Veliko-
noční koncert s komorním
souborem Musica Bohemica
Kočárovna v 15 hodin
Umělecký vedoucí Jaroslav Kr-
ček, dirigent a hudební skla-
datel, soubor založil v roce
1975 a od té doby je Musica
Bohemica zárukou špičkové
umělecké kvality. Jaroslav Kr-

ček je zcela vyhraněnou skla-
datelskou osobností, u níž se

prolínají hudební sféry u jiných
autorů těžko slučitelné. Adapta-
ce lidových předloh, staré du-
chovní písně z renesančních
a barokních kancionálů i vlast-
ní vokálně instrumentální dílo
Jaroslava Krčka jsou v podání
souboru Musica Bohemica zce-
la nezaměnitelné.

Literární kavárna
Ve výstavním sále Špejchar,
úterý 13. 1. 2015 ve 14 hod.,
Zdenka Procházková a Jiří
Stivín
Herečka a spisovatelka Zdenka
Procházková přivádí návštěv-
níkům Literární kavárny, ze
které se na chvíli stane i kon-
certní sál, svého kamaráda,

multiinstrumentalistu Jiřího
Stivína, kterého ovšem před-
staví nejen jako světově zná-
mého hudebníka.

Úterý 10. 2. 2015 ve 14 ho-
din – Marie Woodhamsová
a její host
Zahraniční zpravodajka České-
ho rozhlasu Marie Woodham-



sová přivede ke kávě se svými
posluchači dalšího rozhlasové-
ho kolegu, který bude vyprá-
vět o práci rozhlasového zpra-
vodaje a vzpomínat na zajíma-
vé zážitky z pobytu v zahraničí.

Úterý 17. 3. 2015 ve 14 ho-
din – Zdenka Procházková
a Lída Rakušanová

Herečka Zdenka Procházko-
vá zve do ctěnické Literární
kavárny tentokrát svou přítel-
kyni, novinářku Lídu Rakuša-
novou, která je veřejnosti

známá především ze svého
dlouholetého působení v Rá-
diu Svobodná Evropa.

Programy pro školy
a zájmové skupiny 
Komentované prohlídky

Řemesla v pořádku
Komentovaná prohlídka ex-
pozice seznámí návštěvníky
s dějinami řemesel a cechov-

ního sdružování v sociokul-
turním i uměleckohistoric-
kém kontextu od středověku
po současnost. Procházka ex-
pozicí je vedena standardní,
interaktivní formou a je kon-
cipována na 40 minut.
Nutná objednávka předem na
tel. 601 555 080 nebo na e-mailu
oudova@muzeumprahy.cz.

Cukráři a cukrárny
Komentovaná prohlídka vý-
stavou představí vývoj cukrář-
ského umění v celosvětovém
kontextu i s důrazem na vývoj

v Českých zemích. Prostřed-
nictvím ukázek raznic, forem
či tvořítek se návštěvníci se-
známí se vznikem nejoblíbe-
nějších cukrovinek.
Prohlídka je vhodná pro žáky
II. stupně ZŠ a pro žáky SŠ.
Nutná objednávka předem na
tel. 601 555 079 nebo na e-mailu
dolezelova@muzeumprahy.cz.

Interaktivní programy 
Tovaryšova cesta 
na zkušenou
Program je koncipován jako
cesta vyučeného tovaryše
jdoucího do světa na zkuše-
nou. Na základě vandrovnic-
ké knížky, kterou děti obdrží
po interaktivní komentované

prohlídce, se sami vydávají
na vandr po expozici. For-
mou pracovního listu, zábav-
ných úkolů a dalších činností
se seznámí s historií řemesl-
nických organizací, s řemesl-
nými obory a jejich speciali-
zacemi, s životem pacholků,
tovaryšů a mistrů i s přísný-
mi pravidly života uvnitř ce-
chovní organizace.
Program je vhodný pro 3.–6.
třídu ZŠ.
Nutná objednávka předem na
tel. 601 555 080 nebo na e-mailu
oudova@muzeumprahy.cz.

Cukr, káva, čokoláda
Doprovodný program k výsta-
vě Cukráři a cukrárny umožní
žákům nahlédnout do období
první republiky prostřednic-
tvím předmětů souvisejících
s pitím kávy, cukrárnami, cuk-
rářskou výrobou a cukrovinka-
mi. Tajemství cukrářské výro-
by představí dioráma prvore-
publikové cukrářské dílny, kde
se žáci hmatem, čichem i zra-
kem seznámí s cukrářským
a perníkářským řemeslem.

Program je vhodný pro děti
předškolního věku a I. stu-
peň ZŠ.
Nutná objednávka předem na
tel. 601 555 079 nebo na e-mailu
dolezelova@muzeumprahy.cz.
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Novoroční turnaj v sálové
kopané se letos našim bor-
cům nevydařil… 
Bohužel skončili na 8. místě,
za polským mužstvem a za
mužstvem Schulzendorfu.
Zvítězil tým z Eichwalde.

Schmöcke gewinnt 
Neujahrsturnier 2015
Beim traditionellen Neujahrs-
turnier um den Pokal des Bür-
germeisters der Gemeinde
Schulzendorf jubelte am Ende
der Vorjahressieger: Der SV
Schmöckwitz – Eichwalde.
In einer Neuauflage der Final-
paarung von 2014 besiegten
die Kicker aus der Nachbarge-
meinde den Berliner Bezirks-
ligisten FSV Blau – Weiß Ma-
hlsdorf – Waldesruh mit 4:1.
Überragender Spieler des Tur-
niersiegers war Jonas Keutel,
allein drei Tore schoss er im
Endspiel.
Die Platzhirsche, die Fußballer
der SG Schulzendorf, hatten
mit dem Turnierausgang in di-
esem Jahr nichts zu tun. Im Spi-

el um Platz 6 waren sie sogar
dem Kreisligisten SV Schöne-
feld unterlegen. Deren Anhang
sorgte mit buntem Papierregen
im Turnierverlauf für fröhliche
Stimmung auf den Rängen.
Auch die beiden Teams der
Schulzendorfer Partnergemein-
den aus dem polnischen Kargo-
wa und der Hautstadt Tschechi-
ens, Prag, konnten nicht an ihre
Glanzzeiten in der Vergangen-
heit anknüpfen. Beide Manns-
chaften hatten den Pokal je-
weils schon einmal aus dem

Dahmeland entführt. Doch in
diesem Jahr reichte es nicht für
einen der vorderen Turnierplät-
ze. Im Spiel um Platz 8 entschi-
eden die polnischen Kicker die
Partie gegen die Prager für sich.
Vier Stunden Hallenfußball,
jede Menge Tore, spannende
Spiele, faire Zweikämpfe und
viel Spaß auf den Rängen –
für jeden Turnierbesucher
war gestern beim Neujahrstur-
nier etwas dabei!

4. Januar 2015
Von Redaktion

Die Sieger des Neujahrsturnier um den Pokal des Bürgermeisters:
SV Schmöckwitz – Eichwalde. Jonas Keutel (untere Reihe, 2. v.l.)
war einer der Besten. (Foto: Wolff)
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Ze zápisu první obecní
kroniky z roku 1891 

Když se Vinoř stala samo-
statnou, svobodnou obcí
V příštím roce 2015 si budeme
připomínat 125 let od udělení
souhlasu k osamostatnění Vino-
ře a vystoupení ze svazku obcí
Kbely-Satalice a Vinoř. Byla to
událost, o kterou Vinořští usilo-
vali od roku 1887. Než však došlo

k jejímu vyřízení, trvalo to až do
20. září 1890. Místodržitelem
v Českých zemích byl tehdy hra-
bě František Thuna, okresním
starostou v Karlíně JUDr. Anto-
nín Pavlička. Toto uvolnění mu-
selo být podepřeno zákonem
a ten byl přijat již roku 1853, jako
důsledek politických změn po re-
volučním roce 1848. Schválení
žádosti podléhalo ještě odsouhla-
sení Zemským výborem Králov-

ství českého. Tato zásadní změna
v politickém postavení obce vy-
volala řadu změn, u kterých na
prvním místě byla volba nového
zastupitelstva. K té došlo 7. pro-
since 1890. Bylo zvoleno 12 čle-
nů zastupitelstva a 13. hlas podle
zákona přináležel poplatníkovi,
který platil alespoň 1/6 z pří-
mých daní předepsaných obci
(tzv. virilní hlas). Ve Vinoři to byl
cukrovar a panství Czerninů.

Ve volbách bylo zvoleno ná-
sledující zastupitelstvo:
P. Šimon Bejvl – farář
Václav Jiřina – ředitel cukrovaru 
Antonín Hoffman – rolník 
Emanuel Karoušek – hostinský 
Antonín Srba – rolník
Antonín Zeithamel – kupec 
Antonín Kostelecký – rolník
František Mařinec – rolník 
František Hykeš – řídící
František Nedvídek – kolář 
Antonín Lenc – virilní hlas
velkostatku
Krátce nato pak proběhla volba
představenstva obce. Starostou
byl zvolen Antonín Zeithamel,
prvním radním Emanuel Karou-
šek a druhým radním Antonín
Srba. Volební akt dále vyžadoval
složení slibu do rukou místodrži-
telského rady p. Herrmana. Slib
byl složen 18. ledna 1891. Krátce
potom byla svolána 1. schůze zvo-
leného zastupitelstva. To nejdříve
projednalo celkový majetek obce,
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zejména tu část, která připadla Vi-
noři při jejím vystoupení ze spol-
ku. Další událostí zaznamenanou
v kronice je velká povodeň ze
4. září 1890. Vory v Braníku se
uvolnily a byly hnány proudem
takovou rychlostí, že nárazem do
dvou pilířů Karlova mostu došlo
k jejich zřícení. K lidským obětem
však nedošlo. Oprava mostu byla
dokončena již 19. listopadu 1892
a po jeho posvěcení byl slavnost-
ně předán do užívání. Další zá-
pisy o průběhu starostování
p. Zeithamla v roce 1890 zazna-
menány nejsou. Záznamy pro-
váděl a zapisoval sám starosta,
a to po celou dobu jeho funkce. 
Několik poznámek k roku
1891. Na tento rok bylo v roz-
počtu plánováno se ziskem
170 zlatých 89 krejcarů a vydá-
ním 1 856 zl. Vzniklý schodek
byl vyrovnán obecní 20% při-
rážkou k přímým daním a 8%
školní přirážkou. Pro tento rok
také obecní zastupitelstvo roz-
hodlo zřídit obecní vězení ná-
kladem 96 zl., dále rozmístit
po obci 8 svítilen nákladem
67 zl. a pro úřad zakoupit ne-
dobytnou pokladnu za 136 zl.
V té době měla obec 946 oby-
vatel a 102 popisných čísel. 
První dny v květnu navštívil
Vinoř kardinál kníže Schön-
born a uděloval v místním kos-
tele svátost biřmování. I podle
zápisů to byla mimořádná slav-
nost za účasti starostů soused-
ních obcí, všech vinořských
spolků a škol, občanů, místní
hudby a lampionového průvo-
du dětí. Kardinál Schönborn
byl ubytován v zámku. 
Od 15. 5. do 30. 10. 1891 probí-
hala v Praze Zemská výstava.

