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Ahoj, Vinořáci,
nastává čas prázdnin, dovolených, rekreace a doufejme, že
i krásného počasí. Doba zaslouženého odpočinku pro
všechny. Pouze vedení školy
a školky jako prakticky každé
léto bude sledovat dokončení
stavby roku 2015, dvou tříd
MŠ, popřípadě jedné třídy
školky a jedné třídy družiny.
Každý týden se účastní kontrolního dne stavby a konkrétními připomínkami dolaďuje
postup stavebních prací ke
zdárnému dokončení. Rovněž
musí být termínově včas dodáno potřebné vybavení, aby
od 1. 9. mohli nastoupit noví
žáci. Za to patří vedení školy
a školky veliký dík.
Další investiční akce probíhají
průběžně nebo jsou v přípravě,
pro připomenutí je zopakuji:
rekonstrukce suterénu zdravotního střediska, pro aktuální potřebu v něm mohou být umístěny tři třídy družiny,
revitalizace tzv. předzámčí,
nové antukové hřiště pro volejbal a nohejbal, nové herní a cvičební prvky pro starší děti na
hřišti V Podskalí, projekt pro
kompletní rekonstrukci sokolovny, sanace suterénu sokolovny, zdravotního střediska
a cukrárny, plot pod vinořským
zámkem, kde vznikne nová
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stezka Vinořským parkem, projekt pro fotbalové hřiště s umělou trávou pro děti a mládež,
pro cyklostezku Kbely-Vinoř
a pro autobusovou zastávku
u Semtínské ulice. Dále se připravuje projekt pro bezpečný
příchod dětí do základní školy
se semaforem na Mladoboleslavské ulici a pro chodník do
Ctěnic, stejně jako ze Ctěnic do
Kbel. Ve výstavbě je dlouho
očekávaný chodník od Normy
k Jenštejnu.
Ze soukromých staveb to je
především zahájení stavebních prací při výstavbě golfového hřiště. Možná málokdo

ví, že vedle něj je už stabilní
kriketové hřiště, kde se konají
mezinárodní utkání. Pro nás
exotický sport, ve světě ale
druhý nejrozšířenější. A je zájem, aby při naší škole vznikl
kriketový kroužek, stejně jako
i ten golfový…
Stále je ale co zlepšovat v přístupu k našemu životnímu okolí
a prostředí. Bez dobrovolnické
práce se nikdy neobejdeme.
Proto děkuji všem, kteří se starají o okolí svých domů a zahrad, i když to třeba není jejich
pozemek. Také děkuji všem,
kteří po svých psech uklízejí exkrementy a všem, kteří se podílejí na veřejném životě.
A když už jsem u toho veřejného života, musím se pochlubit, osobně jsem byl poctěn
udělením pamětní medaile od
předsednictva Českého svazu
bojovníků za svobodu, které si
velice vážím. Bojovníci za svobodu, kteří prošli válečným
i normalizačním peklem a pokládali životy za svobodu nás
všech, nám neustále svými postoji a činy připomínají, že svoboda se nedá koupit, ani není
automatická. Proto si jí važme
a udržujme ji i pro naše děti
a další generace.
Krásné, pohodové a příjemné
léto a těším se na viděnou.
František Švarc

Z 5. zasedání
Zastupitelstva
MČ Praha-Vinoř,
konaného dne
23. 4. 2015
MZ souhlasilo s uzavřením
kupní smlouvy k prodeji ideální
1/2 pozemku parc. č. 655/1
v k. ú. Vinoř ZO Českého zahrádkářského svazu, Praha 9 –
Vinoř. Jedná se o cesty v zahrád-

kářské kolonii, které budou tímto ve spoluvlastnictví zahrádkářů a MČ Praha-Vinoř.

MZ schválilo změnu rozpočtu
k 30. 4. 2015 dle rozpočtového
opatření č. 1/2015. Jedná se
o příjem 5 mil. Kč na 3 třídy ZŠ
pod zdrav. střediskem a 5 mil. na
výstavbu další třídy MŠ, převod
z loňského roku 4,9 mil. Kč na
výstavbu MŠ. Dále se jedná
o přesuny mezi položkami v rozpočtu. Touto změnou nedojde
k navýšení celkových částek.
MZ schválilo výsledky inventarizace za rok 2014. Celková hodnota inventarizovaného majetku činí 617 229 554,29 Kč.
MZ schválilo hospodaření
MČ Praha-Vinoř za rok 2014
takto:
Výsledek hospodaření rozpočtová činnost – přebytek ve výši
3 089 875,63 Kč.
Výsledek hospodaření hlavní
činnost – ztráta ve výši
6 097 424,09 Kč.

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti – zisk
4 463 299,64 Kč.
MZ souhlasilo s odsvěřením
pozemků parc. č. 1531
a 1535/1, vše v k. ú. Vinoř
(u rybníka Velká Obůrka), pro
hlavní město Praha.
MZ souhlasilo s uzavřením
smlouvy o výpůjčce částí pozemků parc. č. 1458 a 1502
v k. ú. Vinoř, na dobu od 13. 4.
2015 do 30. 4. 2016, s Pražskou
vodohospodářskou společností pro zajištění investiční akce
ČSOV Vinoř.
MZ souhlasilo s převodem
pozemku parc. č. 985/4 v k. ú.
Satalice ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha-Vinoř na
MČ Praha-Satalice.
MZ souhlasilo se stavebním
záměrem výstavby zemědělské usedlosti na pozemku
parc. č. 674/5 v k. ú. Vinoř
(Bohdanečská ulice směr Ctěnice), s podmínkou, že majitel
pozemku vybuduje na své náklady cyklostezku na okraji
svého pozemku.
MZ souhlasilo se vstupem do
pozemku parc. č. 1349 v k. ú.
Vinoř a stavbou datové optické
sítě. MZ pověřilo starostu uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na
dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 10 000 Kč.
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MZ schválilo ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu
č. 10, Mladoboleslavská 13, dohodou k 31. 5. 2015. Byt bude
ponechán pro potřeby ZŠ. Pokud o pronájem bytu škola neprojeví zájem do 31. 8. 2015,
bude v září 2015 řešen pronájem bytu obsazením zájemci
z pořadníku nebo záměrem
o pronájmu.
MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Mladoboleslavská 515.
MZ schválilo pronájem bytu
č. 2, Mladoboleslavská 13 (byt
1+1 o velikosti 44,95 m2). Doba
nájmu stanovena na jeden rok
s možností prodloužení. K nájemnému ve výši 100 Kč/
m2/měsíc budou připočteny zálohy na služby a nájemné ze zařizovacích předmětů. Při podpisu
smlouvy bude složena částka odpovídající nájmu na jeden rok.
MZ schválilo prodloužení
nájemní smlouvy s J. Dvořákem na nebytový prostor Mladoboleslavská 8 – provozování bufetu s nabídkou specializovanou na teplá jídla.
Nájemné stanoveno ve výši
1 800 Kč/m2/rok za nebytové
prostory a 78,39 Kč/m2/rok
za venkovní plochy.
MZ schválilo uzavření nájemní smlouvy na pronájem 1 parkovacího místa v ul. Bukovinská, za nájemné ve výši
250 Kč/měsíc + DPH.
MZ schválilo finanční příspěvek na činnost Mysliveckého
sdružení Satalice – Vinoř, o. s.,
ve výši 10 000 Kč.
MZ schválilo záměr na rekonstrukci zdravotního střediska
s vybudováním 3 tříd ZŠ.
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MZ schválilo záměr na revitalizaci předzámeckého prostoru
p. č. 259/3 , 258 a 257.
MZ schválilo výstavbu plotu
na pozemcích 227/1, 229/1
a 228/1, za vinořským zámkem.

Nad kronikářským
zápisem roku 2014
Je to poněkud opožděná informace, ale je to způsobeno tím,
že při vydání minulého Vinořského zpravodaje nebylo ještě
ukončeno statistické zpracování roku 2014, a údaje tedy
nebyly k dispozici.
Jak je pravidlem, je zápis dělen
do 9 kapitol, z nichž první kapitola je věnována počasí. Nebylo
mnoho mimořádných výkyvů,
ale přeci jenom několik z nich
bylo zaznamenáno. Již 8. ledna
2014 byla zaznamenána mimořádná teplota 8 °C a ten den hlásila meteorologická služba, že
v ČR byl na 15 místech překročen teplotní rekord. Až posledních pár dnů se ochladilo a nejstudeněji bylo 26. ledna –13 °C
ráno a přes den –8 °C. Podobně
únor nebyl zimním měsícem
a teplotním průběhem připomínal březen nebo duben. Značně
nevyrovnaný byl i květen. 4. 5.
se výrazně ochladilo, značně
byly poškozeny květy meruněk
a broskví. Kolem 20. května byly
však i velmi příjemné dny; ráno
kolem 15 °C a odpoledne 25 °C.
Byly však i přívalové deště
a 27. května zasahovali hasiči
v Praze celkem 50x. Voda byla
i ve sklepě Městské knihovny a ve
stanici metra Můstek. Červen byl
suchý a teplý a 30. bylo až 34 °C.
Vydatné deště přišly až 25. a 26
června. Červenec byl pravým

letním měsícem, ale jenom v jeho
první polovině. Od 14. 7. dosahovaly teploty 30–35 °C a začaly
žně. To počasí však netrvalo
dlouho, následovalo zhoršení
a sklizňové práce se značně zpomalily. První srpnové dny neznamenaly léto, teploty byly kolem
20 °C a 7. 8. je dokonce v Horské
Kvildě mráz –4,2 °C. Po celý měsíc bylo oblačno a nepříliš příznivě. Ve vyšších polohách byl průběh sklizňových prací velmi obtížný. Září krásných dnů „babího
léta“ mnoho nepřineslo. Vyskytly se časté přívalové deště, bylo
mlhavo a zataženo. Ani poslední
3 měsíce nebyly lepší. Oblačno,
zataženo, teploty kolem 8 °C.
Sníh padal poprvé až 29. a 30.
prosince. Počet obyvatelstva se
v naší městské části proti minulému roku zvýšil o 87 občanů a je
v současné době 4 053. Narodilo
se 63 dětí, to je v porovnání s rokem 2013 o 1 dítě víc. Z toho je
33 chlapců a 30 holčiček. Rovněž
v úmrtí je počet vyrovnaný; zemřelo 22 občanů (v roce předešlém 23), z toho bylo 8 mužů
a 14 žen. Počet uzavřených sňatků byl 24 (v roce 2013 19) a rozvodů bylo 17 (v loňském roce 9).
Zajímavý je ještě údaj o počtu
přistěhovalých do MČ Vinoř; ten
byl v roce 2014 209 a v roce
2013 165, a počet odstěhovaných v roce 2014 činil 163, stejně
jako v roce 2013. Z událostí je zapsán nález kronik, které psal
p. Klifner, ale založil je první starosta samostatné Vinoře. Hledali
jsme je 14 let. Stalo se tak 14. ledna, kdy byly předány panu starostovi. 31. ledna uspořádala
Společnost Antonína Švehly
k 10. výročí obnovení činnosti

u Hoffmanů setkání za účasti
Selské jízdy a jejich praporečníků. Jako hosté byli přítomni
starosta František Švarc, exministr obrany Alexandr Vondra,
senátor Tomáš Kladívko, senátorka a starostka Přezletic Veronika
Vrecionová a další hosté.

Nepodařilo se však zjistit počet
nezaměstnaných ve Vinoři. Celkově v ČR jich však bylo 630 tisíc, což byl historický rekord.
Dále bylo oznámeno, že 1 milion
rodin je na hranici chudoby. 2.
března se ve Ctěnicích slavil masopust. Účast byla veliká. Program byl pečlivě připravený
Folklorním a tanečním souborem Furiant z Malé Bělé. Slavili
i vinořští baráčníci a senioři. 6.
září se ve ctěnickém zámku slavily dožínky. Bylo nádherné počasí, oslavu doprovázela dudácká
muzika. Pro Vinagro, s. r. o., byl
rok 2014 velmi příznivý. Od
roku 1981, kdy jsou sledovány
výnosy pěstovaných plodin, byl
rok 2014 nejúspěšnější.
V MČ jsou trvalé potíže se životním prostředím. Již druhé
volební období neexistuje komise životního prostředí. Je ničena zeleň, zapalovány nebo
vysypávány kontejnery apod.
Činnost ukončil čínský obchod
s galanterií u Flegrů a v krátké
době zde byl otevřen nový obchod Kebab (masné pochutiny). Na Mladoboleslavské ulici
byla 26. 2. otevřena trafika
a rychlé občerstvení (býval

zde obchod paní Holcové).
6. 10. bylo v Bohdanečské ulici
otevřeno květinářství; býval
zde obchod s módními doplňky. 6. ledna byla tradičně
organizována Tříkrálová sbírka. Byla velmi úspěšná a občané darovali celkem 32 300 Kč.
Rodina Berouskova křtila
v našem kostele své páté dítě
– chlapce. Jeden kmotr byl ze
Švýcarska a byl to slavný žonglér s míčky, druhý byl krotitel a přinesl bílá mláďata lva
a tygra. Otec dítěte předvedl
žonglérské umění s kuželkami
(je hodnocen jako nejlepší
světový žonglér s kuželkami).
24. 5. proběhla akce Vinořský
vandráček. Bylo příjemné počasí a akce se vydařila.
16. 7. natáčela ve Vinoři televize pořad o místních kronikách.
1. 9. byla ve škole otevřena
nově zrekonstruovaná kuchyně s kapacitou 1 000 obědů.

19. 9. organizoval ve ctěnickém
zámku místní úřad Seniorádu.

Standa Lichtenberg zvítězil ve
střelbě a vědomostní soutěži,
Milan Klivický byl ve střelbě
třetí a Jana Kubištová obsadila
ve vědomostní soutěži třetí
místo. Celkovým vítězem v soutěži družstev se stala Vinoř.
11. listopadu byl v kostele koncert sboru Camerata a hostujících umělců – členů Národního divadla. Závěrečné vystoupení bylo neopakovatelné.
Dobrovolné vstupné bylo věnováno na ladění varhan.
Kulturních akcí organizovaných
kulturním výborem nebo dalšími organizacemi bylo velmi
mnoho a všechny byly vzpomenuty v některém čísle Vinořského zpravodaje. Obdobně je
tomu s akcemi organizovanými
mateřskou nebo základní školou. Kromě toho jsou všechny
podrobně zaznamenány ve vinořské kronice, v ročním zápise.
Kronikářský zápis uzavírá kapitola 9 – Události, které zaslouží
zaznamenání. Zatímco ve Vinoři k žádným mimořádným událostem nedošlo, ve světě jich
bylo velmi mnoho. Celý svět si
připomněl umučení a smrt
3 792 převážně českých a moravských občanů-židů, ke kterému došlo z 8. na 9. března 1944.
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K dalšímu pogromu došlo rovněž v noci z 10. na 11. 7. 1944,
zemřelo 680 našich občanů,
převážně Romů. Popravy se
odehrály především v koncentračním táboře Osvětim. Zemřeli 4 naši vojáci v Afghánistánu
a v Klášterci n. O. bylo zavražděno devítileté děvčátko cestou ze
školy. Předpokládalo se zklidnění na Ukrajině, ale situace se
stále zhoršuje, a je dokonce vyhrožováno válkou. Doufejme ve
zdravý rozum normálních lidí.
Na konec deváté kapitoly ještě
jednu radostnější zprávu.
13. září proběhla u ctěnického
zámku, u nás poprvé, soutěž
v sekání kosou – Vinořská kosa.