Navštívily ji 2 miliony lidí a mlu-
vilo se jenom česky. Němci se vý-
stavy nezúčastnili. V té době to
bylo velké vítězství Čechů. Byl
rovněž rozšířen hřbitov, zřízený
v roce 1805, a byla postavena
márnice a byt pro hrobníka. Nej-
horší událostí roku 1892 byla ka-
tastrofa v příbramských dolech.
Došlo k ní 30. května, kdy při ob-
rovském požáru uhořelo 319 ha-
vířů. Požár byl způsoben odhoze-
ným žhavým knotem, od které-
ho se vzňaly důlní plyny. Sbírky
pro pozůstalé rodiny se konaly
po celé zemi. Jiné události v tom-
to roce zmiňovány nejsou.
Rok 1893 je na záznamy bohatší.
Do uvolněného místa lékaře ve
Vinoři byl ustanoven MUDr. Jo-
sef Chini jako prozatímní a od
roku 1894 jako definitivní ob-
vodní lékař. Důležitou událostí
bylo i založení Dobrovolného
sboru hasičů včetně potřebného
cvičiště nákladem 320 zl., při-
hlásilo se 9 členů zakládajících,
34 přispívajících a 12 činných.
Na podnět P. Josefa Hodináře
byl také ustaven komitét pro zří-
zení obecní knihovny a ta byla
otevřena začátkem roku 1894
s počátečním stavem 69 svazků.
V roce 1893 byly také konány
oslavy císařových narozenin.
Toho využili studenti a učni hlá-
sící se k pokrokovému hnutí
k protestům proti rakouské poli-
tice. V Praze došlo 18. srpna
k velké demonstraci a následně
byl vyhlášen výjimečný stav pro
hejtmanství Karlínské, Smíchov-
ské a Vinohradské. Týkal se ze-
jména svobody tisku a práva
shromažďování a omezení dal-
ších občanských svobod. V zápi-
sech není zmínky, že by se Vino-

ře týkala aféra kolem spolku
Omladina, která končila v Praze
vraždou a zatčením 70 mladých
lidí. V roce 1893 je potřebné
připomenout i velké sucho,
které značně ovlivnilo životní
úroveň občanů.
Rok 1894 začínal volbami do
obecního zastupitelstva, které
byly 27. ledna. Ve funkci staros-
ty byl potvrzen Antonín Zeitha-
mel, prvním radním zvolen An-
tonín Hoffman a druhým rad-
ním Antonín Hrabě. K 25letému
výročí kněžského svěcení P. Ši-
mona Bejvla byla zastupitel-
stvem obce uspořádána velkole-
pá oslava. Konala se 16. září,
zřejmě v den vinořského posví-
cení (pouti). Jiná událost z roku
1894 zaznamenána není.
I rok 1895 byl na události skrom-
ný a v zápise je záznamů jenom
několik. První připomíná již 27. 2.
až 7. 3. návštěvu misionářů ve Vi-
noři. Na závěr jejich misie byl na
hřbitově postaven kříž, který 5. 3.
1895 posvětili biskup mons. Ka-
lous, farář P. Š. Bejvl a kaplan Josef
Dvořák. 25. 3. je zaznamenán vel-
ký oheň, kdy shořelo stavení čp.
61. Nejdůležitější událostí bylo ale
konání Národopisné výstavy. Uvá-
děná účast byla 1 milion návštěv-
níků. Vinořští na ni zapůjčili mno-
ho starožitností a výstavní výbor
ocenil tuto jejich iniciativu a zájem
písemným poděkováním a diplo-
mem. V tomto roce také zastupi-
telstvo zrušilo povinný poplatek
za žáka, který činil 2 zlaté 8 krejca-
rů. Zastupitelstvo přijalo toto
usnesení 19. února 1896. Stavební
činnost v obci byla v letech 1891
až 1896 velmi malá; postaveny
byly pouze 2 domy a v roce 1897
pouze jeden. Prvního července
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slavil sňatek majitel vinořského
panství Otokar hrabě Czernin
s Marií kněžnou Kinskou. Svatba
se konala v Heřmanově Městci.
Zastupitelstvo Vinoře zaslalo no-
vomanželům gratulaci, ale podě-
kování za ni dostalo pouze na ko-
respondenčním lístku a navíc ně-
mecky. Byla to pro zastupitelstvo
i obec velká urážka. Největší udá-
lostí roku se však stalo dokončení
přístavby obecné školy. Postavil ji
vinořský stavitel Jan Máša za
10 072 zlatých. Sláva při dokonče-
ní však nebyla zdaleka tak veliká
jako v roce 1879. Tvrdě byla od-
mítnuta nabídka k provedení vy-
svěcení školy, dopis byl farnímu
úřadu vrácen. Bylo to již předzna-
menáním událostí, které přineslo
nadcházející století a které zname-
naly hlubokou občanskou krizi ve
Vinoři. 3. března 1897 schválilo
místní zastupitelstvo jmenování
starosty Antonína Zeithamla
a radního Antonína Hoffmana
čestnými občany obce. Přítomní
členové zastupitelstva návrh sice
jednomyslně schválili, ale postup-
ně někteří svůj názor změnili a se
jmenováním nesouhlasili. Proto
na zasedání zastupitelstva dne
22. května 1897 starosta i radní
Ant. Hoffman členům zastupitel-
stva poděkovali za navrženou
poctu, ale čestného občanství se
vzdali. V tomto roce byla také ná-
kladem 17 000 zl. postavena silni-
ce Satalice–Radonice. Vinoři při-
padl úkol postavit úsek 1
065,50 m nákladem 5 178 zl. 33
kr. Obec dostala na tuto stavbu do-
taci od Okresního i zemského vý-
boru a zbytek hradila sama. U pří-
ležitosti 25 let kněžského svěcení
založil P. Šimon Bejvl nadaci vkla-
dem 200 zl. Až nadace vzroste na

300 zl., bude jako Nadace P. Š.
Bejvla a z ní plynoucích úroků vy-
užívána na nákup školních pomů-
cek pro nemajetné děti. Ještě na
počátku roku 1897 byl Š. Bejvl
jmenován knížecím arcibiskup-
ským vikářem. Roku 1897 zemřel
v Praze bývalý policejní ředitel
a v poslední vůli věnoval Ústřední
matici školské 200 000 zl. na pod-
poru českých škol založených Ma-
ticí školskou v jazykově nejednot-
ných oblastech. 5. dubna 1897 vy-
dala vláda jazyková nařízení pro
Čechy a po několika dnech i pro
Moravu, jež se nazývala podle mi-
nisterského předsedy Badeniho.
Nařízení se týkalo zrovnoprávně-
ní českého a německého jazyka.
To vyvolalo u německých občanů
v západních a severních Čechách
značný odpor a museli pomoci
i čeští poslanci. Po pádu Badeniho
vlády došlo v Praze k velkým poli-
tickým bouřím proti Němcům
a Židům. Jejich rozsah a urputnost
byly takové, že 2. prosince 1897
byl v Praze vyhlášen výjimečný
stav. Bylo povoláno vojsko, které
několikrát zasahovalo. Nepokoje

trvaly až do konce ledna 1898. 5.
ledna 1898 probíhaly volby do
obecních zastupitelstev a 22. břez-
na byla ve Vinoři volba obecního
představenstva. Starostou byl zvo-
len MUDr. Josef Chini, prvním rad-
ním Antonín Srba a druhým rad-
ním František Nedvídek. Staré za-
stupitelstvo v čele s Antonínem
Zeithamlem skončilo svou práci
na posledním zasedání zastupitel-
stva 13. dubna 1898. Kroniky mlčí
o tom, proč bývalý starosta nebyl
zvolen do zastupitelstva, a tím ani
do představenstva obce. Byly to
důvody politické, či jiné? Byly by
to jenom spekulace, protože kon-
krétní situaci z té doby neznáme.
Kronikáře Vinoř v té době neměla
a zápisy do Pamětní knihy prová-
děl starosta sám. V posledním zá-
pise dne 13. ledna napsal:
„Končím dnešním dnem poznám-
kami v této Pamětní knize s přá-
ním, aby nové představenstvo
obecní se dočkalo a sklidilo lepších
vděků a uznání než dosavadní.“
První starosta svobodné Vino-
ře měl pohřeb 19. února 1929.

fi
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Lampionový průvod 
za pohádkou
Konal se již podvanácté, a tak je
třeba si položit otázku, zda ne-
byl tuctový. Vůbec ne. Byl plný
pohádkových bytostí a také
návštěvnost byla větší než vlo-
ni. Jak jsem přijížděl autobu-
sem 185, ve Kbelích přistoupila
řada rodin s dětmi. A již v ma-
škarním. Jak si stojí v porovnání
s loňským? Loňský průvod měl
více nápadité atrakce, letošní je
měl jednoduché, až prosté. Ale
měl jich více a měly více laska-
vý charakter. Rovněž byly za-
stávky pro pobavení královny
a tady se děti musely činit, aby
si zasloužily nějaký pamlsek.
Rovněž směr průvodu byl v po-
rovnání s loňským opačný. Zde
je nutno říci, že Ctěnický zá-
mek je rozhodně lepší volbou
a přechod průvodu z přírody
do bytové zástavby je pak jen
jeden. Na závěr na Hoffmanově
dvoře zahrála dvojice dudáků.

Tohle bylo výborné, dva proti
sobě, mezi nimi vzadu králov-

ská rodina a okolo stáli podda-
ní. Jako kdyby to nebyl „jen“ zá-
věr průvodu, ale skutečná epi-
zoda z pohádky. Prostě prima
večer, kdo nebyl, může jen lito-
vat. Letošní průvod byl báječný,
jak jen jsem si mohla, jako or-

ganizátorka, přát. Od začátku
do konce. Skvělí a nadšení lidé
v kostýmech, báječné počasí
a náramná účast. Tímto chci
všem, kteří nám pomáhali, po-
děkovat. Doufám, že se zase za
rok setkáme u dalšího blázni-
vého duchařského průvodu.
Třeba s Alenkou z říše divů,
Mrtvou nevěstou, Střihorukým
Edwardem či Willy Wonkou...

Jana Česáková Hyklová 
(Červená Karkulka)

Halloween ve Vinoři aneb
dlabání na Dlabačově
V sobotu 18. října se na Dlaba-
čově konala další tradiční Hal-
loweenská párty aneb dlabání
na Dlabačově. Počasí nám opět
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přálo, a tudíž se návštěvníci za-
čali objevovat v hojném počtu
již před oficiálním začátkem
v 15.00 hod. U vchodu je již
tradičně vítaly dvě dýně, kte-
ré vydávaly i objednané dýně
na dlabání, a všem příchozím
dětem rozdaly herní poukazy
k plnění soutěžních úkolů,

jejichž součástí byl i vědomost-
ní kvíz. Byly připraveny soutě-
že jako lovení jablíček nebo sla-
lom s dýní v trakaři, pro rodiče
byla určena soutěžní disciplína
„Zasuň“ a nově lovení pavouků
v dutém kmeni stromu. Nad

řádným plněním všech úkolů
dohlížela řádně vyškolená stra-
šidla různého druhu a zaměře-
ní. Po setmění se děti pobavily
při výrobě čarodějnické mlhy
a také se vyřádily u prohánění
světelných laserových strašidý-
lek, jejichž projekci zajistil již
tradičně pan Hanuš. K občer-
stvení všech přítomných byla
k dispozici čarodějná sluj, kde
se připravovaly nejrůznější
lektvary a výborné pochoutky.

Již tradičně bylo možno si na
ohništi za slují opéci buřty
z netopýřích křidélek. Pro věš-
tění budoucnosti zde bylo
všem k dispozici i profesionál-
ní a velmi milé čarodějnické
duo Ataner a Misone. Za obrov-
skou snahu, byly rozdány pěk-
né věcné ceny třem autorům
krásných dýňových výtvorů.
V cca 19.00 hodin byl program
zakončen nádherným a velko-
lepým ohňostrojem, který fi-
nancovala MČ Vinoř. Strávili
jsme další moc hezké odpoled-
ne, za které patří dík všem
účastníkům, kteří se přišli po-
bavit, a především dobrovolní-
kům, kteří se postarali o zába-
vu všech s obrovským osob-



ním nasazením, sobě vlastním,
a v neposlední řadě i manže-
lům Jiřině a Václavovi Dlabačo-
vým, kteří tuto velmi oblíbe-
nou a úspěšnou akci již poně-
kolikáté zajišťují. Těším se na
shledání s vámi na některé
z dalších úžasných akcí na Dla-
bačově ve Vinoři.

Za realizační tým dýně 
Gabriela Roberta Kludská

Galakoncert pro varhany
Úterý 11. listopadu 2014 se stalo
pro Vinoř dnem z mnoha důvo-
dů výjimečným. Protože se jedná
o datum, pod kterým v kalendáři
najdeme Den veteránů (roku
1918 došlo tehdy v Compigne
k podpisu příměří mezi válčícími
státy Francií a Německem), bylo
rozhodnuto připomenout v naší
městské části památku všech vi-
nořských mužů, kteří položili své
životy na frontách první světové
války. V odpoledních hodinách
tedy P. Pavel Jančík celebroval na
místním hřbitově pobožnost vě-
novanou této příležitosti a ná-
sledně byly za účasti starosty
Františka Švarce a zástupců vi-
nořských spolků položeny věnce
u blízkého památníku válečných
obětí z let 1914 až 1918. Událostí
se čtyřkou na konci letopočtu,
které mají pro Vinoř zvláštní vý-
znam, jsme si ale v minulém roce
připomněli více. Kromě zmíně-
ného stoletého výročí zahájení
světového válečného konfliktu
to bylo čtyřicet let od připojení
Vinoře k hlavnímu městu Praze
(1974) a deset let od zahájení tra-
dice tzv. Koncertů pro varhany.
V říjnu roku 2004 zazněl v koste-
le Povýšení sv. Kříže první z kon-
certů, jehož výtěžek z dobrovol-

ného vstupného posloužil jako
základ k získání prostředků na
opravu poškozených barokních
varhan. Od té doby zaznělo v kos-
tele koncertů několik desítek.
Kromě vědomí, že vstupné vždy
poslouží dobré věci, se stala Vi-
noř pomalu, ale jistě místem, kde
je kultura doma (a jak víme, za tu
dobu zdaleka nejen díky těmto
koncertům…). Uvedeného pod-
zimního večera tedy vinořský
kostel zcela zaplnili diváci, kteří
si přišli všechna tato výročí při-
pomenout na koncert po všech
stránkách ojedinělý. Poslucha-
čům přišlo zazpívat hned čtrnáct
(!) významných operních pěvců:

sopranistky Maria Kobielska, Si-
mona Procházková, Jana Sibe-
ra, Petra Šimková Alvaréz a Ma-
rina Vyskvorkina, mezzosopra-
nistky Michaela Kapustová
a Markéta Dvořáková, tenoris-
té Jan Markvart, Václav Sibera
a Nikolaj Višnjakov, barytonis-
té Michal Křístek, Oldřich Kříž
a Petr Matuszek a basista Milan
Bürger. Hvězdnou sestavu sólistů
nejen z Národního divadla, ale
i dalších scén včetně těch světo-
vých doprovodili na piano a var-
hany Pavel Voráček a na housle
Petr Maceček. Vinořský kulturní
život se samozřejmě dlouhá léta

neobejde ani bez sboru Camera-
ta Praha, a tak na koncertě ne-
chyběl ani on – večer zakončily
dvě velké scény z Verdiho opery
Jana z Arcu s jeho nezastupitel-
nou účastí. Neopakovatelný záži-
tek (mezi jehož vzácnými účast-
níky v publiku nechyběli napří-
klad ředitelka Opery Národního
divadla Sylvia Hroncová nebo
hudební ředitel Státní opery Mar-
tin Leginus) je díky fotografu
a kameramanu Janu Pirochovi
dobře zdokumentován. Na webo-
vých stránkách YouTube je mož-
né si prohlédnout jak sestřih z ce-
lého koncertu, tak několik samo-
statných vystoupení v kompletní

podobě. V současné době se též
připravuje vydání CD s audiozá-
znamem z této události. Kromě
poděkování celé řadě osob
a institucí, bez nichž by se takový
koncert nedal uskutečnit, se sluší
ještě doplnit, že výtěžek ze vstup-
ného tentokrát směřoval na fond
na ladění a údržbu varhan. Opra-
vený nástroj už sice opět plno-
hodnotně plní svůj účel, ale bez
pravidelné péče se téměř čtvrt
tisíciletí staré varhany opravdu
neobejdou. Důvodů, proč i na-
dále pořádat Koncerty pro var-
hany, je tedy i nadále dost…

red
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Pohádkové Vánoce 
na Dlabačově
Vánoce si lze jen stěží předsta-
vit bez vánočních trhů, navo-
zujících tu správnou atmosfé-
ru. Běží po celé republice, vět-
šinou jsou pořádány městem,
občas radnice zadá jejich or-
ganizaci soukromému subjek-
tu. U nás ve Vinoři jsme se
30. 11. 2014 o 1. adventní ne-
děli již podruhé sešli na dět-
ském hřišti Dlabačov, aby-
chom se na chvilku zastavili
v tom shonu předvánočních
příprav, zaposlouchali se do
adventních písní a zazpívali si
tradiční lidové koledy za do-
provodu varhan a kytary.

Nedílnou součástí trhů byl i do-
provodný program. Nejmenší
měli možnost zhlédnout pohád-
ku O Sněhurce v podání zdejší-
ho Divadýlka Na konečný, po-
hladit si živá kůzlátka v ohradě

a v neposlední řadě navštívit
smrduté peklo, kde na ně čekali
čertice s knihou hříchů.

Nezapomenutelný vánoční zá-
žitek nám poskytly děti Prima-
zumby Lucky Burdové a celou
akci zakončily svým vystoupe-
ním Zumbice. Letošní pekelný
rynk nad hřištěm byl téměř
zcela zaplněn prodejci vánoč-
ního i jiného zboží, a přestože
se nám nepodařilo zajistit tr-
delník a nepřijely nám lango-
še, občerstvit jsme se mohli již
tradičně v domečku na hřišti.
Věříme, že i v roce 2015 bude-
te chtít tradici vánočních trhů
v našem městě udržet, a snad
se nám společně podaří vrátit
tuto vánoční akci zpět na Vi-
nořské náměstí.
Děkujeme všem, kteří nám
s organizací vánočních trhů
pomáhali, sami bychom tak
krásnou akci nezvládli.

Manželé Dlabačovi 

Výbor pro kulturu
a jeho činnost
Vážení a milí čtenáři Vinořského
zpravodaje, je mi ctí pozdravit
vás na začátku roku 2015 a po-
přát vám do něj hodně štěstí,
zdraví i všeho, co se obvykle
ukrývá pod označením „osobní
spokojenost“. Co by to mělo kon-
krétně být, víte určitě sami nejlé-
pe – tedy vám přeji, aby se vám
to splnilo. Po loňských komunál-
ních volbách vznikly v zastupitel-
stvu MČ Praha-Vinoř dva výbory,
jejichž činnostem jsem si jako je-
den ze zástupců starosty vzal za
cíl maximálně napomáhat, jejich
aktivity koordinovat a zajišťovat
pro ně veškeré potřebné zázemí.
Výboru pro kulturu, sport a vol-
nočasové aktivity předsedá Petra
Gawdunová a jeho členové jsou
následující: J. Dlabačová, G. Klud-
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ská, J. Hyklová Česáková, Z. Ví-
tamvásová, H. Kazilová, P. Česák,
P. Hykl, I. Vlček, A. Böhm, J. Krát-
ký a M. Klivický. Předsedou Výbo-
ru pro spolky a církve je Martin
Halík a členy jsou V. Kučerová,
K. Matulová, A. Böhm, J. Krátký
a M. Sládek.