Zúčastnilo se 13 sekáčů ze Slovenska, Čech a Moravy. Účast
veřejnosti byla sice malá, ale
bylo to poprvé a starosti se soutěží byly rozhodně příjemnější
než ty předtím uváděné.

Vítání občánků aneb
setkání generací
Na letošní vítání občánků bylo
přihlášeno celkem 31 dětí z celkového počtu 62 narozených
v roce 2014. Po několikerém
odložení termínů z důvodu karantény se dohromady sešli
opět ve školní jídelně ve čtvrtek 23. dubna 2015 děti, rodiče, příbuzní všech věkových
kategorií a tradičně baráčníci.
6

Na úvod napochodovaly s krásným hudebním vystoupením
děti z místní MŠ z třídy Veverek
pod vedením učitelek Petry
Novákové a Lucie Poslušné a již

zmínění baráčníci přinesli
svůj pozdrav. Děti s rodiči
poté osobně přivítali pan starosta František Švarc a místostarostka Iveta Boušová.

Všichni noví občánci obdrželi
pamětní list a drobné dárky od
převážně místních firem, které
tuto akci podpořily – Babiez,
Winlek a Hipp. MČ Praha-Vinoř přispěla poukázkou na nákup v hodnotě 700 Kč. Všem
patří velký dík!
Vítání občánků 2016
Rodiče, kteří by rádi nechali
své ratolesti přivítat ve Vinoři
za občánky v příštím roce, budeme včas informovat o termínu konání a také o přihlášce, na základě které budeme
následně posílat pozvánky.
Petra Gawdunová,
Úřad MČ Praha-Vinoř

Pod stan a pod zem!
Pod tímhle heslem jsme druhou
červnovou středu lákali kolemjdoucí k oranžovému stanu vedle Normy, kde jsme měli připravené velké archy s nadpisy:
Co mi ve Vinoři chybí, hodnoty
tohoto místa a podobně. Lákání
„pod zem“ znamenalo možnost
návštěvy suterénu zdravotního
střediska. Chtěli jsme, aby si ho
zájemci měli možnost prohlédnout, a lépe tak odpovědět na
další otázku: Co byste si zde přáli vybudovat? V suterénu se totiž
budou rekonstruovat prostory
pro tři třídy základní školy a vedle nich zbude ještě hodně místa pro případné další aktivity.

Musím říct, že zájem lidí nás překvapil. Od první chvíle jsme měli
kolem stánku plno a skoro jsme
nestíhali všechny ochotné respondenty vyzpovídat. Zastavovali se
maminky s dětmi, senioři, často
i celé rodiny, které mířily kolem na
nákup. Když jsme po čtyřech hodinách začali balit, měli jsme pět hustě popsaných rolí s představami,
přáními i stesky kolemjdoucích.
O týden později v jídelně základní
školy už bylo podstatně méně živo,
ale další archy se přece jen zaplnily. Ajaký byl výsledek?
Ukázalo se, že ve Vinoři lidem
nejvíc vadí nepořádek a vandalismus u altánu pod Normou. Obecně pak neuklizená neuspořádaná místa, která nemají vyjasně-

nou funkci. Chybí jim tu přirozené místo setkávání, skoro by se
chtělo říct přirozené centrum života ve Vinoři. Vedle toho chybí
také lepší obchodní středisko (se
stávající úrovní Normy nevyslovil spokojenost téměř nikdo), dopravní napojení na Černý Most,
možnost koupání a lepší propojení Vinoře s okolními cyklostezkami. Překvapivě vysoký počet lidí
vyjádřil potřebu vybudování kavárny nebo čajovny s venkovním
posezením. Na konkrétní dotaz
k využití volných prostor pod
zdravotním střediskem se nám
sešly odpovědi, z nichž vzešly následující dominantní potřeby –
místo pro setkávání mladých,
místo pro setkávání starých, rehabilitační centrum a základní
umělecká škola.
Co bude dál?
Výsledky výzkumu rozhodně nestrčíme do šuplíku. Už teď začínáme hledat architektonické studio,
které by připravilo projekty pro
rekonstrukci suterénu zdravotního střediska a zpracování celého
veřejného prostoru kolem Normy tak, abychom naplnili jasně
deklarované potřeby. A chystají
se i změny uvnitř budovy Normy
samotné… Komplexní výsledky
našeho průzkumu pak použijeme

pro přípravu strategického plánu
pro Vinoř. A samozřejmě je už velmi brzy a detailně zveřejníme.
Nakonec ještě příjemné zjištění.
Řada respondentů ocenila jako důležité pozitivní hodnoty Vinořský
park, Ctěnický háj, Podskalí a místní rybníky, studánky astezky. Opomenuta nezůstala ani výklenková
kaple vblízkosti hřbitova, kterou jinak většina z nás míjí bez povšimnutí. Zkrátka se ukázalo, že Vinoř
je docela hezké místo pro život.
Aže může být ještě lepší…
David Smoljak, předseda
Výboru pro strategický rozvoj
a výstavbu

31. 5. 2015 – Po neuvěřitelných
31 letech odchází z úřadu
na zasloužený odpočinek
Marie Špačková.
Děkujeme za její práci
pro Vinoř.
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a. s.
TERMÍNY PŘISTAVENÍ:
28. 7. 2015

8.00–11.00 hod.

2. 9. 2015

10.30–13.30 hod.

6. 10. 2015

12.00–14.30 hod.

16. 11. 2015

14.30–17.00 hod.

23. 12. 2015

10.30–13.30 hod.

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

Bližší informace na telefonních číslech 267 175 174 a 267 175 202,
nebo na www.ppas.cz.
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Program červenec –
srpen – září 2015
Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9 –
Vinoř, www.muzeumprahy.cz,
e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz,
informace/tel.: 286 001 366
Otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hod.
Doprava:
metro B Palmovka nebo C
Letňany, dále bus č. 185 a 302
do stanice Ctěnice

Stálá expozice, 1. patro
zámku
Řemesla v pořádku
Historie profesního
sdružování řemeslníků
od středověku po současnost

Expozice Řemesla v pořádku seznamuje s dějinami řemesel a cechovního sdružování, a představuje tak jednu z nejrozsáhlejších
sbírek cechovních památek na
světě, kterou spravuje právě Muzeum hlavního města Prahy.
Předmět čtvrtletí: svatební
humpen cechu sládků
Právo vařit pivo měl v raných
středověkých městech takřka
každý měšťan, který vlastnil
dům. Pivo vařil nejen pro svou
potřebu, ale i k prodeji. Zdaleka ne každý měšťan však uměl
vařit pivo, a tak si najímal odborníky – sladovníky, specialisty na výrobu sladu, a sládky,
odborníky na vaření piva. Cech
tedy zahrnoval sládky, sladov-

níky i právovárečné měšťany.
Tím se z řemeslnického cechu
stal cech řemeslnicko-obchodní. Skleněný svatební pohár
s medailonem milenecké dvojice byl zhotoven roku 1692.
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Jeho druhá strana pak představuje znak sládků – limpu
a zkřížené naběračky na potahování kvasnic v kvasné
kádi. Mezi oběma medailony
je květinový stvol a sládky
oslavující nápis.

Doprovodné pořady k výstavě Kámen v pravěku
Výroba a využití broušených nástrojů v pravěku
sobota 19. 9. 2015 od 10 do
16 hodin

Stálé expozice v přízemních prostorách zámku:
Zámek Ctěnice
Dějiny, stavební vývoj
a obnova
Dějiny obce Vinoř – Od pravěku do 20. století
Kámen v pravěku
Od 12. 4. do 4. 10. 2015,
přízemí zámku
Výstava je věnována zpracování a využití kamene v pravěku. Jsou zde představeny
nejstarší techniky opracování kamene se širokou škálou
kamenných nástrojů, vyráběných v různých obdobích
pravěku. Originální archeologické nálezy jsou doplněny funkčními replikami i ná-

zornými ukázkami jejich použití. Součástí výstavy je
dílna, kde si návštěvníci mohou sami práci s kamennými
nástroji vyzkoušet. Výstavu
doplňuje tematický program
pro školy a víkendové akce
pro veřejnost v areálu ctěnického zámku.
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Výtvarník a archeolog Václav
Drnovský, který se zabývá
technologiemi
zpracování
broušených kamenných nástrojů, představí různé druhy
pravěkých broušených nástrojů a předvede postupy používané při jejich výrobě od suroviny až po finální výrobek.
Účastníci tohoto programu si
mohou práci s pravěkými kamennými nástroji pod odborným vedením Václava Drnovského také vyzkoušet.
Kámen svému městu
Hornictví a lámání kamene na území Prahy – od
1. 5. do 4. 10. 2015, výstavní sál Špejchar
Výstava Kámen svému městu
představuje funkci pražského
kamene v historii hlavního města Prahy. Na jednotlivých panelech je v obrazech i doprovodném textu dokumentováno, jak
kámen těžený na území Prahy
ovlivnil její dějiny, a to zejména
v oblasti stavebního vývoje,
vědy, umění, ale i jako prostředek a způsob obživy pražského
obyvatelstva. Jsou zde prezento-

vána významná ložiska stavebního a dekoračního kamene, je
představeno období románského slohu v Praze, doba gotiky
a baroka a dále ukázky rozmanitých aplikací stavebního a dekoračního kamene.
Rusalka
Opera Antonína Dvořáka
v produkci Minitheatre Evy
Sitteové – neděle 12. 7.
2015 od 19 hodin v zámeckém parku – posezení v trávě / za deště se představení
koná v Jízdárně
Vstupné 50 Kč. Předprodej
vstupenek v pokladně zámku.
Délka představení je 50 minut.

Překrásná vodní víla Rusalka
zahoří láskou k Princi – člověku a dá v sázku svůj život, aby
získala jeho lásku. Loutky
v nadživotní velikosti, kouzelná Dvořákova hudba a vyprávění nesmrtelného příběhu
o lásce, zradě a odpuštění se
prolínají v půvabném představení pro dospělé i děti, které
jsou navíc vtaženy do děje jako
aktivní spoluhráči.
Dožínky
neděle 30. 8. 2015: 10.00–
17.00 hod. Řemeslný trh
a dílničky pro děti. Perníkové i jiné tradiční české sladkosti a proutěné výrobky předvádí
a nabízí jejich tvůrci.

Jezdecký den
sobota 12. 9. 2015
Jezdecká společnost Ctěnice
pořádá od 12.30 do 16.00 hodin další kolo již 12. ročníku
jezdeckých závodů O pohár
Prahy. Závody jsou určeny
dětským jezdcům na pony. Vedle dětských soutěží připravuje Jezdecká společnost i doprovodný program, kde nebude chybět možnost svezení
dětí na pony či na koních.

14.00 hod. Dožínková slavnost v podání národopisného
souboru Doudleban, který se
zabývá takzvaným klenotnicovým folklorem, jinými slovy zpívá, tancuje a oživuje zvyky dávných předků bez novodobých
choreografických úprav. Hraje
dechová hudba Šumavanka.

17.00 hod. Hradišťan & Jiří
Pavlica / Jízdárna
Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební těleso s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým
žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména
z folkloru. Jiří Pavlica stojí
v čele hudebního souboru

Hradišťan od roku 1978. Původně folklorní kapela se vlivem jeho uměleckého vedení
a dramaturgie proměnila v alternativní hudební seskupení,
které obsáhne oblouk od lidové tradice až po oblast soudobé hudby. Žánrové stylovosti
je však vždy nadřazeno sdělení, které je v hudbě zakódováno a předáváno. Hudba Hradišťanu, spojující se samozřejmou bravurou různé
hudební žánry a proudy, je
tak právem považována za
originální fenomén české kulturní scény. Více informací na
www.hradistan.cz.
Předprodej vstupenek v síti
Ticketpro: www.ticketpro.cz.

Zbylé vstupenky budou prodávány v den koncertu od 10.00
hod. v pokladně zámku.

Jablkobraní
sobota 19. 9. 2015
Jablka na mnoho způsobů –
mošty a pečené i nepečené jablečné speciality.
11.00–16.00 hod. Moštování
v zahradě. Ochutnávka čerstvě
lisovaného moštu a letošní
úrody tradičních českých jablečných odrůd z místní štěpnice.

14.00–15.00 Setkání s kouzelným pohádkovým zámeckým
zahradníkem.
V parku ožije jedna z postav
pohádkové hry o ztracených
poddaných, kteří kdysi ve ctěnickém areálu žili a pracovali.
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Ctěnické drátování
sobota 19. 9. – neděle 20. 9.
2015 od 10 do 16 hodin
Druhý ročník Ctěnického drátování uvádí již 17. celostátní setkání Cechu česko-moravských
uměleckých dráteníků jako jediné dobrovolné profesní organizace v oboru drátenictví.
V rámci setkání je připravena
výstava soutěžních výrobků
na téma Zámky, hrady, zříceniny a budou vyhlášeny ceny
udělené odbornou porotou.

Návštěvníci se seznámí s historií a současností drátenictví jak
ve světě, tak v českých zemích
a s využitím této techniky
v současnosti. Akce je doplněna přednáškami i praktickými
ukázkami, ale také tvůrčí dílnou s možností vyzkoušet si
různé techniky drátování. Akce
se koná za podpory MK ČR.

Programy pro školy
a zájmové skupiny
Komentované prohlídky
Řemesla v pořádku
Komentovaná prohlídka expozice seznámí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdru12

žování v sociokulturním i uměleckohistorickém kontextu od
středověku po současnost. Procházka expozicí je vedena standardní, interaktivní formou a je
koncipována na 60 minut.
Nutná objednávka předem na
tel. 601 555 080 nebo na e-mailu
oudova@muzeumprahy.cz.

Nutná objednávka předem na
tel. 286 001 362 nebo na e-mailu
oudova@muzeumprahy.cz.

Tovaryšova cesta na zkušenou
Program je koncipován jako
cesta vyučeného tovaryše
jdoucího do světa na zkušenou. Na základě vandrovnické
knížky, kterou děti obdrží po
interaktivní komentované prohlídce, se samy vydávají na
vandr po expozici. Formou

Kámen, přítel pračlověka
Doprovodný lektorský program umožní dětským návštěvníkům proniknout prostřednictvím originálních artefaktů, replik, haptických prvků
a interaktivní herny do života
člověka doby kamenné. Autentičnost a atmosféru pravěku dotvoří kulisy simulující
prostor, v němž se pralidé pohybovali. Program je vhodný
pro děti předškolního věku
a žáky I. stupně ZŠ.
Nutná objednávka předem na
tel. 286 001 362 nebo na e-mailu
oudova@muzeumprahy.cz.

pracovního listu, zábavných
úkolů a dalších činností se seznámí s historií řemeslnických organizací, s řemeslnými
obory a jejich specializacemi,
s životem pacholků, tovaryšů
a mistrů i s přísnými pravidly
života uvnitř cechovní organizace. Program je vhodný pro
3.–6. třídy ZŠ.