Na první společné schůzce
s předsedy i členy obou výborů
jsme se shodli, že primárně je
třeba napnout síly k zajištění
Vinořského adventu, spolupra-
covat s organizátory všech dal-
ších předvánočních kulturních
a spolkových aktivit ve Vinoři
a v rámci možností se účastnit
i organizace akcí spojených s Ev-
ropským setkáním mladých
v Praze, jehož zhruba dvě stě pa-
desát zahraničních účastníků
mělo nalézt ve dnech 29. 12. až
2. 1. domov právě ve Vinoři.
V téměř rekordní době jsme vy-
robili a rozdistribuovali infor-
mační leták s kompletním pro-
gramem. Pak už nezbývalo než
se snažit, aby vše proběhlo pod-
le plánu... Myslím, že i navzdory
krátkému času na přípravu
(způsobenému podzimními vol-
bami a následným nejednodu-

chým povolebním vyjednává-
ním) se Vinořský advent vydařil
i tentokrát. 30. listopadu vyrostl
na Vinořském náměstí malý vá-
noční trh a rozsvícení vánoční-
ho stromu se opět zúčastnily
stovky občanů. Velkou návštěv-
nost zaznamenaly i tradiční ad-

ventní koncerty: ještě týž den za-
hráli v kostele Povýšení sv. Kříže
na housle a klavír Petr Maceček
a Miroslav Sekera, 7. prosince se
velkému zájmu těšilo vystoupe-
ní pěveckých sborů Starší
Broučci a Kamarádi. O týden
později předvedly tradiční chrá-
mové skladby Markéta Dvořáko-
vá, Petr Matuszek (zpěv) a Irena
Chřibková (varhany) a 21. pro-
since uzavřel Vinořský advent
společný koncert dětí ze základ-
ní školy a manželů Radových.
Zmínit je ale třeba i další akce,
připravené z velké části členy
výborů: Pohádkové Vánoce
s Divadýlkem Na konečný
30. listopadu na Dlabačově, di-
skotéku v Hoffmanově dvoře
6. prosince či mikulášskou na-
dílku 7. prosince v Centru Ma-
riapoli. 10. prosince se stalo Vi-
nořské náměstí svědkem výji-

mečné události pod názvem
Česko zpívá koledy a den nato
vystoupila v restauraci U Čer-
nínů všestranná umělkyně Es-
ter Kočičková. Kdo chtěl, mohl
se také 31. prosince zúčastnit
v sokolovně velmi netradiční
oslavy silvestra – se svým pro-
gramem se zde představili mla-
dí lidé z Francie, Itálie, Němec-
ka, Polska či Ukrajiny. Všem,
které jsem při této příležitosti
vystavil nutnosti vyslechnout
si můj projev v angličtině, se
tímto ještě jednou omlouvám...
A co nás čeká teď? Naplánová-
ní kulturních, spolkových, spo-
lečenských a sportovních akcí
na celý rok a v první řadě pří-
prava dalšího společenského
plesu, který pro vás připravu-
jeme na 14. března. Na všech-
na další společná setkání
v roce 2015 se už předem těší
Robert Rytina, zástupce starosty

MČ Praha-Vinoř

Setkání Taizé ve Vinoři
Na přelomu roku se v Praze ko-
nalo Evropské setkání mládeže
organizované francouzskou eku-

menickou komunitou Taizé, na
které dorazilo kolem třiceti tisíc
účastníků z mnoha různých ná-
rodů. Více jak dvě stě účastníků
přijelo také do Vinoře, kde se ko-
nala část programu. Mladí lidé
z Francie, Itálie, Německa, Pol-
ska, Slovinska a Ukrajiny se spo-
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lu s obyvateli Vinoře a nejbližší-
ho okolí modlili za mír, hovořili
o svých zkušenostech v malých
diskusních skupinkách a užili si
spolu spoustu zábavy. V průbě-

hu silvestrovského večera ve vi-
nořské sokolovně představili
účastníci ve vtipných scénkách
své země, společně si zazpívali,

zatančili i zahráli několik her.
Půlnoční přípitek pronesl bi-
skup z Francie, který předtím za-
hrál na foukací harmoniku sta-
rou bretaňskou písničku. Ubyto-
vání účastníkům poskytlo téměř
třicet rodin z Vinoře a přilehlých
obcí, jimž chceme touto cestou
mnohokrát poděkovat za vřelé

přijetí a pohoštění zahraničních
návštěvníků. Veliké díky patří
také vinořskému úřadu, Sokolu
a Hnutí fokoláre za poskytnutí
prostorů pro ubytování a pro-

gram. Děkujeme také všem, kte-
ří pomohli s přípravou občer-
stvení, úklidem i jinak, a také
těm, kteří se programu ve Vinoři
zúčastnili a sdíleli spolu s ostat-
ními radost ze společného setká-

ní. Všichni účastníci setkání, s ni-
miž jsem měl možnost mluvit,
byli Vinoří a jejími obyvateli
nadšeni. Jedinou stížností, kte-
rou jsem zaslechl, bylo postesk-
nutí, že je setkání příliš krátké
a nemohou s námi zůstat déle.
Fotky ze setkání budou k dispozici
na www.farnost-vinor.org/taize.
Za přípravný a organizační
tým ve Vinoři

Dominik Obruča

Velikonoční jarmark
Vánoce, Vánoce přicházejí... ne,
vlastně už Velikonoce :) Než se
dvakrát otočíme a čtyřikrát vy-
spíme, máme je tady.
Srdečně vás zveme na veliko-
noční jarmark, který se tra-
dičně uskuteční na Dlabačo-
vě 22. 3., netradičně prová-
zený dětmi ze ZŠ Vinoř.
Berme život s humorem!
Možná to bude bomba, mož-
ná výbuch... No, přijďte se
podívat na vlastní oči, moc
rádi vás uvidíme.
Hody, hody doprovody, ra-
dostně a do pohody. 

Zuzana Štočková a 4. A

Foto: Markéta Nováková

Foto: Markéta Nováková

Foto: Jan Obruča
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Lingva Ludus 
Jazyková a kulturní zákoutí
Kláry Löwensteinové, Ph.D.,
únor–květen 2015

Od září do konce ledna v KVC
Vincent probíhají na dvě desítky
skupinových i individuálních
kurzů angličtiny a italštiny pro
děti i dospělé a storytellingové
pohádkové dílny. Přejete-li si od
února do května pokračovat
dále, začít nový kurz či se připo-
jit ke stávajícím, přihlašujte se
prosím během měsíce ledna na
klaralowenstein@yahoo.it. Od
února bych ráda vedle „Pohád-
kových dílen“ otevřela i dětský
seminář „Dějiny světa v obra-
zech“ pro hloubavé, výtvarně
i jinak směrem do minulosti za-
ujaté děti.
Mé velké poděkování patří ředi-
teli Vincenta Vítku Mokrému za
další ochotné a nemalé zakoupe-
ní anglických učebnic a knížek
pro první čtení u nakladatelství
National Geographic Learning.
S přáním harmonického a napl-
něného roku 2015 

Klára Löwensteinová

Ve Španělsku nechodí
Ježíšek
Je to pravda, ve Španělsku Ježí-
šek opravdu nechodí. Dárky to-
tiž nosí tři králové! „Reyes Ma-
gos“ přijíždějí do španělských
měst vždy 5. ledna večer. Dopro-
vází je početná družina a nejrůz-
nější pohádkové bytosti. V uli-
cích na ně čekají davy lidí, přede-
vším dětí, které se těší na jejich
poselství a také na sladkosti, kte-
rými Gaspar, Melchor a Baltasar
rozhodně nešetří. Podle tradice
si potom doma musí děti vyčistit
boty, postavit je na balkon nebo
k oknu a přidat něco k jídlu a pití
pro krále a velbloudy, kteří jsou
unavení po dlouhé cestě. No,
a pak už rychle do postele a ne-
chat se překvapit, jestli bude
ráno 6. ledna co rozbalovat.
Mudrci z Východu, tradičně
označovaní jako tři králové, jsou
postavy z Matoušova evangelia,
které navštívily Ježíše krátce po
jeho narození v Betlémě a při-
nesly mu dary. V liturgické tradi-
ci je svátek Tří králů spojen
s oslavou  Zjevení Páně a církev
jej na Západě i Východě slaví
6. ledna. Tento svátek je  dvanác-
tým dnem Vánoc, jím Vánoce
vrcholí a končí. Svátek Tří králů
upomíná na okamžik, kdy se
Kristus zjevuje nejen izraelské-
mu národu, ale všem, i těm, kte-
ré zastupují mudrcové z daleka.

Také v Praze již po dvacáté
přivítáme tři krále. 5. ledna
v 16.30 hod. jako každý rok
vyjedou na svých velbloudech
v doprovodu pážat a hudby
z Hradčanského náměstí smě-
rem k Loretánské ulici, kde se
pokloní u živého Betléma ma-
lému Ježíškovi a předají mu
zlato, kadidlo a myrhu.
Tak na shledanou v Betlémě
a nebo na  některém z kurzů
španělštiny. 

V lednu probíhá doplňující zá-
pis nejen do kurzů ve vinoř-
ském Vincentu. Informace na
info@ucitelspanelstiny.cz.

Taneční škola HIT
Končící rok je pro taneční-
ky spojen s různými vystou-
peními
V každé mateřské školce máme
vánoční besídky – bíle oblečené
tanečnice ve stejných bílých su-
kýnkách udělají radost každému,
starší děvčata tančí na setkáních
pro seniory a ty zkušenější, právě
z Vinoře, tančily dokonce kankán
na večírku tanečních pro dospělé.

Efektivní
systém
výuky
španělštiny

www.ucitelspanelstiny.cz
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V novém roce od 5. 1. 2015
budou pokračovat:
Tanečky pro nejmenší
(3,5–6 let) – pátek 15.55–16.40
hod. – můžete se ještě přihlásit. 
Latin dance a tango (od 2. tř.
ZŠ) – pátek 16.45–18.00 hod.
Minitanečky (od 2,5 roku)
zahajují 14. 1. 2015 – středa
10.00–10.45 hod. – min. po-
čet zájemců je 6.
Hodně úspěchů, nejen tanečních,
vám v novém roce všem přeje 

Hana Jozová Dluhošová,
taneční mistrová TŠ HIT,
www.tanecniskola-hit.cz

Koncert hudební školy
Pavla Hokra
Děti z hudební školy Pavla Hok-
ra koncertovaly v Mariapoli.

Hrály děti z Vinoře i okolí, kte-
ré se učí na hudební nástroj
v KVC Vincent. Konaly se dva
koncerty 4. prosince: od 17 hod.
a od 18.30 hod. Nejvíc účinku-
jících hrálo jako obvykle na kla-
vír, dále pak na zobcovou flét-
nu a na kytaru. Několik písni-
ček děti zpívaly s mikrofonem
nebo také hrály spolu ve skupi-

ně. Repertoár se skládal z lido-
vých i populárních písniček,
koled, populárních a i klasic-
kých skladeb. Účinkovaly jak
malé děti, pro které to byl jejich
první koncert, tak i téměř do-
spělí s hraním na vysoké úrov-
ni. Další koncerty jsou plánová-
ny na duben a na konec června.

Pavel Hokr
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Co je to Pilates?
Tuto cvičební metodu vyvinul
Joseph H. Pilates, který se na-
rodil v r. 1880 v Německu. Se-
stavil soubor cviků pro posíle-
ní, pohyblivost a kontrolu
těla. Tato metoda se neustále
vyvíjí a upravuje podle no-
vých poznatků fyzioterapie
a podle problémů, které při-
náší dnešní životní styl, které-
mu chybí zdravý pohyb a pře-
vládá sedavé zaměstnání.
Snažíme se principy cvičení
přenést do běžného života
a upravit naše špatné pohybo-
vé zvyky a špatné držení těla,
které způsobují různé potíže,
časem i bolesti.

Co můžete od Pilates čekat?
• Hlavním cílem Pilates je tělo

zpevnit, posílit a zachovat
přirozenou pohyblivost.

• vede ke správnému držení těla
• pomáhá od bolestí zad

a kloubů
• protahuje přetížené partie těla
• posiluje ochablé svaly
• posiluje pánevní dno 
Cvičení probíhá v pololetních
kurzech několikrát v týdnu.
Vzhledem k omezené kapacitě
jsou kurzy Pilates obsazené.

Další možností jsou individuál-
ní hodiny dle domluvy.
Další info na www.studiozp.cz.
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HOUPEJ A TANCUJ
Jen já a máma („nejen“
ZUMBA pro maminky
s miminky v šátku,
vhodné i pro těhotné
ženy)
Chcete si vytvarovat popo-
rodní postavu a shodit zdravě
kila navíc? Jste šťastné, když
vaše miminko spokojeně
spinká a nic mu nechybí?
Na lekci „houpej a tancuj“ nepotřebujete žádnou
hlídací tetu nebo babičku, protože miminko bude
během lekce s vámi v šátku nebo v klokance.
Miminko v bříšku miluje přirozené pohyby své
maminky, její tlukot srdce, její hlas. Když mamin-
ka tančí nebo zpívá, miminko spokojeně spinká.
Narozené miminko potřebuje pro svůj zdravý
a harmonický vývoj přesně to samé. Během lekce
budete ve vědomém spojení se svým dítětem, zá-
roveň však posílíte svou roli ženy. Miminko bude
spokojené, protože budete spokojená vy!
Termín: 15. 1. – 26. 2. každý Čt 10.30-11.30 hod.
Místo: KVC Vincent (Mc Bublina), Vinoř
Kurzovné: 650 Kč za 7 lekcí
Kurz se otevře v případě min. 10 přihlášených žen.
Přihlášky do 10. 1. na primazumba@gmail.com
nebo na tel. 607 661 196. 
Více o lektorce na http://mojecestyksobe.blogspot.cz/
nebo www.primazumba.cz… radost z pohybu, pohla-
zení po těle i po duši, zábava a efektivnost v jednom…

Hudební škola 
YAMAHA
Díky seriózní a profesionální
spolupráci a taktéž vstřícné-
mu přístupu vedení KVC
Vincent pořádáme v jeho
prostorách již šestým rokem
kurzy Hudební školy YAMA-
HA. Kurzy jsou určeny pro
děti od 4 měsíců věku až po
předškoláky. Žáci poznávají
svět hudby prostřednictvím
senzomotorických zkušenos-
tí, tematických písní, posle-
chových skladeb, elementár-
ní hry na hudební nástroj
a to vše formou otevřené
skupinové výuky.

Zuzana Bartošová,
YAMAHA Class Říjnové pasování na čtenáře žáků 2. tříd ZŠ
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Divadelní představení Královna
Koloběžka I. pro žáky 3. tříd ZŠ

Divadelní představení Královna Koloběžka I. pro žáky 3. tříd ZŠ

Mikuláš ve Vincentu Výroba adventních věnců
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Seznam knižních 
novinek 4. čtvrtletí
2014

4 vodnické příběhy: Čtyřlístek
Chodí pešek okolo
Jak Ježíšek naděloval radost
Na našem statku
O Popelce. Cinderella

Awdry Wilbert a Christopher
O mašince Tomášovi 7

Benton Jim
Můj milý deníčku. Fakt nejsou
kluci z jiné planety?
Můj milý deníčku. Jasně, že
jsem nejlepší.

Bloom Tracy
Žádný sex, je úterý

Boučková Tereza
Šíleně smutné povídky

Brezina Thomas
Klub Tygrů. 
Ostrov děsivých goril
Případ pro tebe a Klub Tygrů.
Oživlá mumie
Případ pro tebe a Klub Tygrů.
Počítačoví piráti

Busby Cylin
Jednou ano, dvakrát ne

Coelho Paulo
Nevěra

Cordonnierová Marie
Marie – anděl pokušení

Daviesová Kate
Zapomenuté jehňátko. 
Příběhy se šťastným koncem.

Deary Terry
Děsivé dějiny. Drsná doba
kamenná

Eislerová Jana
Jak souhvězdí dostala svá jména

Erskine Barbara
Žila jsem již před staletími

Fabianowska Malgorzata
Děsivé dějiny: Mazaní Slované

Fielding Joy
Neúplná mozaika

Fraczek Agnieszka
Čtyři tlapky a ocásek aneb
Povídání o zvířátkách 

Green John
Hvězdy nám nepřály

Grippando James
Mrtvá

Gruber Václav
Druhý dech chromého koně

Holcová Milena
Láska v moll. 
Přezrálé broskve

Hošková Blanka
Láskobraní

Hůlová Petra
Paměť mojí babičce

Chapman Keith
Příhody Bořka Stavitele 6

Chroustová Jana
Naivní detektivka z knihovny

Jackson Vina
80 dní barvy dychtivosti

Jirásek Alois
Staré pověsti české

Johnson Rebecca
Julinka a její zvířátka. 
Nezbedný poník

Kessler Leo
Pochoduj nebo zemři

King-Smith Dick
Já a moje příšera

Kovářová Daniela
Sbohem, cizinko

Larsmo Ola
Zrádci, špionážní román

Luňák Petr
Hrdinové

Mandausová Klára
Slunečnice

Masaryk Tomáš Garrique
Světová revoluce

May Petr
Šachové figurky

Miler Zdeněk
Krtek a zvuky kolem nás

Mlynářová Marcela
Důchodkyně nestřílejte
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Monyová Simona
Milostná strategie

Nesbo Jo
Přízrak

Nosková Věra
Ať si holky popláčou

Perrault Charles
Čtyři francouzské pohádky

Petrusová Kateřina
Pekáč buchet

Pichon Liz
Úžasný deník – Tom Gates.
Extra speciální (po)choutky

Procházka Václav
Rozhovory s planetami

Prokšová Jitka
Odvážní a čekatelé

Sacher Richard
Největší trapasy mého života

Segev Tom
Sedmý milion

Sharma Robin Shilp
Mnich, který prodal své 
ferrari

Scheffler Ursel 
Detektiv Klubko. Zločinec
z modrého pokoje

Schott Hanna
Máma Masajů

Stříteský Hynek
Fenomén ČKD

Svěrák Zdeněk
Tři bratři

Šantora Roman
Skautský oddíl

Šorel Václav
Generál Fajtl

Štolleová Barbora
Pod kuratelou Německé říše

Švarc Josef
Jak to chodí u hasičů

Taylor Patrick
Doktore, šťastný a veselý!

Tesař Jan
Mnichovský komplex

Tetourová Marie
Malované čtení – veselé bajky

Vácha Dalibor
Červenobílá

Woodová Barbara
Noční vlaky

Zinnerová Markéta
Tajemství proutěného košíku

Žáček Jiří
Proč se ten kůň tolik směje
a další říkanky

Žáček Pavel
Prahou pod pancířem 
vlasovců 
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Zápis do prvního 
ročníku ZŠ
Uskuteční se v úterý 3. a ve středu
4. února 2015 vždy od 13.00 do
17.30 hod. K zápisu vezměte
kromě budoucího prvňáčka
i jeho rodný list a svůj občanský
průkaz. Pokud se někdo nemůže
v tomto termínu dostavit, může
si na ředitelství školy domluvit
předem náhradní termín.

Zápis do MŠ 
Bude 11. a 12. března 2015 od
13.00 do 17.00 hod. K zápisu je
potřeba občanský průkaz zákon-
ného zástupce a rodný list dítěte
– dítě brát s sebou nemusíte. Při-
jímat budeme kolem 80 dětí.
Přednostně budeme přijímat děti
s trvalým bydlištěm ve Vinoři,
a to k 31. 12. 2014. Pokud někdo
změní bydliště později, bude mu-
set přinést potvrzení od Místního
úřadu Praha-Vinoř. Děti budeme
přednostně přijímat k celodenní
docházce a dále v pořadí podle
věku od nejstarších. Pokud
zbude místo, budeme přijímat
i děti ze sousedních obcí.

Materiální vybavení 
Od začátku září využíváme nově
zrekonstruované prostory výva-
řovny školní jídelny, jídlo je va-
řeno v moderním, hygienicky
nezávadném prostředí. Přibyla

možnost volit a odhlašovat
obědy přes internet. Ve škole
jsme dovybavili zbývající třídy
novým nábytkem, dokončili
jsme výměnu tabulí. Byly zakou-
peny dvě interaktivní tabule (cel-
kem máme tři). Podařilo se ote-
vřít osmou třídu mateřské školy
v horním patře na Vinořském
náměstí. Před zahájením je pří-
stavba jedné třídy MŠ a jedné
třídy školní družiny v prostoru
mezi vývařovnou a mateřskou
školou v Mikulovické ulici. Sem
bude od září přesunuta třída MŠ
z horního patra na Vinořském
náměstí a nové oddělení ŠD nám
umožní přijmout od září do dru-
žiny 200 dětí (nyní 150).

Sport 
Na podzim se uskutečnila tra-
diční utkání se ZŠ Satalice ve flor-
balu (obě kategorie jsme vy-
hráli), naši žáci se potom
zúčastnili i obvodního kola. V ob-
vodním kole soutěže ve stolním
tenise naše starší žákyně zvítě-
zily a postoupily do celopraž-
ského kola, starší žáci skončili
druzí. O víkendu 8.–9. 11. 2014
se uskutečnil v tělocvičně naší
ZŠ Přebor České obce sokolské
v badmintonu v kategorii žáků
do 13 a 15 let. Z našeho školního
badmintonového kroužku, jehož
hráči jsou registrováni pod TJ So-

kol Radotín Praha Meteor, se
zúčastnilo   12 badmintonistů,
kteří sváděli statečné souboje
s hráči z ostatních sokolských od-
dílů z různých koutů ČR. Tomáš
Panocha a Adam Bhuiyan na
sebe narazili až ve finále celého
turnaje a ve své kategorii do 15

let v něm předvedli vydařený zá-
pas. Zlatou medaili si nakonec
vybojoval Tomáš a Adam si od-
nesl krásné stříbro! Oba pak spo-
lečně prošli bez zaváhání také
všemi zápasy ve čtyřhře, a získali
tak další velmi cenné zlato. Ve
středu 17. 12. proběhl v naší tě-
locvičně XXIX. ročník tradičního
vánočního turnaje ve stolním te-
nise. Zúčastnilo se 50 dětí ze tří
škol. Z našich hráčů zvítězili Petr
Štěpánek v kategorii starších
žáků, Adam Bhuiyan v mladších
žácích a Adéla Vítová mezi star-
šími žákyněmi. 
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18. 12. na Satalické laťce (sou-
těž ve skoku vysokém) zvítězili
ve svých kategoriích Adam Tru-
pl a Emil Chaloupka. 