Ztracení poddaní
Program je koncipován jako
venkovní poznávací hra složená ze 13 etap, která přibližuje
dětem dějiny ctěnického areálu
s důrazem na období, kdy jej
vlastnil rod Hrzánů z Harasova. Děti se prostřednictvím
programu seznámí s areálem,
zámkem, přilehlými hospodářskými budovami a dozví
se, jací lidé, mimo panstvo,
v takové šlechtické rezidenci
žili a jaké měli povinnosti.
Blíže poznají práci štolby, šafáře, polního, mistra, drába,
porybného nebo drobné čeledě. Program je vhodný pro
menší skupiny dětí (příměstské tábory, kroužky, oddíly).
Nabídka programu platí od
1. května 2015.
Nutná objednávka předem na
tel. 286 001 362 nebo na e-mailu
oudova@muzeumprahy.cz.

Interaktivní programy

Mezinárodní spolupráce:
Svátek čokolády
v polské obci Kargowa
Ve dnech 19.–21. června proběhla v polské obci Kargowa,
partnerském městě Prahy-Vinoře, jedna z každoročně nejvýznamnějších událostí. Díky
firmě Nestlé, která ve městě
sídlí a vyrábí pro středoevropský trh populární čokoládové
výrobky Princess, Delisa nebo
Lion, se uskutečnil další ročník
Svátku čokolády. Festival, v jehož rámci se odehrává řada
koncertů či sportovních soutěží, se koná na okraji města
v areálu, v němž nechybí atrakce pro děti a samozřejmě řada
stánků, kde si mohou labužníci
připravit i výrobek z čokolády
podle vlastních představ... Festival je také příležitostí k setkávání představitelů města
s partnery ze zahraničí. Na pozvání starosty obce Kargowa
pana Jerzyho Fabiše tak na Svátek čokolády dorazili i hosté ze

spřátelených měst Německa,
Běloruska a České republiky.
Vinoř reprezentoval zástupce
starosty Robert Rytina s manželkou Magdalenou a jejich
role se zdaleka neomezila jen
na předání darů hostitelům
a na účast v komisi pro ochutnávání nejlepšího dortu festivalu... Na základě jejich pozvání by měl už během léta přijet
do Vinoře pan Dariusz Wróblewski, starosta okresu Zielo-

na Gora, do nějž Kargowa
správně náleží, a v jednání je
i návštěva seniorů z kargowské
Univerzity třetího věku ve Vinoři. V obci Kargowa také stráví na mezinárodním táboře
část prázdnin i skupina dětí
z naší základní školy, v příštím
roce naopak přijedou děti
z Polska a z německého Schulzendorfu na obdobný tábor
do Vinoře. Děkujeme polským
kolegům za pozvání na vzorně
zorganizovanou a v mnoha
ohledech inspirativní akci
a doufáme, že mezinárodní
spolupráce s partnery z Prahy-Vinoře se bude i do budoucna zdárně rozvíjet!
redakce
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Bazar oblečení a věcí
ve Vinoři
Před necelými 10 lety jsem se přistěhovala do Vinoře z druhého
konce Prahy coby nastávající
matka. Na mateřské „dovolené“
jsem se začala postupně v rámci
různých akcí seznamovat sdalšími
maminkami apostupně objevovat
všechny vinořské akce. V roce
2010 jsem zaregistrovala jednu
znich vpodobě bazárku dětského
i dospěláckého oblečení. Zaradovala jsem se, protože jsem se ivminulosti s mojí mamkou takových
bazárků zúčastňovala a vím, že
jsou to skvělé příležitosti, jak se
zbavit pro mě již nepotřebného
a nakoupit hromady potřebného
oblečení avětšinou tzv. „za pár kaček“. Děti totiž ze všeho vyrostou
neuvěřitelně rychle.
Několika prvních bazárků jsem se
zúčastnila jako zákaznice, než mě
Eva Hejzlarová aJohana Benešová
oslovily, zda bych se nechtěla přidat mezi pořadatelky. „Vlastně
proč ne?“ řekla jsem si, a tak jsem
se stala pravidelnou organizátorkou na jaře i na podzim. Eva Hejzlarová však již skoncem mateřské
dovolené začala avizovat, že by organizaci chtěla někomu předat.
Tím pro mě vzniklo velké dilema,
zda do toho jít. Nakonec jsem se
rozhodla, že to pomyslné žezlo
převezmu. Bylo to však v inkriminovaném předvolebním období
na podzim roku 2014, kdy se iřada
14

maminek vrhla do komunální politiky, a tak vznikly kolem organizace a záštity této akce politické
třenice. Nakonec však zvítězil
zdravý rozum nad politickými ambicemi, vše se vrátilo do starých
kolejí a na jaře roku 2015 se pod
mou taktovkou uspořádal další bazárek, který dopadl skvěle. Chtěla
bych proto touto cestou moc amoc
poděkovat všem maminkám aženám, které zachovaly této akci přízeň, ale i těm, které přiložily svou
ruku k dílu nově. Jmenovitě abecedně: Iveta Boušová, Maruška
Červenková, Jiřka Dlabačová,
Věrka Dostálová, Pera Gawdunová, Míša Giblová, Lenka Hluší,
Verča Hurbáneková, Markéta Imramovská, Věrka Kučerová, Lucka
Kurzová, Luďka Martincová,
Hanka Málková, Lenka Míková,
Katka Machová Ondřejová, Dagmar Petrová, Dana Pilná, Petra Štěpánková, Hanka Šůrová, Markéta
Švarcová, Verča Víšková, Zdeňka
Vítámvásová a Lucka Vrňáková.
Teď pro porovnání pár statistic-

kých čísel. Podzimního bazárku se
zúčastnilo 73 prodávajících se
2 475 kusy oblečení, bot a jiného
vybavení a obrat činil 46 825 Kč.
Na poplatcích se vybralo rekordních 5 448 Kč. Jarní bazárek byl
o poznání chudší, ale to tak bývá
vždy. Tentokrát výsledek možná
ovlivnilo ipozdější datum konání,
a to kvůli karanténě v ZŠ. Zúčastnilo se ho 47 prodávajících s1 695
kusy různého zboží a obrat činil
34 935 Kč. Na poplatcích bylo vybráno 3 285 Kč.
Přesvědčila jsem se o tom, že se
kolem této akce utvořila bezvadná
parta pracovitých lidí aspolupráce
s nimi mě baví, takže pokud mi
všechny dosud zúčastněné zachovají přízeň i nadále, ráda s nimi tu
káru potáhnu dál. Jedinou odměnou za tu práci je oproštění od prodejních poplatků apřednostní výběr oblečení pro děti i pro sebe.
Pak už jen moje poděkování. Takže
maminky a ženy, těším se s vámi
všemi zase na podzim.
S díky Gabriela Roberta Kludská

Čarodějnice 2015
Letošní čarodějný slet na Hoffmanově dvoře se konal pod záštitou Výboru pro kulturu.
Proto i osazenstvo s košťaty
u soutěží bylo jiné, nové. Soutěžní odpoledne pro děti se plynule proměnilo ve večerní zábavu pro dospělé. Nechyběly

vaná módní přehlídka strašidelných masek, věštírna, zametání na branku či hádanky ve
tmě. Dětí byla plná zahrada
i dvůr a zdálo se, že jich s přibývající tmou vůbec neubývá,

stoupili dva členové skupiny
T.E.T.R.I.S. a předvedli parádní
ohňovou podívanou. Jiskry létaly v divokých kruzích a diváci
dvojici nechtěli pustit z placu.
Nadšeně si vytleskali dva pří-

spíše naopak. Rozjařenou náladu mohutně podporovala kapela Montace pestrou směsicí
zvuků. Pak nastal čas zapálit
velký oheň. Morana blafla během několika minut a pak už
se mohly opékat buřtíky i zde.
Když se dostatečně setmělo, na-

davky. To už byl ale čas zahnat
nejmenší čarodějné dětičky do
postýlek, a tak osazenstvo trochu prořídlo. Ostatní dospělí
pozůstalí pak zbytek večera
protančili s Pohřební kapelou.
Jana Česáková Hyklová
(neupálená)

oblíbené soutěže, jako bylo vyplétání obří pavučiny, let na
koštěti a věšení netopýrů. A přibylo také pár nových. Skládání
pavouka a kostlivce, komento-
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Vinořský Vandráček pošesté
Vandráček, další z již tradičních
akcí pro rodiny, se šel letos ve Vinoři již pošesté. V sobotu 23.
května se, i přes proměnlivé počasí, dostavilo na start u místní
základní školy opět pár stovek
vandráčků, které jsme na cestu
vybavili mapkou apravou českou
buchtou. Na jednotlivých stanovištích mají vandráčci možnost
poznat práci místních spolků a firem. První stanoviště bylo u ry-

bářů V Obůrkách, druhé na parkovišti John Deera v Lohenické,
poté následoval nejdelší úsek
mezi stanovišti – Lohenickou do
lesa na stanoviště myslivců a zahrádkářů, odtud se vandrovalo
na fotbalové hřiště, potom k baráčníkům Na Rychtu a cíl byl
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v Hoffmanově dvoře na Vinořském náměstí, kde každý obdržel
diplom, malý dárek a mohl si
opéct buřta. Bohužel letos nedorazili objednaní hasiči ze Satalic,
protože museli operativně vyjet
k zásahu. Všichni organizátoři na
stanovištích věnovali svou nemalou energii do Vandráčka ve svém
volném čase, a proto si zaslouží
velký dík! Za buchty moc děkujeme Merhautovu pekařství.
Drobné dárky dodala firma
Strom Praha, a. s., a MČ Praha-Vinoř. Také děkujeme!
Video „Vinořští obyvatelé si
užili Vandráčka.mpg“ je ke sta-

žení na http://www.praha-vinor.cz/fotogalerie_2015.htm.
Petra Gawdunová, Výbor pro
kulturu a volnočasové aktivity

Červen se světovými
operními pěvci
Aby koncert ve Vinoři navštívili
radní hlavního města Prahy pro
kulturu, ředitelka Rumunského
kulturního centra anebo šéfredaktor Divadelních novin, musí
se dít něco opravdu výjimečného.
A důvod, proč pan Jan Wolf, paní
Veronica Miclea a pan Josef Herman v neděli 7. června 2015 do
našeho kostela Povýšení sv. Kříže
spolu s dalšími asi sto padesáti
návštěvníky skutečně dorazili, výjimečný bezesporu byl. Stalo se
tak zásluhou trojice umělců, již
není možné v uvedené sestavě
potkat ani v největších světových
kulturních centrech, kde jinak
každý zvlášť pravidelně hostuje.
Díky světově proslulé rumunské
sopranistce paní Andě-Louise
Bogze, která už před časem laskavě

přislíbila vinořským organizátorům uspořádání benefičního koncertu, se kúčasti na červnové události podařilo získat i dalšího
významného operního sólistu. Basista Štefan Kocán patří knejúspěšnějším slovenským pěvcům současnosti a do Vinoře dorazil jen
krátce potom, co vnewyorské Metropolitní opeře účinkoval v roli
Ramfise ve Verdiho Aidě pod taktovkou samotného Plácida Do-

minga. Ve zhruba hodinovém programu z duchovních děl G. F. Händela, W. A. Mozarta, A. Dvořáka,
G. Pucciniho a dalších autorů pak
doprovodil oba umělce na varhany
další skvělý hudebník pan Miroslav
Sekera, známý na několika kontinentech jako klavírista sřadou výrazných úspěchů, dosažených
v prestižních koncertních sálech
i v nahrávacích studiích.
Výsledkem koncertu nevšední
umělecké úrovně bylo spokojené
publikum (kromě vinořských občanů neváhali do Vinoře přijet obdivovatelé obou pěvců zcelé České
i Slovenské republiky) a také více
než deset tisíc korun, které se vybraly na dobrovolném vstupném
ve prospěch údržby a dalších nutných oprav kostelních varhan. Po
koncertě bylo možné si se vzácnými
hosty popovídat na společenském
setkání, konaném vBetlémě vsousedním farním komplexu. Z úst
dr. Hermana během večera mimo
jiné zaznělo, že „paní Bogza a pan
Kocán jsou dva nejkrásnější hlasy,
jaké jsou unás ke slyšení, tak si toho
zážitku považujte“. Považujeme si
a budeme dlouho vzpomínat! Jen
odva dny později, vúterý 9. června,
se v Hoffmanově dvoře rozezněly
krásné hlasy světové opery podruhé. Nejprve prostřednictvím filmových ukázek z inscenací z Me-

tropolitní opery v New Yorku a Vídeňské státní opery a pak už v podobě besedy sumělci, kteří vukázkách vystupovali. Kromě pana
Kocána, jenž patří kmladé generaci
současných operních hvězd, jsme
měli neobvyklou čest přivítat ve Vinoři dámu, jež patří vtomto oboru
k největším legendám – paní Gabrielu Beňačkovou. Oba snevšední
ochotou vyprávěli o svých zkušenostech ze slavných divadel celého
světa apoctivě odpovídali ina dlouhou řadu dotazů, které zazněly
zpublika. Na závěr věnovali posluchači paní Beňačkové a panu Ko-

cánovi potlesk vestoje a samotné
finále večera se pak zařadilo kokamžikům, na které se nezapomíná.
Vidět na plátně poslední scénu
z Dona Giovanniho z Metropolitní
opery se Štefanem Kocánem v roli
Komtura, paní Gabrielu Beňačkovou, jak na téže scéně zpívá árii zRusalky, a být přitom s oběma vynikajícími pěvci v témže sále, je
zážitkem zkategorie snů...
Robert Rytina
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Když něco končí,
něco nového začíná
V minulém čísle jsem vás informovala očinnosti našeho výboru,
a to ještě jako jeho předsedkyně.
Vzhledem k tomu, že jsem
v červnu nastoupila po rodičovské dovolené do zaměstnání, a to

na místním úřadě, byla jsem, zdůvodu možného střetu zájmů, nucena vzdát se mandátu zastupitele. S tím zároveň padlo i mé
předsednictví ve výboru. Mrzí mě
to, ale člověk míní a život mění.
Na druhou stranu mě těší, že jsem
měla komu to pomyslné žezlo
předat. Není to nikdo jiný než dosavadní aktivní člen výboru
amístostarosta Robert Rytina ajá
si naopak sednu do výboru jako
člen, protože bychom všichni rádi
v rozjetém vlaku pokračovali dál
tak, jak tomu bylo doposud.
Pomyslný vlak zajede na léto do
depa, ale vyjede zase v září. Těšte
se na ples spolků, nenechte si ujít
vždy originální lampionový průvod pod taktovkou Jany Česákové Hyklové a kouzelný prosinec plný adventních koncertů,
rozsvícení vánočního stromu
včetně trhu. A to nemluvím o dalších akcích ve Vinoři, které organizují Dlabačovi či Ilja Vlček
a další. Nic podstatného se tedy
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nemění. My jedeme dál a těšíme
se na podzim na viděnou!
Petra Gawdunová,
Výbor pro kulturu, sport
a volnočasové aktivity

Táborák s „Blešákem“

V neděli 31. 5. 2015 se konal na
farní zahradě tradiční Den dětí,
snad již po dvacáté. I letos se na
jeho organizaci podílela farnost,
rodiny z Hnutí fokoláre, Sokol
aÚřad MČ Praha 19. Tentokrát na
děti čekalo 12 stanovišť, jimi procházelo 245 soutěžících dětí, projíždělo dvacet kočárků. Děti a jejich rodiče si společně tříbili
myšlení aintelekt. Vinořští rodiče
dali jasně najevo, že rozvoj IQ Vinoř baví, máme rádi, když se něco

23. 6. od 17.30 se opět zaplnila
farní zahrada dětmi a rodiči.
Po dešťové sprše se podařilo
roztopit táborák, a tak kromě
bleší cukrárny, knihovny, blešího salonu, hračkárny a papírnictví si děti užily dobrodružství při divoké jízdě na
terénním vozidle, pouštěly
lampiony a balonky přátelství,
soutěžily ve tvorbě bublin malých i velkých, ale hlavně se
učily rozdělit se a sdílet s druhými nejen radost, ale i své
přebytky. Moto „…a měli
všechno společné…“ bylo motem prvních křesťanů, a tak
děti zkoušely, jaké to je, dát to,
co nepotřebuji, k dispozici druhým a sám také něco dostat.

nového učíme, rádi také něco prožíváme společně vatmosféře přátelství a příjemných vztahů. Děti
z farnosti si připravily malou
scénku na téma „vidět světlo“
a společně s ostatními dětmi při
ukazovacích písničkách rozvíjely
také své hudební vlohy. Malý dárek za soutěž udělal radost a podpořil pocit, že Vinoř je místo, kde
jsou si lidé blízko.