Připravujeme 
Od 7. do 14. 2. 2015 se uskuteč-
ní lyžařský výcvikový zájezd
pro žáky 7. ročníku do Strážné-
ho v Krkonoších.

Poznáváme naši 
krásnou obec 
– procházka 3. A a 3. B
Letošní krásné „babí“ léto pří-
mo vybízelo k procházkách.
Protože se v prvouce učíme
o naší obci, rozhodli jsme se vy-
užít krásného podzimního po-
časí k procházce. Cestou jsme si
ukazovali dopravní značky, četli
jsme si názvy ulic – to proto,
abychom si pak mohli ve škole
zkusit nakreslit vlastní mapu Vi-
noře. Měli jsme to štěstí, že nás

přijal i pan starosta František
Švarc. Děti byly zvídavé a pan
starosta sdílný, takže víme, co
ukrývá v dřevěné skříňce na

stole (opravdu v ní má pero),
ukázal nám malý i velký státní
znak a děti se ho mohly na vše
zeptat. Pan starosta byl upřím-
ný, takže víme, že i on jako malý
kluk ve škole zlobil. To se klu-
kům líbilo a mnoho našich „zlo-
bílků“ hlásilo, že tedy budou dě-
lat taky starostu. Je třeba říci, že
pan starosta ve škole nejen zlo-
bil, ale i dával pozor, protože
uměl dětem odpovědět na
všechny otázky – včetně toho,
jak vznikla planeta Země. Po
milém setkání s panem staros-

tou jsme šli na Vinořské náměs-
tí, kde jsme si ukázali pomník
sv. Jana Nepomuckého a další
vinořské památky.
Těšíme se na další společné po-
znávání.

Třídní učitelky: Andrea 
Drmotová a Iveta Boušová

Adaptační kurz 6. třídy
Na začátku letošního školního
roku došlo ke spojení loňských
tříd V. A a V. B. do jedné VI. třídy.
I proto jsme se ve dnech 6.–8. 10.
2014 vydali na adaptační pobyt
do penzionu Brada v Prachov-
ských skalách. Celé tři dny jsme
měli naplněny programem, kte-
rý pro nás sestavovali lektoři Pa-
vel Klíma a Lukáš Kohoutek spo-
lu s paní učitelkou Soňou Tom-
kovou a Marií Brothánkovou. 
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Kromě přelézání klády, honby za
„sobí šlachou“, rozhovoru s „Ne-
ználkem“ a mnoha dalších čin-
ností, při kterých jsme se učili ze-
jména toleranci, důvěře a komu-

nikaci, jsme samozřejmě měli
v penzionu výborné jídlo a ve-
škeré zázemí.

Při závěrečné diskotéce sice
naši chlapci, kterých je ve tří-
dě většina, trochu ztratili od-
vahu vyzvat dívky k tanci, ale
i tak jsme se bavili.

Hyperpohádka
Za devatero regály, pokladna-
mi, prodavači a zákazníky žije
krásná princezna. To je ale
zvláštní pohádka?!? Ale ta
princezna tam skutečně je.
A také šneci, srdíčka, koně,
domečky a další pohádkově
krásné obrázky. A kde????
Tak od začátku. V sobotu 15. 11.
se část 4. A,  pár maminek
a kamarádi vydali do OCL.
Služební branou všichni
vstoupili do království Tesca.

Tam, kam běžné oko zákazní-
ka nedohlédne, byly dlouhé,
čistě bílé chodby. Jedna
chodba jako druhá. A těmto
bílým chodbám se rozhodla
paní královna Ředitelka I.
vdechnout život, barvy a krá-
su. Protože to byla moudrá
paní královna, věděla, že nej-
krásnější obrázky jsou ty ve-
selé a plné radosti. Dětem

půjčila barvy, štětce a nechala
je malovat. Děti malovaly, až
jim od štětců barva stříkala.
A zdařilo se. Bylo to jako
kouzlo. Od těch dob již všich-

ni z království Tesca chodí ve-
selými chodbami a děti mají
o nevšední zážitek navíc. Krá-
lovna je odměnila sladkým
pokladem a zazvonil zvonec
a doufáme, že spolupráce
není konec.
Děkujeme moc paní ředitelce
hypermarketu Tesco Letňany
i těm, co po nás uklidili barev-
nou spoušť!!!

Zuzana Štočková + 4. A
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Vánoční trhy ve škole
11. 12. 2014
Ve čtvrtečních večerních hodi-
nách se v budově školy uskutečnil
již II. ročník vánočních trhů za veli-
ké účasti rodičů a širší veřejnosti.
Je téměř tradicí, že naše hudební
kroužky předvedou své doved-
nosti právě v tomto období –
a právě jejich vystoupení otevřelo
v 16.00 hod. brány školy, respekti-
ve jídelny, pro své příznivce. Prv-

ňáčci s flétnou okusili první pot-
lesk za stojánky s notičkami, za-
tímco druhé, třetí, čtvrté a páté
třídy jsou již zkušení koncertní
mistři. Kytaristé naladili kytarové
struny a v hojném počtu zahráli

tradiční koledy, které ještě více na-
vodily vánoční atmosféru. Pěvec-
ký sbor si připravil také koledy,
které si děti doprovodily na drob-
né hudební nástroje. Jako hosté
vystoupil ženský sbor Upanišady.
Na závěr zazněla známá koleda
Veselé vánoční hody, kterou si
s námi zazpívalo i početné publi-

kum. Děkujeme za podporu
a bouřlivý potlesk, který děti
velice povzbuzoval.
Sotva dozněly poslední tóny
ve školní jídelně, nastal čas

odemknout další dveře také
do zbylých prostor školy. Ho-
diny odbily 17.00 hod. a letoš-
ní trhy mohly začít.
Děti se velmi těšily a s pomocí
třídních učitelek nachystaly
školní tržiště, kde si určitě každý
návštěvník přišel na své. Mezi
sortimentem nechyběly svícny,

různé vánoční ozdoby, plovoucí
svíčky, šperky, ale i muffiny
a čaj, vánočky, slané i sladké
dobroty, ale také různé dopro-
vodné programy, kouzla, zpěvy,
hry na hudební nástroje a další,

co fantazie a kreativita dětí do-
volila. Ve vánoční tombole moh-
li všichni, kteří si zakoupili sou-
těžní los, vyhrát zajímavé ceny.

Všem dětem, pedagogům, ale
také dalším zaměstnancům
školy patří velký dík za úsilí
a čas investovaný do přípravy
velmi dlouhého, ale příjemné-
ho dne.
Děkujeme všem, kteří si v před-
vánočním shonu udělali čas
a přišli podpořit své ratolesti
nemalými finančními částkami.
Každá třída si rozhodne, jak
s utrženými penězi naloží.  

Věříme, že jsme všem zpříjem-
nili adventní čas, a přejeme
úspěšný rok 2015 plný pohody.

Mgr. Iveta Koníčková
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Podzim a předvánoční
čas ve školce
Na podzim jsme se všichni peč-
livě připravovali na Dýnějádu.
S nadšením děti malovaly krás-
né dýně. Největší zábavu si ale
užily při skupinovém malování.
Pěkně se domluvily a výsledek
stál za to. 13. října v dopole-
dních hodinách vše vypuklo
a 4. ročník Dýnějády byl odstar-
tován. Děti nemohly dospat,
strašně se těšily. Po svačince se
posilnily dobrůtkou dle libosti

a pak už nás na zahradě čekalo
velké soutěžení. Všem to šlo ná-
ramně! Děti chválil pan ředitel,
který se také přišel podívat.
A my musíme pochválit rodiče,
kteří společně s dětmi vytvořili
krásné dýně. Nápadů bylo
opravdu hodně. 
Rovněž Drakiáda byla zdařilou
podzimní akcí. Děti musely plnit
nejrůznější úkoly, aby od draka
Huberta získaly poklad. Svou
zručnost musely prokázat při
skládání mašlí na ocas draka, jíz-
dě zručnosti na koloběžce, pouš-
tění létajícího draka a při dra-
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čím hodu na cíl. Děti byly moc ši-
kovné a splnily všechny úkoly. 
Den stromů, který každoročně
připadá na 20. října, byl pro nás
poznáváním stromů, větviček,
plodů, listů. Není nic neobvyklé-
ho, když si děti hrají ve třídě
s přírodninami. Také se dozvě-
děly o zdravé stravě a vitami-
nech důležitých pro náš orga-
nismus. A aby si vše dobře zapa-
matovaly, dokázaly si připravit
zeleninový a ovocný salát.

V některých třídách, zejména
u starších dětí, se na konci října
konaly strašidelné dny. Straši-
delní duchové se navzájem
představili při módní přehlídce
doprovázené ukázkami straše-

ní, zazpívali si společně straši-
delné písničky a vyprávěli si
strašidelné příběhy, zdokonalo-
vali se v chůzi po hradbách
a vše zakončili tanečním rejem. 
V úterý 4. 11. dopoledne odjely
předškolní děti do Divadla Kar-
la Hackera na představení „Rá-
dio Junior na návštěvě“. Toto
představení bylo pod záštitou
šéfredaktorky Rádia Junior

Zory Jandové, která v něm vy-
stupovala blokem písniček
a velmi hezkého povídání s dět-
mi. Naše děti byly velmi šikov-
né, proto si do školky přivezly
dárky. Největší radost jim udě-
lala kniha pohádek a písniček
s věnováním autorky. 
Ve školce nás, mimo jiné, čeka-
la krásná loutková pohádka
O statečném kováři Mikešovi
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v podání divadelní společnosti
Dokola. V prosinci jsme také za-
vítali na výstavu zahrádkářů.
Opět bylo co obdivovat. Hlavní

prosincovou událostí je však
návštěva Mikuláše, čerta a an-
děla. Pod taktovkou čerta z OS

Prima den k nám zavítali všich-
ni. A byla to náramná legrace.
Kupodivu v naší školce zlobivé
děti nemáme, proto si odnesly

dobroty od Mikuláše i andílka,
ale také spoustu zážitků a no-
vých vědomostí. Věděli jste, že

v pekle se neděkuje? Pak už se
rozjel kolotoč čertích i vánoč-
ních besídek pro rodiče i praro-
diče a všichni si jistě přišli na
své. Vánoce patří ve školce
k nejkrásnějším dnům v roce.
Nenechal si je ujít ani náš pan
starosta Švarc. Děti ho vždy
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rády uvítají. I letos se chlubi-
ly  krásnými dárky od Ježíška.
Paní učitelky velice děkují rodi-
čům za spolupráci při přípravě

Vánoc pro děti. Bez jejich po-
moci a podpory by se tento den
v takovémto rozsahu nemohl
uskutečnit. 
Ve čtvrtek 11. 12. odpoledne se
ve všech budovách mateřské

školy konaly vánoční trhy. Star-
ší děti nabízely své výrobky
samy, těm mladším pomáhaly
paní učitelky. Nejdůležitější ale
je, že potěšily naše blízké. Muzi-
ka Špalíček Praha náš již tradič-
ně v době předvánoční naladila
svým koncertem. A protože
naše děti rády zpívají, ochotně
se k muzikantům přidaly. A do-
stáváme se na závěr podzimní-
ho a předvánočního povídání
o naší mateřské školce. Děti si
ho určitě báječně užily, teď už
se těší na společné vánoční

chvilky doma u rodičů a praro-
dičů. Na takové se dlouho vzpo-
míná, z nich čerpáme sílu po
celý život. Proto vám všem pře-
ji za celý kolektiv mateřské ško-
ly, aby ty společně prožité chví-
le byly naplněny radostí, poho-
dou, tolerancí, optimismem,
láskou. A pokud budete číst
tyto řádky po čase vánočním,
nevadí. Vždyť šťastné, ve zdraví
prožité chvíle v kruhu našich
blízkých a přátel vám všem pře-
jeme i do nového roku 2015. 