Akce ke konci školního roku se
v průběhu podvečera zúčastnilo přibližně 120 osob.
Dětský den i Blešák nám připomněly, že prázdniny jsou už
skoro tady. V každém z nás je kus
dítěte, a tak se můžeme radovat
a těšit se na ně s našimi dětmi.
Uvidíme se po prázdninách.
Za týmy organizátorů
Marie Nováková

Den dětí – IQ park
ve Vinoři

Klidné místo pro váš
odpočinek
– Hoffmanův dvůr
Hoffmanův dvůr nabízí svým
návštěvníkům nevšední kulinářské potěšení. Pro rodiny či
malé přátelské partičky máme
několik grilů, na kterých si můžete sami připravit své vlastní
specialitky. Kdo nebude vybaven patřičnými surovinami,

v rámci svých možností mu je
poskytneme, včetně dřevěného
uhlí. Pouze nápoje nejsou povoleny. Teplá jídla vám objednáme s dovozem z blízké restaurace U Černínů. Klidné posezení
na uzavřeném dvoře či zahradě
je vyhledáváno především rodiči s dětmi nebo cyklisty. Pro
děti je zde spousta zábavy v podobě pískoviště, skákacího
hradu, houpačky, koloběžky
a různých dětských her. Pro
starší děti a dospělé pak lukostřelba, šipky, pétanque, kroket,
badminton, branky s míčem
a stolní hry. Vzhledem k velkému zájmu o pronájem areálu
je však třeba sledovat na webových stránkách, neprobíhá-li
zrovna soukromá akce, kdy je
areál veřejnosti uzavřen, či jiná,
sic veřejná akce, která má ale
svá pravidla, například koncert.
Hoffmanův dvůr či zlidověle
Hoffmaňák má za sebou již
roční působení. Nerad bilancuji,

ale rozhodně stojí za to zhodnotit první rok naší produkce
v tomto úžasném vinořském
areálu. Lenka Dusilová, Vláďa
Mišík & Etc…, Ivan Hlas, Slávek
Janda & Abraxas, Roman Dragoun & Futurum, Děda Mládek
Illegal Band. To je pouze několik
zvučnějších jmen zpěváků a kapel z 38 koncertů, které jsme stačili nabídnout. Od prvního kinování s filmem Tři bratři, které
uvedl a pokřtil sám režisér Jan
Svěrák, jsme promítli dalších 30
filmů. Tady musím podotknout,
že návštěvnost kina je stále
velmi nízká. Je to škoda, neboť
filmy jsou velmi kvalitní a citlivě
vybírané, některé zdarma, jiné
za padesát korun. Dalších akcí
pro veřejnost proběhlo na pětadvacet, tancovačky, karaoke, diskotéky všech žánrů, pálení čarodějnic, lampionový průvod,

klubová noc s United Islands,
Rocková pípa s Radiem Beat,
projekce sportovních přenosů
a v neposlední řadě jsme mohli
zhlédnout i divadelní představení. Jako bonbonek jsem si nechal na konec 1. vinořský masopust. Chtěli jsme ve Vinoři
spustit další tradici a myslím, že
se to skvěle vydařilo, a budeme
se těšit na další ročník. Stejně
jako v restauraci U Černínů proběhne již pošesté Vinořbraní,
které se stalo velmi oblíbeným
a do názvu zvolilo i název naší
obce, aby nedocházelo v období
vinobraní k mýlkám, kde že se
to vlastně koná. Jedno je ale
jisté, bez lidí tohle všechno nikdo nevidí, proto koukejte, co
se u nás děje, ať o nic nepřijdete.
Ilja Vlček,
přetištěno z Černínského
labužníka

Letní otevírací doba Hoffmanova dvora:
1. 5. – 30. 9. (říjen dle počasí) út–pá: 17.00–22.00,
so: 12.00–23.00, ne: 12.00–21.00 (zavírací doba se řídí
návštěvností a případnými akcemi – zavřeno v pondělí a v případě nepříznivého počasí či soukromých akcí)
Nejbližší akce Hoffmanova dvora
7. srpna 2015 ve 20.00: Koncert legendární plzeňsko-pražské
rockové kapely Pumpa. Vstupné 150 Kč.
8. srpna 2015 v 19.00: Rocková pípa Radia Beat – ve 23.00
Rockotéka Slávka Jíši. Vstup zdarma.
15. srpna 2015 ve 20.00: Tancovačka s kapelou Jimmiband.
Vstup dobrovolný.
6. září 2015 v 10.00: Sen zvířat – největší umisťovací výstava
psů a koček z útulků z celé ČR.
8. září 2015 ve 20.00: Samba – francouzský film. Zahájení
pravidelné filmové projekce Úterní kinování.
19. září 2015: 6. vinořbraní – večer s cimbálovou muzikou
Štěpána Hanuše. Restaurace U Černínů.
25. září 2015 ve 20.00: Koncert Luboše Andršta a jeho Blues
Bandu. Vstupné 150 Kč.
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Divadlo Máj Praha, o. s.
Uvede v rámci vinořské pouti v neděli 13. září
od 15 hod. vmístní sokolovně pohádku autorky
Jindřišky Netrestové s názvem

Bětuška a Kleofášek
Pohádka měla svou premiéru dne 27. ledna 2013 a setkala se s příznivou odezvou dětských diváků. Pohádkový příběh nás zavede do pekla, kde panuje jistý pekelný řád, takže se zdá, že jej nemůže nic narušit.
Problém nastane ve chvíli, kdy pod pekelným kotlem
vyhasne oheň a jedině kouzelný amulet může oheň
peklu vrátit. Kouzelný amulet však vlastní zlá královna
a jen tak jej nevydá. Na zem je vyslán nejmladší čert
Kleofáš, aby zlé královně amulet vzal a vrátil peklu.
Jestli se mu to povede či ne a co ho na zemi čeká, se dovíte v pohádce. Ale jak to v pohádkách bývá, dobro
nakonec zvítězí a zlo je po zásluze potrestáno.
Věková skupina, pro kterou je pohádka určena,
je v rozmezí 4–10 let. Délka představení je
40 minut, bez přestávky. Vstupné dobrovolné.
Pořádá Výbor pro spolky a sport ve Vinoři.

Nový hudební objev
ve Vinoři – kapela
Na jedno použití
Vinoř – malá městská část na
okraji Prahy 9, disponující však
řadou schopných a v hojném
počtu i umělecky nadaných občanů. V září roku 2014 se tři
chlapi, po mnoha letech sousedského soužití, rozhodli, že
zkusí něco z toho, co umí, předat dál veřejnosti. Přibrali další
dva a z původního seskupení
hudebníků pro jedinou společenskou akci vznikla kapela.
Odtud název Na jedno použití
(N.J.P.). Vzhledem k úspěchu tohoto vystoupení se rozhodli ve
svém působení pokračovat
a název si již ponechat. Jak oni
sami říkají, jejich cílem je zachovat si původní energii, být
kapelou, která přináší radost
nejen sobě, ale hlavně publiku.
Jedno použití? Jaké použití? No
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přeci pobavit! A to se jim myslím opravdu daří.
V současnosti kapelu tvoří
Robert Šmíd – zpěv, Miroslav
Kludský – klávesy, zpěv, Michal
Háp – kytara, zpěv, Jiří Vajsejtl
– basa a Jiří Lipert – bicí.
Je skvělé, že se dali dohromady šikovní lidé, kteří něco
umí a chtějí tím pobavit další.
Mají někteří z vás už dřívější
zkušenosti s hraním a zpíváním v jiných kapelách?
Robert: Kapela byla mým
snem, ale protože jsem okolo
sebe neměl žádné hudebníky,
tak jsem si vytvořil náhražku
v podobě organizování karaoke. Ale tohle je vážně jiná liga.
Mirek: Moje první kapela byl
počítač, kam jsem nahrával
jednotlivé nástroje. V tomto
ohledu se dá říci, že na hudebníky byl spoleh, stáli vždy na

„značkách“ a hráli přesně to,
co jsem jim naprogramoval
(smích). S opravdovou kapelou
jsem hrál asi 3 roky, jmenovala
se Die Kabbelka.
Michal: Ano. Na průmyslovce
jsme měli školní kapelu a hráli
jsme folk.
Jiří V.: Začínal jsem asi v patnácti v kapele, která se, pokud
si dobře pamatuji, jmenovala
The Strom. Následovala cca dvacetiletá pauza. Jsou to necelé
dva roky, co jsem spoluzaložil
kapelu Toroid, ve které jsem působil rok do listopadu 2014.
Jiří L.: Před rokem, po dvou letech koketování s bicí soupravou, jsem měl chuť začít hrát
s kapelou. Nevyšlo to a nakonec
si kapela našla mě.
Robert, Mirek a Michal jsou
vinořští sousedé. Jak k vám
našli cestu oba Jirkové?
Robert: Sypali jsme za sebou

drobečky a oni šli za námi.
Nebo to, Mirku, bylo jinak?
Mirek: Kluky jsem sehnal já,
neměli zrovna do čeho píchnout (smích). Bubeník Jirka L.
je můj bývalý kolega z práce.
Jirku V. mi doporučila kapela,
ve které jsem hrál dříve.
Jirka V.: Bylo to koncem loňského léta, co mi volal bývalý
spolužák (bubeník prvotního
projektu) a nabídl mi zahrát si
na karaoke. Pochopil jsem to
tak, že karaoke bude hrát živá
muzika. Ta myšlenka mi přišla
tak šílená, že jsem na to kývl.
Pak se ukázalo, že vše je jinak…
Jirka L.: Jeden Robertův drobeček se dokutálel i do Újezda
(smích).
Jak byste charakterizovali
skladbu vašeho repertoáru?
Jaké si vybíráte typy písní?

Robert: Písně si vybírají nás.
Mirek: Každý v kapele doporučil skladby, které buď již umí
zahrát, nebo u kterých se předpokládalo kladné přijetí publika. Je to taková všehochuť.
Michal: Snažíme se hrát písničky, které si nevybírají všechny
kapely, ale takové, které nejsou
tak často převzaté. Také se je nesnažíme všechny zahrát přesně
podle originálu, ale přidáváme
vlastní invenci, zachováváme
však i jejich původní figuru.
Jirka V.: Všehochuť.
Aco vlastní tvorba? Jakým hudebním stylem je ovlivněna?
Robert:Za sebe mohu říci, že mne
velice ovlivnily maniodepresivní
kantáty Roberta Schumanna. Ale
nevím, zda se projevily na mé
tvorbě. Zatím jsem pro kapelu složil jeden zamilovaný text.

Mirek: No… (přemýšlí) Často
jsem blbě s kytarou napodoboval Elvise. Byla to taková dvoumetrová parodie. Líbí se mi ale
písně jakéhokoli žánru, které
mají nějaké sdělení.
Michal: Vlastní tvorba je vždy
něčím, co člověka momentálně
motivuje. Je to, jako když
někdo maluje obraz. I když už
byla složena v českých krajinách spousta nádherných
písní, stále mě překvapuje, jak
se znovu a znovu objevují nové
originální hity. Naše dvě nové
Mírovy písně – „Zdává se mi
vzdává “ a „Kousek z Tebe“ –
by mohly mít dle názoru současných posluchačů úspěch.
Jirka V.: Ač se to na první pohled možná nezdá, jsem duchem rocker. Mám přichystáno
pár věcí a teď se je budu snažit
prosadit…
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Za tu poměrně krátkou
dobu existence kapely N.J.P.
máte už dost vystoupení za
sebou. Na která nejraději
vzpomínáte?
Robert: Na ta, na která si vzpomenu.
Mirek: Každé vystoupení je
pro nás něco nového, je v tom
nervozita a napětí. Kluci ze
sebe pokaždé vydávají maximum, což na nich obdivuji a to
zároveň nakopává i mě. Takže
vzpomínám rád na všechna.
Michal: Vzhledem k tomu, že
jsme teprve v počátcích, měli
jsme jako celá kapela z některých vystoupení lepší pocit
a již jsme zažili i zklamání z vy-
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stoupení, kde nám selhávala
technika a museli jsme se
hodně snažit zahrát to dle nejlepšího pocitu.
Jirka V.: Bezpochyby na to
první…
Jirka L.: Na Hoffmaňák.
A co nás čeká v blízké či
vzdálené budoucnosti? Na
co byste chtěli posluchače
a fanoušky nalákat?
Robert: Co čeká vás, opravdu
nevím. Nás čekají v průběhu léta
festivaly a na podzim se rýsují
dva koncerty ve Vinoři. A na těch
bychom se s vámi rádi setkali.
Mirek: Rád bych fanoušky překvapil laserovou show s polo-

nahými tanečnicemi, ale na to
si budeme muset ještě chvíli
počkat (smích). Nyní bych je nalákal na naše dvě nové písně,
romantickou s názvem „Kousek
z Tebe“ a punkovou nakládačku
s názvem „Manažerská pozice“,
se kterou chceme publiku ukázat, že nejsme jenom uhlazení
popíkáři. Cíl je pobavit publikum. A u této písně se společně
vyřádíme...
Michal: V současnosti pracujeme na vlastním ozvučení jednotlivých akcí společně s vizuálními efekty. Již nyní máme
vlastní vybavení na odehrání
celého repertoáru jak pro malé
kluby, tak i pro velké sály.
Jirka V.: Na nové žluté neonové struny… (smích)
Děkuji za rozhovor a nejen vinořské čtenáře srdečně zveme na některé z nadcházejících vystoupení. Těším se na setkání s vámi
vkotli pod pódiem např. vsobotu
5. 9. 2015 na dlabačovském Vinořhraní s N.J.P., nebo 7. 11. 2015
vHoffmanově dvoře. Seznam připravovaných akcí můžete sledovat na webu kapely www.najednopouziti.cz, nebo na Facebooku.
Gabriela R. Kludská

Attavena – bezplatné
počítačové kurzy
pro rodiče
Od konce srpna se rodiče na
rodičovské dovolené, nezaměstnaní nebo v domácnosti
s bydlištěm v hl. m. Praze mohou přihlásit do vzdělávacího
kurzu projektu „Nastupte si“.