Jana Kovářová
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Tříkrálová
sbírka 2015
Již tradiční je
v naší zemi Tří-
králová sbírka
pořádaná Cha-
ritou České re-

publiky. Ve Vinoři proběhla v le-
tošním roce již po šesté. V týdnu
mezi 4. 1. 2015 a 11. 1. 2015 jste
měli možnost potkat také v naší
lokalitě skupiny královských ko-
ledníčků, kteří byli vybaveni za-
pečetěnými sběracími poklad-
ničkami, odznaky charity, ve-
doucí skupinky také průkazem
potvrzeným Magistrátem, jenž
je opravňoval ke konání sbírky.
V letošním roce vybrané peníze
budou věnovány na pomoc ne-
mocnici v Ugandě, podporu
nově vznikajících farních cha-
rit, pomoc rodinám a matkám
s dětmi. S výnosem z Tříkrá-
lové sbírky 015 v naší lokalitě
budete, po zveřejnění Arcidi-
ecézní charitou, seznámeni
na vývěskách před kostelem
a na stránkách MČ Praha-Vi-
noř www.praha-vinor.cz.
Vinoř a její okolí, Přezletice, Jen-
štejn, Radonice, Dřevčice, jsou
místem, kde žije mnoho lidí s la-
skavým a otevřeným srdcem.
Podpora sociálních projektů je
rok od roku štědřejší, mnoho
rodin se na koledníky těšilo
a mnoho koledníků se těšilo na

setkání s Vámi, na chvíle spo-
lečného zazpívání, popovídání.
Požehnání napsané křídou na
veřeje domů, obchodů a firem
nás bude provázet celým dalším
rokem a připomínat, že si lidé
umí být blízko.

Za organizátory 
Marie Nováková 

Společenský večer 
ve Vinoři
14. 2. 2015 proběhne od 19.00
hod. v místní sokolovně již
čtvrtý Společenský večer Zlaté
Prahy organizovaný Hnutím fo-
koláre. K poslechu i tanci za-
hraje kapela Anna W Qintet. Ne-
bude chybět ani půlnoční
překvapení a tombola. Výtěžek
bude věnován na realizaci pro-
jektu „Automobil pro lékaře
v africkém Fontem“.
Vstupenky v ceně 240 Kč (při
objednání nebo zakoupení do

9. 2. 2015 do 24.00 za 180 Kč)
lze objednat na adrese:
zlata.praha@focolare.cz, tel.:
603 446 545, k zakoupení bu-
dou dále v restauraci U Čer-
nínů, u manželů Novákových,
tel.: 603 369 096, a Háčkových,
tel.: 737 512 215.

Kontakt:
Hnutí fokoláre, Modletínská 2,
101 00 Praha 10, 
telefon: 272 774 985, 
e-mail: zlata.praha@focolare.cz,
internet: http://www.focolare.cz
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Sport a spolky

SPOLKY

Baráčníci
Baráčníci v závěru roku 2014
Na sklonku měsíce října jsme
čistili chodníky v parku u hřbi-
tova i u Rychty a odpracovali
zde 12 brigádnických hodin.
2. listopadu tetičky tradičně
uctily památku zemřelých za-
pálením svící u pomníků. Celý
měsíc listopad byl potom v du-
chu příprav Vánoc a adventu.
Poslední týden v tomto měsíci
naše členky pekly perníčky,
společně jsme je zdobili a balili.
Při rozsvícení vánočního stromu
na Vinořském náměstí byly nabí-
zeny za dobrovolný příspěvek,
kam přítomní přispěli 2 016 Kč.
Tuto částku jsme pak odeslali na
konto o.p.s Život dětem.

4. 12. jsme společně se seniory
uskutečnili zájezd do Doubí
„Vánoční dům“. Autobus hra-
zený z fondu kultury byl za-
plněn do posledního místa.
10. 12. za podpory žáků ZŠ pod
vedením paní učitelky Králové
a pěveckého uskupení Upani-
šady jsme se společně s obča-
ny Vinoře připojili k projektu
Česko zpívá koledy. Přestože
k prvnímu vinořskému ročníku
někteří přistupovali s nedůvě-
rou, my jej díky stovce přítom-
ných vnímáme jako úspěšný.

Atmosféra Vánoc při společ-
ném zpěvu koled a popíjení
horkých nápojů ze stánku
pana Ilji Vlčka byla příjemná.
Těšíme se opět za rok ještě
v hojnějším počtu na shleda-
nou. 13. 12. jsme měli vánoční
baráčnické sezení na Rychtě.
V pondělí 15. 12. přišly mezi
nás na Rychtu děti ze ŠD s paní
vychovatelkou Jitkou Kuchle-
rovou a jejich vánočním pro-
gramem. V rámci mezigenerač-
ních vztahů naše členky na
oplátku navštívily ve středu
17. 12. odpoledne školní druži-
nu, kde dětem četly pohádky
a básničky, přiblížily slovem,
kdo je to baráčník, a potom
dětem rozdaly cukrovinky.
V prosinci jsme předali k re-
staurování baráčnický prapor,
zástavu, která je historickou
památkou na minulé časy
i dění v naší obci. Rádi bychom
zachovali tento fragment i ge-
neracím příštím.
V závěru bychom chtěli popřát
všem našim příznivcům i všem
občanům Vinoře šťastný rok
2015 a děkujeme za podporu.

Rychtářka OB Věra Kučerová
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Rybáři – výlov rybníka Velká Obůrka

Zahrádkáři – vánoční výstava
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SPORT
Superkart
Adam Kout je vicemistrem
Evropy
Vinořský občan, motokárový
závodník Adam Kout obsadil
druhé místo v konečné klasifi-
kaci mistrovství Evropy Super-
kartů. Stejná pozice mu patři-
la i v závěrečném klání sezony
na francouzském okruhu Val
de Viene. Dvě kola žily Ada-
movy naděje na titul, který
mu za všech okolností zajišťo-
valo vítězství. 
Start mu vyšel báječně a usadil
se v čele. Jeho největší soupeř
Emmanuel Vinuales se ho však
držel jako klíště. „Potom jsem
byl na konci hlavní rovinky tro-
chu dlouho a on toho okamžiku
využil. Objektivně však musím
přiznat, že jsem na něj neměl,“
uznal Kout, jenž si potom jel
svůj vlastní závod s dostateč-
ným náskokem před dalšími
pronásledovateli. Emmanuel Vi-
nuales si na tomto mezinárod-
ním závodě mistrovství Němec-
ka už první místo nenechal vzít.

Konečné pořadí ME 
po čtyřech závodech: 
1. Vinuales – Francie
2. Kout – Česká republika
3. Elklman – Německo
4. Lilja – Dánsko
5. Bennet – Velká Británie
(Časopis – Sport-Press)
V sobotu 22. 11. 2014 proběhlo
v Berlíně slavnostní vyhlášení ko-
nečných výsledků „Evropské série
Superkart 2014“. Celkovým vítě-
zem ESS 2014 se stal český jezdec
Adam Kout. Na druhém místě se
umístil Andreas Jost a na třetím Pe-
ter Elkmann, oba Němci. Gratuluje-
me. Další potěšující zpráva: v příš-
tím roce se budou tyto závody ko-
nat na Masarykově okruhu vBrně.

Pohybové studio Majky
Šulové
Pro Pohybové studio Majky Šu-
lové byl tento rok velmi úspěš-
ný. Děvčata vybojovala na ta-
nečních soutěžích 1. místo
v Benátkách nad Jizerou,

1. místo v Brandýse nad La-
bem, 2. místo ve Skalici u České
Lípy a 1. místo v Praze na Mia
festivalu aneb Sportem proti
drogám. Po krátkém odpočin-
ku se zase naplno vrhneme do
nové choreografie, se kterou
nás čeká náročná obhajoba
skvělého umístění, a začnou se
na závody připravovat i mlad-
ší děvčátka ve věku 4–6 let.
Hrdě a s úctou reprezentuje-
me naši Vinoř, tak nám držte
palce v roce 2015.
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Cyklistika
Týmu CykloVAPE se daří
i v podzimní sezoně
Od druhé poloviny léta začal tým
CykloVAPE s přípravou na cyklo-
krosovou sezonu. Při té se poda-
řilo Michaelovi Kubínovi vybojo-
vat 1. místo v Bakově nad Jizerou
a 2. místo na závodě Pražského
poháru v Libuši. Na konci září
pak odstartoval Český pohár
úvodním závodem v Uničově.
Čerstvou posilou se stal Jiří Šlégl,
který se později začal specializo-
vat na sérii Masters společně s Ri-
chardem Němcem a hned obsa-
dil bronzovou příčku v Trutnově.
Hlavním cílem je především co
nejlepší umístění na závodech
série TOI TOI cup a nominace
na mistrovství světa v Táboře.
K té má velmi blízko Michael Ku-
bín, který byl prozatím nejlépe

14. v Uničově, Kolíně a Milovi-
cích a drží 12. pozici v celkovém
pořadí. V kategorii U23 se po-
hybuje kolem 3.–5. místa.
Velkým sběratelem pódiových
umístění je Petr Ginzel, který
absolvoval za celou sezonu ob-
divuhodných 43 závodů, z toho
v 10 stál na pódiu. Jeho největ-
ším úspěchem bylo vítězství na
Nightrunu v Praze a druhé
místo v Pražském sprint triat-
lonu. V Českém poháru v olym-
pijském triatlonu skončil 5. ve
své kategorii.