Kurzy se uskuteční v KVC Vincent ve Vinoři ve středy
a čtvrtky od 26. 8. do 29.
10. Jedná se o kurzy počítačových a komunikačních dovedností s náplní MS Word, MS Excel, základy PC grafiky (tvorba
plakátky, vizitky...), tvorba
www stránek, MS PowerPoint,

prezentační a další komunikační dovednosti.
Účast v kurzu je bezplatná a pro
účastníky je navíc zajištěno
rovněž zdarma hlídání dětí
(projekt je financován z ESF).
Realizátor projektu Attavena,
o. p. s., zve srdečně všechny zájemce na informační schůzku
v úterý 15. 6. od 9.30 hod. ve
Vincentu. Kontaktní osobou
pro bližší informace a přihlášky
je Jitka Šimková: 777 991 742,
jitka.simkova@attavena.cz,
www.nastuptesi.webnode.cz.
Nabídka brigády:
Hlídání dětí účastníkům kurzů
počítačových a komunikačních dovedností.
Kdy:
září–říjen vždy ve středu a ve
čtvrtek dopoledne nebo odpoledne
Kde:
KVC Vincent, Opočínská 364,
Vinoř
Odměna:
100 Kč/hod. na dohodu o provedení práce
Vhodné pro:
studentky VŠ studující pedagogiku a podobné obory, rodiče nezaměstnané nebo v domácnosti...
Kontakt:
Jitka Šimková,
jitka.simkova@attavena.cz,
www.attavena.cz
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Hudební škola
Pavel Hokr
28. května se v Mariapoli konaly dva koncerty dětí, které se
učí ve Vincentu na hudební nástroj. Mezi prvním a druhým
koncertem byl do programu zařazen muzikál Červená Karkulka. Muzikál byl předveden kompletně v podání dětí: zpěváci –
herci, klavír, flétny, kytary, výroba a malování kulis. Pro velký
úspěch bude pravděpodobně
repríza v rámci červnových
koncertů. Vzhledem k počtu
dětí, které chtějí na koncertech
účinkovat, byl 29. května zorganizován ještě třetí koncert.
Od září bude ve Vincentu probíhat výuka kytary v pondělí.
Výuka klavíru bude probíhat
úterý–pátek, přičemž kapacita je téměř obsazená. V případě velkého zájmu bude výuka
klavíru probíhat i v pondělí.
Pavel Hokr

Lingva Ludus
Jazykové a literární kurzy, lekce, dílny a filosofické semináře pro děti
i dospělé – Lingva
Ludus lektorky Kláry Löwensteinové, Ph.D., v rámci KVC
Vincent od září 2015
Většina skupinových jazykových
kurzů a literárních dílen pro děti
a dospělé skončila na přelomu
května a června. Přípravky a intenzivní kurzy pokračují i přes
léto. Máte-li zájem seznámit se
s nově vypsanými kurzy, zapsat
se či se na cokoliv zeptat, pište mi
prosím na klaralowenstein@yahoo.it. Přihlášku + stručné anotace ke kurzům naleznete na
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Nabídka miniskupinových kurzů od září 2015
Pondělí:
Angličtina předškolní děti Captain Jack (3+) začátečníci 15.30–16.15
Angličtina předškolní děti Little Bugs (4+) průzkumníci 16.30–17.15
Angličtina školáčci Big Bugs (6+) hvězdáři 17.30–18.15
Italština mírně-středně pokročilí (15+) 18.30–19.30
Úterý:
Dopolední angličtina pro nejmenší (2,5+) 9.00–9.45
Světový pohádkář (pohádkové dílničky pro děti 2,5+) 10.15–11.00
Italština junior (7+) 12.45–13.45
Angličtina školáci (7+) 14.00–15.00
Angličtina mírně-středně pokročilí (15+) 18.00–19.00
Pátek:
Filosofie pro děti (5+) 14.30–15.30
Storytellingové literárně-výtvarné a dramatické dílny pro děti (5+)
16.00–17.00
Možnost individuálních lekcí stále platí, je třeba se v předstihu
na rozvrhu domluvit.

webových stránkách Vincenta
www.praha-vinor.cz/kvc.htm.
Přeji vám všem požehnané léto,
Klára Löwensteinová

GoKids kurzy
v KC Vincent
Od začátku měsíce října 2014
jsem začala v KC Vincent vést GoKids kurzy. Konkrétně kurz Znakujeme se zpěvem a hrou, kde se
společně s dětmi, maminkami
a medvídkem BeeBo učíme zna-

ky, které slyšícím dětem ve věku
6–24 měsíců usnadní a obohatí
období, kdy ještě neumí mluvit,
ale rády by komunikovaly, a vyjádřily tak své potřeby, zájmy, své
pocity. Tyto znaky se na lekci učíme, jak už napovídá sám název,
pomocí písniček, obrázků, pomůcek k jednotlivým tématům
a v neposlední řadě fiktivní hrou.
Znaková řeč napomáhá rozvoji
mluvené řeči, upevňuje pouto
mezi rodiči ajejich dětmi, dává im-

Yamaha Class
Poslední hodina Yamaha Class
Zuzany Bartošové proběhla
jako slavnostní koncert na zahradě Vincenta. Na vše, co se
děti s rodiči v kurzech naučili,
se přišli podívat prarodiče
a kamarádi. Bylo to moc milé.
Už se těšíme na děti v nových
kurzech od září.
S přáním příjemných prázdnin
Monika Lichtenbergová
a Zuzana Bartošová
pulz k intelektuálnímu rozvoji,
podporuje pozitivní emocionální
vývoj, posiluje sebedůvěru dětí
a umožňuje dětem sdílet svůj svět.
Všechny tyto přínosy dokazují desítky spokojených maminek
a hlavně dětí, které prošly mými
kurzy, a společně jsme se tak obohatili o krásné a nezapomenutelné zážitky, které mám i já osobně
se svými dvěma dcerami. Druhým kurzem je kurz Poznáváme
svět, kde v duchu základních principů Montessori pedagogiky dětem ve věku 1–3 let přibližuji svět
kolem nich, a to prostřednictvím
aktivit na různá témata, jakými
jsou například počasí, zvířátka
doma, kuchyňské náčiní atd. Součástí lekce je i soustředěná práce
s Montessori pomůckami, kde se
děti učí trpělivosti, cvičí jemnou
motoriku, učí se dokončovat činnosti. Také si na každé lekci řekneme básničku či zazpíváme písničku k tématu a něco zajímavého si
vytvoříme. Již po několika lekcích
je u všech dětí vidět určitý pokrok,
který dělá radost nejen mně a dětem, ale ijejich rodičům.
Bc. Pavlína Kapalová,
v případě zájmu pište na:
pavlina.kapalova@gmail.com,
www.babysigns.cz, www.gokids.cz
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Yamaha Class bude opět díky
skvělé spolupráci s KVC Vincent pořádat kurzy hudební
výchovy pro děti již od čtyř
měsíců věku. Robátka a První
krůčky k hudbě budou probíhat pravidelně v pondělí. U zápisu se na vás budeme těšit
7. září od 9 do 11 hodin. Rezervace míst v kurzu je možná již
nyní na tel. č.: 732 655 396.
Přijďte zpívat s námi,
budeme si blíž.
www.yamahaskola.cz

Cvičení s klaunem
Dobrý den, dobrý den, dneska
máme krásný den… takto již
třetím rokem začínají kurzy
dětského cvičení v KVC Vincent. V tomto pololetí jsou otevřeny 4 kurzy pro cca 50 dětí.
Lekce jsou rozděleny podle
věku dětí, a to pro nejmenší
chodící děti ve věku 1,5–2
roky, pokročilejší 2–3 roky
a téměř samostatně cvičící děti
3–5 let. Probíhají pravidelně
v dopoledních hodinách ve
čtvrtek a pátek v doprovodu
rodičů. Cvičíme za doprovodu
klauna Leopolda, který společně s lektorkou předvádí cviky,
které po něm děti opakují. Říkáme si básničky, zpíváme písničky a využíváme velkou
spoustu pomůcek, jako jsou
např. velké balony, overbally,
lavičky, překážkové dráhy, labilní plochy, senzomotorické
prvky, trampolína a další.
Snažíme se podpořit správný
psychomotorický vývoj dětí,
zlepšit koordinaci, jemnou
i hrubou motoriku, učíme se
vnímat své tělo, hrajeme kolektivní hry, stavíme senzo26

motorické dráhy a snažíme se
o prevenci vadného držení
těla, plochých nohou apod.
Ale hlavně se snažíme si společně strávený čas vesele užít.
Vedené fyzioterapeutkou.
Od září 2015 budou otevřeny
nové kurzy. Budeme se těšit na
nové kamarády a jejich rodiče.
Přihlášky můžete zasílat na
e-mail: valgab@post.cz, nebo
se můžete přihlásit na tel.:
724 312 755.
Gabriela Válková
a klaun Leopold

Taneční škola HIT
Je závěr školního roku, a to znamená, že děti představují svým
blízkým, co se naučily během
školního roku. Ti nejmenší dostávají po vystoupení zaslouženou odměnu – vysvědčení. Co
mají za známku, si můžete domyslet – všichni přece jedničku!
Starší děvčata čeká ještě několik vystoupení na slavnostech
a školních akademiích. V letošním roce má skupina HIT z Vinoře sestavu v rytmu paso doble, ča-ča a disko sestavu Viki.

Nyní vrcholí přípravy na Letní
taneční tábor s tématem
„Přesun v čase, červí díra“.
Na novou taneční sezonu nejen
ve Vincentu se můžete hlásit
od srpna 2015.
Připravujeme:
Minitanečky (od 2,5 roku)
středa 10.00–10.45
Tanečky pro nejmenší (3,5–
6 let ) pátek 15.55–16.40
Latin dance, tango, paso
doble (od 2. tř. ZŠ)
pátek 16.45–18.00
Těším se na vás a na naše další vystoupení.
Hana Jozová,
taneční mistrová
Přehled kurzů dětí i dospělých
je na: www.tanecniskola-hit.cz

Bodystyling s Janou
Léto je před námi asním imnoho
předsevzetí, jak konečně změníme své postavy k lepšímu a budeme už prostě dál jen šťastné.
Setrvalé štěstí vám sice nenabízím, ale možnou změnu postavy
ano. Samozřejmě bude záležet na
vás, ale bez námahy to u mě nepůjde. Nicméně příjemně formovat a zpevňovat postavu můžeme
spolu na osvědčených lekcích bodystylingu. Trénink se soustřeďuje na formování svalů celého
těla s důrazem na problémové
partie – stehna, hýždě a břišní
svaly. Nezapomínáme samozřejmě
ani na ruce. Celkově se tak jedná
o účinnou kombinaci aerobního
a posilovacího cvičení zakončeného kvalitním strečinkem. Pro
zvýšení efektivnosti lekce používáme k posilování činky či gumičky. Zapojujeme i váhu vlastního těla. A věřte, že je to znát!

Otevřeny jsou kurzy:
pondělní 19–20 hod.
úterní 19.30–20.30 hod.
čtvrteční 20–21 hod.
Není třeba se rozhodnout okamžitě. Samozřejmostí je, že po
předchozí dohodě si můžete
přijít zacvičit jednu hodinu
„na zkoušku“ zcela zdarma!
A pokud byste to do léta už
přece jen nestihli, můžete se
přidat i po prázdninách. Začínáme hned 8. září 2015!

Senior Fitnes, o. s.
Zdravotní cvičení pro každého
a každý věk, vhodné nejen pro
seniory, v KVC Vincent, vždy
v úterý od 10.50 do 11.50 hodin. Přijďte si s námi zacvičit pro
zlepšení vaší fyzické kondice,
odstranění bolestí zad, zlepšení
rovnováhy a psychické pohody.
Informace: A. Bohm,
tel.: 608 709 853,
e-mail: arnostbohm@centrum.cz
www.seniorfitnes.cz

Hubnu, hubneš,
hubneme…
... s rozumem, zdravě
a natrvalo!
Kolikrát už jste hubli s různými dietami, pilulkami či koktejly? Případně někde, kde je
nutné koupit si drahé programy či doplňky? Aby to pak
všechno hezky leželo doma
„v koutě“… My nebudeme držet žádné diety. Půjdeme na to
jinak – s rozumem, zdravě
a natrvalo. Budeme postupně
poznávat, co, jak či kde jíme,
zda a jak se hýbeme, zjistíme,
co a proč nás v tomto směru
ovlivňuje, jak a zdali to můžeme a chceme změnit.