Oproti tomu Richard Němec ukon-
čil sezonu již dříve, aby se mohl
naplno věnovat organizaci zá-
vodu Českého poháru v Milovi-
cích, který se jel jako mistrovství
České republiky mládeže a žen.
Z hlediska organizace a divácké
atraktivity to byl nejvydařenější
cyklokros v celé národní sérii.
Tým CykloVAPE se nyní připra-
vuje na závěr sezony, přede-
vším na mistrovství ČR a ná-
sledně i na mistrovství světa
v cyklokrosu v Táboře. Zároveň
hledá nové členy z řad aktiv-
ních závodníků pro následující
rok, kterým může nabídnout
dobr ý kolektiv a výhodné
podmínky členství. Více na
http://www.cyklovape.cz/infor-
mace/team-cyklovape.html.
Komunikovat můžete také na
Facebooku Cyklovape.klub.

Petr Ginzel

Tenis – 25 let tenisových kurtů



Fotbal
Fotbalový klub Vinoř
V družstvu vedou fyzickou
a atletickou přípravu mamin-
ky, práci s míčem a taktickou
přípravu trenéři a pomáhají
tatínkové.
Se starší pří-
pravkou se
připravuje
společně
i mladší pří-
pravka.
Každý, kdo si chce fotbal vy-
zkoušet, je vítán!
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Pořadí Název klubu Z V R P Skóre B

1. Vinoř 10 9 0 1 86:37 27

2. Ďáblice 10 8 0 2 110:40 24

3. Satalice 10 8 0 2 79:48 24

4. Sparta – dívky 10 7 1 2 67:40 22

5. Březiněves 10 6 0 4 80:53 18

6. Praga 10 4 1 5 51:68 13

7. Bohnice 10 3 2 5 44:61 11

8. Xaverov sdružení 10 3 1 6 43:67 10

9. Čakovice 10 1 3 6 50:70 6

10. Třeboradice 10 1 0 9 44:81 3

11. Hrdlořezy 10 1 0 9 27:116 3

Pořadí Název klubu Z V R P Skóre B
1. Xaverov 11 9 1 1 43:12 28

2. Klánovice 11 8 1 2 33:10 25

3. Chabry B 11 7 3 1 37:19 24

4. Satalice 11 7 2 2 37:13 23

5. Dolní Měcholupy 11 5 1 5 34:28 16

6. Bohnice B 11 5 1 5 25:19 16

7. Troja B 11 5 1 5 27:25 16

8. Vinoř 11 4 2 5 21:32 14

9. Ďáblice C 11 4 1 6 24:38 13

10. Kbely B 11 3 2 6 35:39 11

11. Union Žižkov 11 1 1 9 13:54 4

12. King 11 0 0 11 3:43 0

Aktuální tabulka – A4B – ll. třída – skupina B

Aktuální tabulka – G3H – 86 SPŘ (1 HP)
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Kronika
Blahopřejeme našim občanům, kteří oslavili
svá životní jubilea ve 4. čtvrtletí roku 2014.

ŘÍJEN
FUXA Václav 89 let

NEDVÍDEK Karel 83 let

VOJTĚCHOVÁ Lujza 80 let

FUXOVÁ Soňa 88 let

ŠMIDOCH Miloslav 75 let

HANKO Ondrej 86 let

NOVÁK Jaroslav 80 let

BARTŮŇKOVÁ Věra 80 let

LISTOPAD
RABOCHOVÁ Marie 86 let

FRANCÁNOVÁ Alenka 85 let

ROSA Jiří 70 let

FAIFKOVÁ Marie 86 let

JAVOROVÁ Věra 86 let

KAVAN Luboš 70 let

ŠIMŠOVÁ Eliška 83 let

HYKLOVÁ Ludmila 84 let

OBRUČA Lubomír 86 let

PROSINEC
JIHLAVEC Josef 84 let

FUCHSOVÁ Jiřina 70 let

OBRANSKÁ Růžena 90 let

HLAVÁČKOVÁ Božena 86 let

MORAVČÍK Jan 87 let

HŘEBÍČEK Václav 82 let

HOLÁ Věra 88 let

PODROUŽKOVÁ Marcela 75 let

SVOBODA Petr 70 let

PODROUŽEK Václav 75 let

SYROVÁTKA Karel 81 let

Báseň
Můj život vězí v tíze
jako duše skal.
Snad z příliš jemné příze
mě bůh smutku tkal.

Snad usmýká mě doba, 
snad udolá mě žal.
Vždyť slyším denně oba,
miř na srdce a pal!

Mě neochrání štít
ze snů cár.
Už slyším povel stít,
je bloud stár.

I když silně krvácím,
svou při nevzdávám.
Neuvyklý ovacím
jdu vstříc dálavám.

Mně slzy nekanou
perly po lících.
Než padnu pod ranou,
jeden z trpících,
dál budou kanout jen
do nitra.

Ať uzří smavý den
jen růži z hořkých pěn.
Ta kůrou pronikla! 

Lubomír Antoš

Pf 2015



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

Ceny inzerce ve Vinořském zpravodaji

Pokud se jedná o subjekt s trvalým pobytem, případně sídlem společnosti 
nebo provozovnou v MČ Praha-Vinoř, platí sleva 20 % ze základu daně DPH.
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Termíny uzávěrky: 25. 6., 25. 9., 25. 12., 25. 3. Tel. redakce: 286 851 114

Firma AUTO–Tech Vinoř, s.r.o. je držitelem certifikátu systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009.
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NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ 
LETOS JINAK!

U všech předsevzetí (a u těch hubnou-
cích zvlášť) je třeba umět vytrvat, ale ne
každý má skutečně pevnou vůli a třeba
i dostatek času sám pro sebe, aby to do-
kázal. Řešení ale není nijak složité – stačí
navštívit výživovou poradnu Naturhouse
v Brandýse nad Labem. 
Metoda NATURHOUSE kombinuje uni-
kátní osobní výživové poradenství, kte-
ré klienti po celou dobu svého hubnutí
dostávají zcela zdarma, a široký sorti-
ment exkluzivních produktů. Výživová
poradkyně Renáta Gurčíková vám sesta-
ví individuální dietní plán a doporučí
vhodný jídelníček. Ten vychází ze stře-
domořské kuchyně a je dostatečně
pestrý, aby ani po několika týdnech ne-
byla strava monotónní. „Podstatou je
naučit naše klienty správně jíst a pít.
Nikdo rozhodně netrpí hlady, naopak,
často slyšíme, že takhle moc nikdy dřív
nejedli,“ vysvětluje Renáta Gurčíková. 
Právě poradenství zdarma může lednové
předsevzetí proměnit nejen v únorové,
ale i později v činy. „Skoro každý má po
pár dnech či týdnech slabší chvíli, kdy
má pocit, že nehubne dost rychle, a má
chuť všechno vzdát. Ale pravidelný kontakt

s výživovým poradcem mu pomůže pře-
konat vlastní slabost a vytrvat,“ říká
poradkyně Renáta. Poradce také dopo-
ručí vhodné výživové doplňky, které
hubnutí podpoří a zefektivní. Není důle-
žité zhubnout rychle, ale trvale, a to bez
skutečné proměny jídelníčku doplněné
mírným pohybem nejde. 
Nedávejte si další předsevzetí, která ne-
myslíte vážně. Navštivte výživovou po-
radnu NATURHOUSE v Brandýse nad
Labem, F. X. Procházky 491, a zhubněte
doopravdy.
Objednat se na vstupní konzultaci mů-
žete telefonicky: 313 771 112 nebo 
e-mailem: brandys@naturhouse-cz.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Každý rok si mnoho z nás po Vánocích stoupne na váhu a pak učiní
novoroční předsevzetí. Každý rok jsou v lednu plná fitness centra,
držíme diety, abychom se v únoru vrátili k pohodlnějšímu životu
a běžné české kuchyni. Zkuste to jednou jinak a nechte si poradit,
jak zhubnout trvale a bez jojo-efektu, aniž byste se museli týrat
hlady a trávit veškerý volný čas cvičením.
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INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
Františka Melichara
BRANDÝS NAD LABEM
– STARÁ BOLESLAV

PODROBNÉ INFORMACE:
Integrovaná střední škola
Františka Melichara
Pražská 370
250 01  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Tel. 326 902 326, 326 904 730, 326 316 907
www.issb.cz
e-mail: issb@issb.cz

Navštívit  nás a prohlédnout si areál školy
můžete  kdykoliv po telefonické domluvě.

T¤ÍLETÉ UâEBNÍ OBORY 
Obory vhodné pro chlapce i dívky
• Prodavaã, obor ã. 66-51-H/01
• Stravovací a ubytovací sluÏby, obor ã.  65-51-E/01
• Truhláfiská a ãalounická v˘roba, obor ã. 33-56-E/01
• Strojírenské práce, obor ã. 23-51-E/01
• Strojní mechanik, obor ã. 23-51-H/01
• Krejãí, obor ã. 31-58-H/01
Obory vhodn˘ pro chlapce
• Klempífiské práce ve stavebnictví, obor ã. 36-55-E/01

âTY¤LETÉ UâEBNÍ OBORY S MATURITOU
Obory vhodné pro dívky i chlapce 
• Ekonomika a podnikání, obor ã. 63-41-M/01
• Obchodník, obor ã. 66-41-L/01
Obor vhodn˘ pro chlapce
• Mechanik strojÛ a zafiízení, obor ã. 23-44-L/01
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KÁCENÍ A ŘEZ 
rizikových stromů 

stromolezeckou technikou

Tel.: 606 527 091 
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Pronajmu garážové
stání v domě 

Českodubská 819,
Praha 9 – Vinoř.

Kontakt mobil: 
724 731 516

Ekolandia s.r.o.
přijme od ledna 2015:

ŘIDIČE NA ROZVOZ JÍDLA
Možno na celý 

nebo částečný úvazek.
Dáváme šanci i nezaměstnaným

v důchodovém věku.
V případě zájmu pošlete svůj životopis

na níže uvedený e-mail.
Kontakt: Ekolandia s.r.o., 

Jiráskova 243/8, Čelákovice 250 88,
info@ekolandia.cz, 

Eva Slaná, tel.: 777 357 387
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MČ PRAHA-VINOŘ A REDAKCE
Vinořského zpravodaje 

přeje všem našim čtenářům 
zdraví a štěstí 

v roce 2015.

Těšíme se na vás 
opět v jarním čísle.



23.
obecní
PLES
obecní
PLES

SOBOTA 14. B¤EZNA OD 20:00
SOKOLOVNA V PRAZE-VINO¤I

Dal‰í informace jiÏ brzy na plakátech
a na www.praha-vinor.cz

23.