U jídelníčku budeme vycházet
ze současného stavu, budeme
se učit, jak ho máme zlepšit
a zkvalitnit, a postupně si ho
upravíme sami. Protože budeme vědět, jak a proč. Budeme
zkoumat také vnější a vnitřní
podněty, které nás ovlivňují
možná více, než si myslíme,
a zkusíme vymyslet, jak je postupně upravit. A také to, zdali je vlastně chceme upravit či
změnit.
V současné době skončil v KVC
Vincent kolektivní kurz, kdy
mocnou zbraní proti obezitě je
vzájemná podpora celé skupiny a vzájemné ovlivňování. Jen
pro zajímavost si dovolím uvést
pár povzbuzujících výsledků.
Kurzu se zúčastnilo 5 klientů
a jejich celková váha poklesla
na konci celkem o 22 kg! Největším úbytkem váhy se může
pochlubit klientka, která za tři
měsíce zhubla skoro 10 kg! A to
prosím většina postav nebyla
ani před kurzem v limitech
obezity, ale spíše „jen“ nadváhy. Další kolektivní kurz bude
otevřen na podzim od 5. října
2015 a už teď se těším na společné výsledky.
Pokud chcete se svými stravovacími či pohybovými návyky
přece jen něco udělat již během léta či ihned, můžete si
vybrat i kurz individuální či
„skoro individuální“. Kurzy se
skládají z devíti konzultačních
bloků v předem dohodnutých
termínech dle vašich časových
možností. Prvních pět týdnů
hezky týden po týdnu, další
čtyři pak co 14 dnů. Cena je
závislá na počtu klientů (individuální kurz stojí 3 500 Kč,
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skoro individuální pak 3 000 Kč
na osobu v případě dvou osob
a 2 500 Kč na osobu v případě
tří a více osob). Takže vezměte
s sebou kamarádku, kolegyni,
maminku, tchýni či partnera
a buďte o krok blíže své prima
postavě…
První konzultace je zdarma
a máte možnost se rozhodnout, zdali tato cesta je právě
ta vaše.
Podrobnější či doplňující informace naleznete také na
www.primatelo.cz.
Na kurzy bodystylingu či terapie
obezity je nutná rezervace na:
janina.habartova@gmail.com,
tel.: 602 840 905.
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Knihovna
V květnu proběhla revize knihovního fondu v místní knihovně.
Bylo třeba načíst všech 6000 svazků. Knihy poničené a zastaralé
jsme vyřadili, bylo jich necelých
500. Děkuji studentce knihovnické školy Petře Peckové, která
mi v rámci své povinné školní
praxe s revizí vydatně pomohla.
Krásné léto přeje
Monika Lichtenbergová,
knihovnice
O letních prázdninách 2015
bude v místní knihovně
otevřeno v úterý
7. 7., 21. 7., 4. 8. a 18. 8. 2015
vždy od 17 do 19 hodin.

HLEDÁME ZÁJEMCE
O TRÉNINK
řeckořímského
zápasu a volného stylu
– zápasnická přípravka
pro děti (8–13 let)
Zaměřeno na rozvoj obratnosti, pohyblivosti a síly, základní dovednosti v zápase
pomocí různých úpolových
cvičení a her (přetahy, přetlaky, úpolové hry), s cílem
v budoucnu se účastnit mládežnických turnajů.
– zápasnický trénink
pro starší žáky (od 13 let)
amuže
Podobná náplň hodin jako
u mladších žáků s větším
důrazem na zápasnickou
techniku a tréninkové zápasy, cílem by měla být účast
na zápasnických turnajích,
ale rovněž zlepšování se
v zápase a silové úrovni
i bez ambicí soutěžit.
Tréninkové kurzy povede
Arnošt Böhm, bývalý učitel
tělocviku a rovněž profesionální trenér zápasu a metodik
úpolových sportů v ČSTV, reprezentant Československa
v zápase, držitel titulu Mistr
sportu, mistr Československa
ve volném stylu v roce 1975,
1976, 1978 a mistr Československa v řeckořímském zápase
v roce 1980 a 1981, jako trenér
působil v tréninkovém centru
dětí a mládeže Bohemians.
Informace: A. Böhm,
tel. 608 709 853, e-mail:
arnostbohm@centrum.cz

www.fotograf-ka.cz

Kurzy pilates od září 2015:
Středy od 8.15 hod.
Čtvrtky od 18 hod. a od 19 hod.
Neděle od 18 hod. a od 19 hod.
6.–8. 11. Víkendový pobyt s pilates v Kutné Hoře.
Aktuální informace na
www.studiozp.cz nebo pište:
studiozp@email.cz.
Radana Štorkánová,
Studio zdravého pohybu

Kurzy pilates ve Vinoři
Pilates ve Vincentu jste si velmi
oblíbili. Tato pohybová metoda
vás příjemně protáhne, uvolní,
ale i posílí. Při cvičení poznáte
lépe své tělo a jeho slabosti. Je
vhodné při bolestech zad. Skupinové cvičení je vedeno v pololetních kurzech, během nichž
si vyzkoušíte různé pomůcky:
míče, válce, gumy, posilovací
kruhy, s-bally a další. Každá
hodina je tak trochu jiná.

Divadelní pohádka Kuchyňská skříň

Cvičení pilates:
• protahuje přetížené svaly
• pomáhá od bolestí zad
• vede ke správnému držení těla
• posiluje ochablé svaly
Pilates mohou cvičit všichni
bez ohledu na věk a fyzickou
kondici, ženy, muži i děti.
Nové pololetní kurzy začínají
v září. V případě obsazení skupinových kurzů můžete využít
individuální hodiny.

Výtvarníček – kurzy tvoření probíhaly v KD Vincent
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Nastává určitě nejkrásnější část
roku, kdy čas plyne rychleji než
jindy, přestože je to nezávislá veličina, kdy se nepíší úkoly, nevstává se brzy a jedinou starostí
je sledovat předpověď počasí, abychom si ty prázdniny pořádně
užili. A my dospělí tiše závidíme
avzpomínáme, jaké to tehdy bylo.
A teď, když už je konec, tak jaký
vlastně byl uplynulý školní rok?

Hodnocení školního roku
Využívali jsme kplné spokojenosti
celý dostavěný a opravený areál
školy včetně nově zrekonstruované kuchyně. Dvě druhé třídy
byly umístěny v budově na Vinořském náměstí. I v družině jsme
uspokojili téměř všechny zájemce,
hlavně děti zaměstnaných matek.
Kapacita školky byla navýšena na
celkem 8 tříd, na rok 2015/16 jsou
přijaty opět pouze děti z Vinoře,
ale prakticky všechny, kterým budou na začátku školního roku 3
roky. Během školního roku probíhala přístavba jedné třídy mateřské školy ajednoho oddělení školní
družiny na pozemku vedle školní

jídelny. Otevřít by se měla se začátkem nového školního roku, přesunuta sem bude třída z horního
patra „staré školy“ aoddělení družiny bude navíc – navýšili jsme zde
kapacitu ze 150 na 200 dětí. Pro
děti bylo ve škole otevřeno přibližně 40 skupin kroužků různého
zaměření. Zapojilo se přes 550 dětí.
Školní výuka byla pestrá, kromě
klasického učení pracovaly děti
v různých projektech, navštěvovaly divadla ajiné výukové pořady,
zúčastnily se úspěšně mnoha sportovních a vědomostních soutěží,
absolvovaly celou řadu výletů azájezdů. Z větších akcí se podařilo
uspořádat lyžařský výcvikový kurz
ve Strážném vKrkonoších avprvním červnovém týdnu vyjelo 9 tříd
na školy v přírodě. Akcí bylo
hodně, zájemcům doporučujeme
navštívit webové stránky školy na
adrese www.zsvinor.cz, kde je činnost školy podrobně zaznamenána
včetně komentářů afotodokumentace. Vbřeznu proběhla anketa rodičů ižáků oškole, výsledky, které
většinou kladně hodnotí naši práci,
jsou rovněž na webu školy.

Výhled na další školní rok
Budou otevřeny čtyři první třídy
po 29–30 dětech, umístěny budou vbudově školy na Vinořském
náměstí vprvním patře. Současné
dvě druhé třídy se stěhují do
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hlavní budovy školy. Ve čtvrtém
i pátém ročníku zůstanou tři paralelní třídy s naplněností kolem
25 žáků, šesté třídy budou dvě,
každá s29–30 žáky. Jedna sedmá,
jedna osmá advě deváté třídy pokračují beze změn. Budeme mít
21 tříd (přibudou dvě), počet dětí
by měl stoupnout na 550 (letos
480). Výuku máme zajištěnu kvalifikovanými učiteli, budeme pokračovat dále podle našeho školního vzdělávacího programu.
Veškeré informace budeme průběžně publikovat na internetu.

Zahájení nového
školního roku
Vúterý 1. 9. 2015 v8 hod. přivítáme
prvňáčky před budovou školy na
Vinořském náměstí, ostatní děti ve
svých třídách. Rozdělení prvňáčků
do tříd spolu se seznamem potřebných pomůcek a informacemi pro
rodiče je zveřejněno na internetových stránkách školy.

Sport
XXXI. ročníku Běhu osvobození
Vinoře ve Ctěnickém háji se zúčastnilo 107 dětí ze tří škol. Soutěžilo
se v šesti kategoriích, z naší školy
zvítězili ve svých kategoriích Václav Dlabač a Emil Chaloupka,
druhé místo obsadila Adéla Vítová
a třetí místo získali Eliška Matoušková aDominik Bartoš. Několika

úspěchů jsme dosáhli i v Poháru
rozhlasu vlehké atletice. Výsledky
jsou na webu školy v sekci Mimovýukové aktivity/Sportovní soutěže. Tradičně úspěšní byli ižáci našeho badmintonového kroužku,
a to i na celorepublikové úrovni.
15 nejlepších sportovců školy vyjelo na tradiční cyklistický výlet
18.–19.6. na Bezděz aKokořínsko.

Výsledky rozmisťovacího
řízení ve školním roce
2014–2015
V letošním devátém ročníku bylo
34 žáků. Z toho 5 dětí odchází na
gymnázia, 5 žáků zvolilo střední
průmyslovou školu, 12 dětí je přijato na ostatní střední odborné
školy, 4 žáci si vybrali 4letý
učební obor s maturitou a 7
žáků 3letý učební obor. Všechny
děti, které si podaly přihlášku,
byly přijaty na jednu ze zvolených škol v 1. kole přijímacího
řízení. Ze sedmého ročníku odchází 4 děti na šestiletá gymnázia,
z pátého ročníku 6 žáků na gymnázia osmiletá. Přejeme všem dětem mnoho úspěchů v dalším
studiu i osobním životě.
Iva Křemenová,
výchovná poradkyně

prázdninách do školních lavic, už
jsme se chystali na další veřejný
koncert. Děti 1.–5. ročníků si užívaly další minuty své slávy 22. 3.
2015 na velikonočním jarmarku
ve Vinoři. Ač byla zima a prstíky
byly zkřehlé, přesto všichni předvedli, co se doposud naučili. Odměnou byl nejen potlesk diváků,
ale každý si za své snažení odnesl
také malý dáreček.
Závěrečné vystoupení se konalo ve
čtvrtek 28. 5. ve školní jídelně. Děti
se svými nástroji předvedli všem
rodičům, prarodičům, sourozen-

Těšíme se opět na shledanou
v příštím školním roce.
Iveta Koníčková

Kroužek Hra na ﬂétnu
Ani v druhém pololetí děti
zkroužku flétniček nezahálely. Sotva utichly tóny vánočních koled
avšichni jsme se vrátili po zimních
cům, kamarádům, prostě všem,
kteří přišli, jen to nejlepší. Téměř
hodinu apůl bylo možné vychutnat
si nevšední zážitky. Flétnistům, ale
také kytaristům se koncert velmi
povedl. Libozvučné tóny se nesly
školními chodbami avšichni sklidili
zasloužený potlesk.

Čarodějnice ve 3. A a 3. B
Čury mury fuk, čury mury fuk,
bílá pára vstává z luk!
Kapka krve dračí, deset kapek žluči,
teplé srdce ptačí, už to zkotle hučí.
Čury mury fuk, čury mury fuk.
Antonín Dvořák,
árie Ježibaby
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podlaha. Celý den bylo zkrátka
velmi veselo. Děkujeme maminkám, které na nás myslely aktomu
všemu tvoření a„řádění“ nám připravily výborné občerstvení.
Andrea Pánková (3. A)
a Iveta Boušová (3. B)

Návštěva letiště Kbely
Třída 3. A navštívila na konci
května letiště Kbely. Provázela nás
mluvčí letiště, sympatická paní
Špačková. Měli jsme možnost vidět výcvik psů, vyslechnout si za-

Noc ze 30. 4. na 1. 5. je dodnes pokládána za magickou noc. Jedná
se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk spojený s pálením čarodějnic. Podobný svátek se slaví
v mnoha jiných evropských zemích, jako je např. Slovensko, Skotsko, Irsko, Švédsko, Finsko, Polsko,
Německo aj. I v naší škole jsme
měli veselo. Celý den jsme pracovali ve skupinách. Vymýšleli jsme
lektvary, popisovali jsme, jak by
podle nás měla čarodějnice vypadat. Nezapomněli jsme také na tvořivé činnosti a čarodějnice jsme
vyráběli zrůznorodých materiálů
dle fantazie dětí. Součástí čarodějnického veselí byla idiskotéka vtělocvičně. V hudební čarodějnické
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hodině jsme se naučili 2 písničky
– jednu o čarodějnici na koštěti
a druhou písní byla árie od Antonína Dvořáka. Paní učitelky neodolaly a na první písničku „vyhnaly“ děti na chodbu a pořádně
si s nimi zatancovaly, až se třásla

jímavé povídání letištních techniků i hasičů. Všichni byli velice
ochotní aodpovídali dětem na jejich všetečné otázky. Moc se nám
líbilo, že jsme se mohli nejen podívat, ale mohli jsme se i posadit
do letadel, která vozí naše nejvyšší
státníky, dokonce i pana prezidenta. Byl to krásný zážitek, za jehož zprostředkování děkujeme
paní Andree Myšičkové.
Třída 3. A a třídní učitelka
Andrea Pánková

Projektový den
Žáci druhého stupně oslavili letos již podruhé Den dětí formou projektového dne, který
byl zaměřen na řešení situací
ohrožujících zdraví, bezpečnost
a majetek. Akce proběhla v prostorách školy v pátek 29. 5. Připravovali jsme ji ale delší dobu
a součástí přípravy bylo i to, že
žáci 9. ročníku vymysleli pro
projektový den název, který budeme i v budoucnu používat,
a to „Zachraňuj“.
Den jsme začali slavnostním
nástupem na školním hřišti,
kde pan ředitel popřál dětem
k jejich svátku a učitelé jim předali sladkosti. Potom byli žáci
informováni o organizaci dne
a družstva, která si vytvořili, se
vydala plnit na 11 stanovišť
testy i praktické soutěžní úkoly.
Jejich obsah tvořil dopravní
test pro cyklisty, první pomoc,
chování při požáru a úniku nebezpečných látek, evakuace,
přežití v přírodě a další.
Na stanovištích zadávali úkoly
i hodnotili žáci 9. ročníku, učitelé dohlíželi na zdárný průběh. Žáci osmých tříd absolvovali navíc kurz první
pomoci vedený pozvanými
odborníky. Po ukončení soutěže se opět všichni sešli na
hřišti, kde byla odměněna vítězná družstva. Projektový
den hodnotíme velmi kladně,
protože přispěl k plnění našich výchovných a vzdělávacích cílů, žáci se dobře bavili,
rozšířili si své vědomosti a dovednosti, projevili schopnost
spolupracovat ve skupině a řešit problémy.
Mgr. Jaroslava Hrubá

Škola v přírodě
na Dvoračkách:
5. A (31. 5. – 5. 6. 2015)
V letošním školním roce jsme se
vydali za krásami Krkonoš. Po příjezdu do Rokytnice nad Jizerou
jsme prověřili své síly prvním výstupem na Dvoračky. Během odpoledne jsme absolvovali výlet na
Ručičky a hráli nejrůznější sportovní hry. Pondělí nám začalo časnou ranní rozcvičkou, po snídani
jsme vyrazili na túru, která byla
naplánována přes Labskou boudu
k prameni Labe a zpět kolem Pančavského vodopádu, přes Harrachovy kameny až kmohyle Hanče
aVrbaty, ukteré jsme si připomněli
příběh těchto dvou kamarádů, lyžařů. Večer jsme se rozhodli, že se
následující den pokusíme společně
stanout na vrcholu Sněžky. Ráno
jsme se objednaným autobusem
přesunuli do Pece pod Sněžkou
a vyrazili přes Obří důl směrem
k vrcholu. I přes velmi silný vítr
aubývající síly jsme se společně po
necelých třech hodinách radovali
z dosaženého cíle. Po odpočinku
vPoštovně, kde jsme se zapsali do
vrcholové knížky, bylo nutné začít
sestupovat. Původní plán sjet část
úseku lanovkou bohužel nebyl
možný, jelikož kvůli větru lanovka
nejezdila. ZRokytnice nás autobus

dovezl na Horní Mísečky, odkud
jsme pokračovali přes Kotelní jámy
až na Dvoračky. Myslíme si, že to
byl pro třídu životní výlet, kde
všichni projevili velkou odvahu,
vytrvalost a kamarádství. Středa
byla odpočinkovým dnem, kdy se
prezentovala dlouho připravovaná
soutěž „5. A má talent“, která se
velmi vydařila. Večer proběhla očekávaná bojovka, kterou všichni
úspěšně přežili a ukázali, že mají
pro strach uděláno. Ve čtvrtek jsme
absolvovali Pašeráckou stezku apo
výborných borůvkových knedlících kobědu se vydali na poslední
výlet, na Krakonošovu snídani.
Skákání po kamenech, ve snaze
nespadnout do vody, proměnilo
výlet ve strhující legraci, když se
někteří dobrovolně (někteří bohužel nedobrovolně) namočili.
Cesta zpět vedla krásnou krajinou
plnou potůčků asluníčko nás mile
hřálo. Večer proběhla přednáška
Horské služby o bezpečnosti na
horách a první pomoci v terénu.
Zakončení bylo stylové, vpodobě
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společného přípitku, kterým jsme
stvrdili jedinečnost a nezapomenutelnost naší školy v přírodě.
V pátek po snídani jsme Dvoračkám zamávali (jak rádi bychom
ještě zůstali) a sestoupili do Rokytnice. Čekala nás cesta domů…
V. A a Michaela Králová
P. S.: Sice se loučíme, ale vzpomínky nám zůstanou.

Škola v přírodě: 8. B
Naše třída 8. B jezdí na školu vpřírodě každý rok a je to vždycky super. Cestujeme rádi vlakem, je to
pro nás zábava a vlastně tradice.

Letos jsme vyrazili do Českého
ráje – do kempu Sedmihorky,
v termínu 1.– 5. 6. 2015, s naší
třídní, paní učitelkou Tomkovou,
anově se knám přidala pí uč. Brothánková, kterou máme na fyziku.
Celou akci jsme společně plánovali půl roku dopředu a všichni
vymýšleli program na celý pobyt.
A jaká byla realita? Výlet na Hrubou Skálu, výšlap (pod vedením
Karla:-) na hrad Valdštejn, návštěva
Liberce a iQLANDIE + koupání
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v rybníku Bažantníku, hraní volejbalu, ping-pongu, výlet na kolech po okolí, taneční párty pod
širým nebem a závěrečná bojovka. Mám rád naše třídní výlety, protože jsme tam celá třída…
P. R.

Hororový zážitek z dívčí
chatky (ŠVP 8. B)
… ležely jsme, už bylo po bojovce
a my tři holky jsme usínaly. Když
vtom jsem ho uviděla!!! Lezl mi
vedle postele, hned vedle mojí
hlavy… Zakřičela jsem, všechny
jsme vyskočily z postelí a pozorovaly ho… Když jsme se dohadovaly, kdo ho zabije, protože s ním
vjedné chatce spát nebudeme, zalezl a nikdo nevěděl kam. Nemohly jsme spát, protože jsme se
bály, kde se zase objeví, a tak
jsme ho začaly zase hledat. Asi
po hodině, když jsme pozorně
prohlédly každý kout, si Kačka
všimla, že stojí vedle Pavliny tašky.
Pavla si vzala botu a šla na něj.
Ale!!! Zase utekl. Za chvilku jsme
ho zase uviděly. Chilloval si to
pod postelí. Šly jsme po něm ramínkem a repelentem… Pak
jsme ho dostaly, bylo po něm.
Nemáme rády pavouky. Mohly
jsme jít konečně spát.
Vanda P.

Škola v přírodě
– Vanov u Telče
V letošním roce jsme se rozhodli
využít nabídku agentury HAUL,
která nám zprostředkovala školu
v přírodě tzv. „na klíč“. Tento nápad se zalíbil třídním učitelkám
3. A, 3. B, 3. C, 4. B, 4. C a 5. B.
Zvolili jsme krásnou přírodu
kraje Vysočina – Vanov u Telče.
V neděli 31. 5. jsme u školy nastupovali postupně do třech
autobusů plni očekávání, protože některé třídy jely na svoji
první školu v přírodě. Cesta
byla poněkud delší, a tak bylo
nutné zastavit a trochu se posilnit. Ovšem otázky typu „Kdy
už tam budem?“ jsme si neodpustili. Konečně jsme dorazili
na místo určení. A teď se ukáže,
jakou máme fyzičku, protože
nás čekala cesta do pěkného
kopce se všemi kufry. A pak
ještě několikrát denně, protože
dole byla také jídelna a sprchy.

A že jsme opravdu byli v přírodě. Kolem nás byl jen les
a zase les. Někteří byli ubytováni ve čtyřlůžkových chatičkách, jiní v sedmilůžkových, některé chatičky byly dokonce
jedenáctilůžkové.
Protože děti krásně pracovaly
během celého roku, rozhodly
se některé paní učitelky, že si
tuto školu užijí bez učení a budou se více poznávat. Jiní ještě
dodělávali pár restíků, ale jenom tak, aby se neřeklo. Odpo-

ledne nás čekala spousta her
a soutěží. Nejlepší na tom bylo,
že jsme soutěžili s ostatními barevnými týmy, a to nás pohánělo kupředu. Každá třída měla
své čepice různých barev, tak
kamkoliv jsme se hnuli, hned
každý poznal, ze které třídy, potažmo týmu jsme.
V úterý jsme se vydali do pohádkového města Telč a navštívili
místní překrásný zámek. Ovšem
zkrátka nepřišli ani místní obchodníci, protože naše heslo je:
Utrať, co můžeš! Celý týden nás
provázel dobrý kouzelník Arcimág, kterému jsme pomáhali zahnat Zlý stín. Dalo nám to práci,
ale podařilo se. Na závěrečné
karnevalové diskotéce jsme zjistili, že naše snažení v soutěžení

skutečně užili. Bylo to fajn, máme
na co vzpomínat, ale na rodiče už
se moc těšíme. Sláva nazdar výletu,
přijeli jsme, už jsme tu.
Iveta Koníčková

Návštěva Zoo Praha
Děti ze 3. A a 3. B se rozhodly využít část peněz získaných na vánočních trzích za své výrobky na
adopci zvířátek z pražské zoo.
3.Ase rozhodla pro klokánka králíkovitého a3. B pro pekari páskovaného. Aby si svá adoptovaná
zvířátka mohly děti dobře prohlédnout, navštívily obě třídy
19. června společně zoologickou
zahradu. Kromě těchto dvou zví-

řátek měly děti možnost vidět izvířátka další, např. žirafy, slony, bizony, vlky ahrochy. Největší ohlas
měly ale surikaty s čerstvě narozenými mláďaty, jejichž výběh děti
vůbec nechtěly opustit. Návštěva
zoo je pro děti vždy velmi poučná
a také zábavná. To hlavně když se

se vyplatilo. Večerní ohňostroj
ukončil nejen čtvrteční den, ale
také školu v přírodě.
Ještě zabalit, uklidit chatičky
a hurá z kopce, tentokrát naposled, a domů. Každý z nás obdržel
památeční glejt se společnou fotografií a také diplom. Velmi nám
přálo počasí, sluníčka jsme si
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Prohlédly si řadu výrobků z kamene určených nejen pro práci,
ale i pro zkrášlení – šperky. Celou
výstavou děti provázela průvodkyně, která jim velmi podrobně
popsala všechny exponáty. Na
řadu věcí si měly děti možnost
i sáhnout a důkladně je prozkoumají zvířátka chuť předvádět – jako
třeba tentokrát opice, které se před
námi schovávaly pod papírovou
krabici, alední medvědi, kteří předvedli krásné plavecké variace. Výlet
se vydařil, dokonce i počasí bylo
shovívavé a pár kapek spadlo jen
ve chvíli, kdy jsme byli schovaní
v zastřešených areálech.
Iveta Boušová (3. B)
a Andrea Pánková (3. A)

Ctěnice – Kámen
v pravěku
Poslední školní dny jsou pro děti
dlouhé aúnavné, proto jsme jim je
chtěly zpestřit návštěvou interak-

tivnívýstavy Kámen vpravěku ve
Ctěnickém zámku. Děti se dozvěděly, k čemu se kámen používal
ajak ho pravěcí lidé opracovávali.

mat. Na konci výstavy navštívily
hernu, ve které si mohly vyzkoušet
drcení obilí mezi dvěma kameny,
malování rozpuštěnou a obarvenou hlínou, navrtávání kamene
a řezání a škrábání kůží. Možnost
vyzkoušet si práci spravěkými nástroji děti velmi nadchla. Nakonec
si mohly odnést vlastnoručně nadrcené obilí nebo vlastnoručně
odřezaný kousek kůže.
Iveta Boušová (3. B)
a Andrea Pánková (3. A)

Kroužek badmintonu
má již za sebou
9. rok svého působení
V letošním školním roce 2014/15
jsme skutečně již 9. rokem nabízeli pro žáky naší školy kroužek
36

badmintonu, jehož členové jsou
rozděleni podle věku i výkonnosti do 3 skupin. Celkem se
v tomto roce jedná o cca 80 dětí,
které se snaží naučit 1–3x týdně
něco z badmintonového umění.
Věc to není vůbec jednoduchá
a k vytouženému cíli je to pořádný kus cesty. Nástrahy nejrychlejšího raketového sportu
nakonec zvládnou jen ti nejodolnější a nejvytrvalejší.
Během celého školního roku se
nejmladším dětem (začínáme
většinou od 2. třídy a někdy se
vejde i pár prvňáků) věnujeme
1x týdně, většinou v pondělí.
S dětmi začínáme od začátku,
učíme je základům běhání, házení, skákání, to vše doplňujeme
základy práce s badmintonovou
raketou. Postupně vše propojujeme, děti se učí ovládat s raketou i míček a k tomu postupně
přidávat i správný pohyb po
badmintonovém kurtě. Je to
práce mravenčí, trpělivá, žádný
učený z nebe nespadl a je třeba
vytrvat a nevzdávat se.
Mírně pokročilým ze 3. a 4. tříd
se již věnujeme 2x týdně, tady už
se jejich snažení začíná pomalu
podobat sportovnímu pojetí badmintonu. Stále ale je třeba upevňovat správné pohybové návyky,
správné držení rakety, dobrý badmintonový pohyb po celém
kurtu. K tomu musíme přidávat
cvičení obratnostní a rychlostní,
aby postupně vše do sebe zapadalo. Nezapomínáme ani na zásady fair play chování, které se
v dnešní době v některých odvětvích ze sportu trochu vytrácí. Ale
k badmintonu stále jednoznačně
patří. Některé ztěchto dětí už také
zkouší touto dobou své první bad-

mintonové turnaje, které jsou pro
všechny badmintonisty odměnou za tréninkovou píli. Pod hlavičkou oddílu TJ Sokol Radotín
Meteor Praha, který je registrovaný na Českém badmintonovém
svazu, se zapojujeme do turnajů
jednotlivců i družstev.
To se týká hlavně hráčů a hráček
naší nejpokročilejší skupiny, ve
které jsou děti od 3. do 9. třídy,
které už to myslí s badmintonem
úplně vážně a věnují se mu dle
možností 3x týdně. Letos se turnajů pravidelně účastnili Kuba
Kučera (zaznamenal několik
předních umístění na turnajích
jednotlivců), Bára Johnová, Bára
Březinová (všichni 5. B), dále David Bhuiyan (5. A), Petr Nejedlý
(6. tř.), Adam Bhuiyan (7. tř.), Tomáš Panocha (8. B). A samozřejmě naše nejúspěšnější Terka
Typltová z 9. třídy, která se již
v dorostenecké kategorii pod vedením oddílového trenéra Pavla
Drančáka zúčastňuje pravidelně
turnajů na republikové úrovni.
Naši nejmladší si přivezli
bronzový pohár z Radotína
Největší úspěchy jsme letos zaznamenali s nejpokročilejšími hráči
vsoutěži družstev. Můžeme se tak
pochlubit krásným pohárem, medailí adiplomem za 3. místo vturnaji družstev vkategorii do 11 let,
který proběhl vneděli 26. 4. 2015
ve Sportovní hale v Praze 5 – Radotíně. Z Prahy a Středočeského kraje se sešlo celkem
16 smíšených družstev. Pod
hlavičkou Sokola Radotín Meteor
Praha se z našeho vinořského
kroužku zúčastnila nakonec 2
družstva. Vinoř Ave složení Kuba
Kučera, Bára Johnová, David Řepa

z 5. tř. a Lucka Paterová (MT Academy) a složené družstvo Vinoř–
Radotín E, které nahradilo jedno
zodhlášených družstev. Toto družstvo našich benjamínků hrálo ve
složení Pája Cittová, Kuba Horejsek, Vojta Panocha ze 4. tř. aTerka
Myšičková ze 3. třídy. Z Radotína
s námi ještě hrál Matyáš Pecka
a Dorotka Veselá.
Hrálo se ve 4 skupinách po 4 družstvech. Naše starší a zkušenější
„Áčko“ zvítězilo postupně ve
3utkáních základní skupiny, apostoupilo tak z 1. místa mezi nejlepších 8 družstev. V postupu do
semifinále přidali ještě jedno
hladké vítězství nad družstvem
Junior Benátky n/J, ale v boji o finále je již čekal velmi silný soupeř
v podobě družstva A z pražského
Proseka. Postup do finále byl už
nad naše síly, atak jsme po hladké
porážce šli do boje o 3. místo
a také o vytoužený pohár.
V odpoledních hodinách byli již
všichni sice trochu vyčerpaní, ale
stále s bojovnou náladou. První
čtyřhru kluci 0:2 prohráli, ale děvčata pro změnu 2:0 vyhrála. Ve
dvouhře kluků uhájil Kuba alespoň
bod zjednoho vítězného setu (1:1),
David bohužel prohrál 0:2. Před
posledními dívčími dvouhrami byl
stav 3:5 na sety pro našeho soupeře. Potřebovali jsme tedy obě
dvouhry vyhrát. Bára zabojovala
aza podpory všech ostatních hráčů
týmu i mladších spoluhráčů z druhého družstva oba sety vyhrála.
Bylo to v tu chvíli 5:5. Naše nejmladší Lucka první set vyhrála docela s přehledem, ale ve druhém
setu již prohrávala 0:6. Skóre ale
postupně dotahovala, soupeřka ale
zase poodskočila a vedla 10:7.
Lucka zachovala na rozdíl od vět37

šiny z nás dospělých pevné nervy
asrovnala skóre na 10:10. Hrálo se
celý turnaj bez nastavení, takže rozhodovala jediná chyba. Ta bohužel
knašemu zklamání přišla ze strany
Lucky, která tedy prohrála 10:11.
Stav setů byl vtu chvíli vyrovnaný
6:6 a přišla rozhodující smíšená
čtyřhra. Kuba s Bárou byli hodně
nervózní, atmosféra vcelé hale by
se v tu chvíli dala krájet. Hrál se již
jen tento zápas, zápas nervů. První
set jsme vyhráli 11:10!!! Následoval
set druhý, děti chybovaly všechny
více než normálně, všichni dobře
věděli, oco se hraje! Přeci opohár!!!
Nakonec kvelké radosti celého našeho týmu vybojovali Kuba sBárou
cenné vítězství, ovšem opět tím nejtěsnějším poměrem 11:10! Získali
jsme tak krásné 3. místo
ahlavně ten vytoužený pohár!

Naši nejmladší z druhého družstva, kteří jeli na jeden ze svých
prvních turnajů spíše na zkušenou, byli také skvělí. Základní
skupinu sice prohráli, ale v bojích o 13.–16. místo porazili pražský tým Hamr B, a ochutnali tím
také krásný pocit vítězství. V dalším utkání jen těsně prohráli
o konečné pořadí s týmem
z pražských Spojů. Skončili tak
na pěkném 14. místě.
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Bylo dobojováno. Na závěrečném
nástupu jsme si všichni užili
předávání medailí, diplomů ibronzového poháru! Na tréninku jsme
ho naplnili vychlazeným šampaňským. Samozřejmě dětským!
V kategorii do 13 let jsme
skončili na 5. místě
Vkategorii do 13 let odehrálo družstvo ve složení David Bhuiyan
(5. A), Petr Nejedlý (6. tř.), Kuba
Kučera (5. B) a kluci z MT AcademyM. Listopad aT. Patera aděvčata Bára Johnová a Bára Březinová (obě 5.B) aKatka Blahošová
zMT Academy dlouhodobý turnaj
družstev. Po 4 kolech jsme mezi 14
družstvy vybojovali pěkné 5. místo.
Nejstarší badmintonisté do
15 let zkroužku také bronzoví
Naši nejstarší si v sobotu 16. 5.
2015 udělali v Českých Budějovicích v rámci Přeboru České obce
sokolské v badmintonu družstev

také jednu bronzovou radost!!!
A tak stejně jako před měsícem
v Radotíně jejich nejmladší spoluhráči, inaši zkušenější starší žáci
přivezli do školy pěkný pohár.
Družstvo ve složení Adam Bhuiyan
(7. tř.), Tomáš Panocha, Adéla Vítová (oba z8. B) aVeronika Cittová
(také bývalá žákyně naší školy,
dnes z kvarty Gymnázia J. S. Machara v Brandýse nad Labem) se
utkalo v rámci otevřeného pře-

boru družstev ze sokolských TJ
v kategorii starších žáků do 15 let
spěti dalšími týmy celé ČR. Turnaj
se odehrál skupinovým systémem
každý s každým, a tak na naše
hráče čekalo v 5 utkáních celkem
50 jednotlivých zápasů ve dvouhrách, čtyřhrách i mixu. Na každého tak vyšlo 10 zápasů za 1 den,
což byla nelehká práce. Po dvou
vyhraných a dvou prohraných
utkáních jsme ve večerních hodinách (do 21.00) bojovali v utkání
rozhodujícím. Před závěrečnou
smíšenou čtyřhrou to bylo 2:2
a bylo potřeba vyhrát. To se nakonec Tomášovi sVeronikou povedlo
a z pěkného města na jihu Čech
jsme si nakonec do Prahy a do
školy odvezli pohár, diplom a medaile za zasloužené 3. místo! Adam
a Adéla hájili naše barvy ve všech
dvouhrách. Adam sTomášem pak
vítězně ovládli téměř všechny
čtyřhry kluků, Adéla s Veronikou
bojovaly ve čtyřhrách dívčích. To-

máš s Veronikou pak rozhodovali
utkání ve smíšené čtyřhře.
Dorostenci si zmistrovství ČR
družstev přivezli skvělý bronz
Vrcholným úspěchem letošní sezony pak byla dlouhodobá soutěž
dorosteneckých družstev (do 19 let),
kde se naše družstvo probojovalo
dokonce na Mistrovství republiky,
kde obsadilo skvělé 3. místo. Za toto
družstvo bojovali naši bývalí žáci ze

ZŠ Vinoř, kteří začínali své první
krůčky právě v našem badmintonovém kroužku. Byli to např. bratři
Michal aMatěj Hubáčkovi, Terka Typltová, Dean Brabec, kteří již trénují
pod vedením oddílových trenérů,
ale stále je naše menší děti mohou
ve vinořské tělocvičně potkávat.
Kluci Hubáčkovi pak pravidelně po
celou sezonu na turnajích jednotlivců sbírají nejcennější medaile
a také reprezentují ČR v zahraničí.
Také z badmintonových turnajů škol vozíme vítězství
Poprvé v letošním školním roce
proběhl badmintonový turnaj
také mezi školami. Dům dětí
a mládeže Praha 10 uspořádal
v naší vinořské tělocvičně úvodní
obvodní kolo družstev ze škol
Prahy 9. To jsme s naším družstvem ve složení Tereza Typltová
9. A, Tomáš Panocha 8. B, Adam
Bhuiyan 7. třída, David Bhuiyan
5. A, Petr Nejedlý 6. tř. a Barbora
Březinová 5. B bez jediného zaváhání vyhráli a postoupili jsme
do krajského, tedy celopražského kola. To se uskutečnilo
ve čtvrtek 11. 6. 2015 ve sportovním areálu Hamr v Praze 4 – Braníku. Celkově se zúčastnilo 6 škol
– ZŠ Vinoř, ZŠ Klánovice, ZŠ
V Rybníčkách, ZŠ Bratří Jandusů,
ZŠ Jižní a Gymnázium Duhovka.
Výběr naší školy zůstal po úspěšném obvodním kole beze změny,
protože vítězný tým se rozhodně
nemá měnit. Turnaj se odehrál
systémem každý s každým, a tak
nás čekalo celkem 5 utkání. Na
každé utkání nastoupili 4 hráči
asestavu jsme prostřídávali. Přestože jsme byli stejně jako při kole
obvodním díky několikaletému
fungování našeho badmintono-

vého kroužku při ZŠ Vinoř mírnými favority, poslední duel se
ZŠ Jižní byl velmi napínavý. Terezka vyhrála jednoznačně svoji
dvouhru, ale Petr (6. tř.) nastoupil
proti velkému soupeři z 9. třídy.
Ten měl nakonec více sil a při hře
s plastovými míči našeho Petra
prostě přetlačil. Stav utkání byl
1:1. Do závěrečné čtyřhry nastoupili naši nejstarší borci Adam sTomášem a proti nim smíšený pár
ze ZŠ Jižní. Jeho mužskou část tvořil také aktivní badmintonista,
kterého kluci znají z turnajů,
a v podstatě odehrál celý zápas
jako dvouhru sám. Naši kluci to
vůbec neměli jednoduché! Uhájit
vítězství s plastovým míčkem
(běžně s ním již tyto starší děti
nehrají a používají oficiální míče
péřové) a proti tak nesourodé
dvojici bylo hodně náročné. Po
dvou setech byl stav utkání 1:1.
Rozhodoval tedy set třetí, který
se hrál zkráceně pouze do 11
bodů. Takže velmi rychlá hra, neboť dle pravidel se normálně
hraje do 21 bodů. Klukům se nakonec po trochu nervózním výkonu podařilo vítězství uhájit
a třetí set vyhrát 11:9!!!
Díky tomu jsme si z Hamru
odvezli cenu a diplom za
1. místo v historicky prvním
turnaji tohoto typu v ČR.
Doufáme, že pořadatel
z DDM Praha 10 vypíše i na
příští rok další ročník!!!
Po skončení turnaje jsme si za
odměnu zahráli ještě beachvolejbal na místním pěkném hřišti
u Vltavy, dali jsme si dobrý
oběd a vydali jsme se napříč
Prahou na cestu zpět do Vinoře.
Všichni hráči si určitě zaslouží velkou pochvalu za

vzorné sportovní chování
a reprezentaci naší školy! Je
radost s nimi spolupracovat!
Závěrečné turnaje školního
kroužku ukončily letošní rok
V pondělí 8. 6. a ve středu 10. 6.
2015 se sešli začínající amírně pokročilí hráči a hráčky, aby navzájem změřili své síly a předvedli
své dovednosti na závěrečném
turnaji sezony. V pondělí to byli
ti nejmladší, kteří trénují 1x týdně
ve skupině C. Ve středu potom ti
trochu starší, kteří už mají tréninky 2x týdně a trénují ve skupině B. Nejstarší a nejzkušenější
badmintonisté ze skupinyAchodí
trénovat až 3x týdně apravidelně
po celý rok jezdí na opravdové
turnaje po celé republice. Ti už
mají vtuto dobu zasloužené sportovní volno. Ale i mezi nimi se
našli dobrovolníci, kteří nám přišli alespoň pomáhat jako pořadatelé a rozhodčí.
Oba turnaje jsme odehráli ve
skupinách, které byly rozděleny
podle výkonnosti. Každý si zahrál několik zápasů a všichni podávali úžasné výkony. Oceněni
byli malým balíčkem a barevným diplomem všichni zúčastnění, kterých bylo dohromady
40. Všichni si také odnesli skvělé
sportovní zážitky a snad i pocit,
že celoroční trénink přináší své
výsledky a rozhodně stojí za to!!!
Badmintonová sezona 2014/15
našeho kroužku je tedy u konce!!!
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Nám nezbývá než všem popřát
krásné léto plné pohybu a sportu
a těšit se na shledání v tělocvičně
zase po prázdninách. Ty strávíme všichni samozřejmě aktivně, 26 dětí jede na soustředění do Jizerských hor na chatu
Slovanka, kde budeme získávat
kondici v sedle cyklistických kol.

V závěru prázdnin se pak ještě
ti nejstarší sejdou v tělocvičně
k hernímu soustředění.
Za trenérský tým ZŠ Vinoř Petra
Cittová a Eva Titěrová, trenérky
badmintonu a učitelky II. stupně

Rozlučka s 9. třídami
Úterý 30. června... a je to tady.
Konec školy. Všichni jsou rádi,
těší se na prázdniny a na dny,
kdy mohou dělat všechno
možné, ale hlavně nemusí cho-
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dit do školy:-) Těší se mladší
i starší děti, jejich učitelé, milí
kuchaři a všichni, kteří spolu
„žijí“ ve škole. Poslední školní
den je většina z nás rozesmátých a šťastných, jen jedni jsou
trochu vážnější. Vypadají jinak
než ostatní – mají pěkné společenské šaty, boty na podpatku,
obleky. Prostě mladé krásné
dámy a milí gentlemani. Někomu ukápne i slza, možná je
některým líto, že dneska jsou
ve škole naposled. Už nikdy...
nikdy, prostě naposled. 9. A
a 9. B se loučí se základkou...
Loučí se i škola s deváťáky, a to již

tradičním vystoupením školního
divadla Housle na stromě, tentokrát parodií na televizní zprávy.
TV Škola opravdu všechny pobavila, herci a herečky byli skvělí.
A deváťáci slzeli dojetím i smíchy
a bylo prima, že se zapojili do vysílání této fiktivní televizní stanice.
Velký potlesk po závěrečné Ódě
na radost byl pro celé školní divadlo více než příjemný.
Obě 9. třídy společně poděkovaly
všem učitelům, zazpívaly písničku a odnesly si svoje poslední
vysvědčení z vinořské základní
školy. Tak ať se jim ve světě daří...
Postřehy žákyně K. Š. z 8. třídy

Mateřská škola
od jara do léta
Při čtení letního zpravodaje budou
již prázdniny v plném proudu,
přesto zavzpomínáme alespoň na
část z toho, co se v naší školce od
jara do léta událo.
Ve třídě Jahůdek se uskutečnil
krásný bál a u Soviček společenský ples. Děti se seznámily s dechovkou a tancem na dechovku,
naučily se mazurku, připily si
dětským šampaňským, seznámily se se zásadami společenského chování a s mnohým dalším. Medvídek Brumla nás
provedl bezpečným světem.
Byla to akce městské policie
s preventivním programem,

který se týkal bezpečnosti dětí.
Den Země se každoročně koná
22. dubna. Ve třídě Lištiček jsme
se v den tohoto ekologicky motivovaného svátku o naší Zemi
mnoho dověděli. Všichni víme,
jak se chovat, aby nám na Zemi
bylo dobře. Nejen sluníčka
a hraní si užíváme. Dobře víme,
že prostředí, ve kterém žijeme,
musí být hezké. Proto jsme si na
svátek Země uklidili zahradu
školky. O dobrou náladu se nám
postarala Muzika Špalíček Praha,
která k nám zavítala 28. 4. Muzikanty i paní učitelky potěšila
radost dětí, kterou spontánně
projevovaly potleskem, zpěvem

i pohybem. V krásných kostýmech čarodějů a čarodějnic přišly 30. 4. do školky všechny děti
i paní učitelky. Děti na Vinořském náměstí a na zahradě v Mikulovické navštívil pan starosta
Švarc. Pochválil skvěle připravený program pro děti. Předškoláci z naší mateřské školy (třída
Soviček) se zúčastnili výtvarné
soutěže pod názvem „To je
hlína“. Tentokráte na téma „Jako
ryba ve vodě aneb kdyby ryba
nevylezla z vody, nevznikl by
druh homo sapiens čili člověk
rozumný“. Ve velké konkurenci
svými krásnými pracemi obsadila Berenika Baladová 2. místo
a Viktorka Fišerová 3. místo.

Pochlubit se můžeme i dalším výtvarným úspěchem. Před rokem
se děti z kroužku výtvarných činností paní učitelky Evy Laubové
zúčastnily soutěže ,,Pojďme spolu
dělat knížku!“. Autorovi knihy se
líbily obrázky Aničky Uhlíkové, Pavlínky Formanové a Honzíka
Brože. Jejich ilustrace se tak objevily vtištěné podobě. Děti dostaly
za odměnu knihu ,,Mlsná štika
a jiné příběhy“ od Arnošta Víta,
kterou vydala nakladatelství e-bohém aMladá fronta. Gratulujeme.
V úterý 19. 5. se předškolní děti
vypravily do Ctěnického zámku
na operu Rusalka v podání paní
Sitteové. Nejprve se prošly po zámeckém parku a pak už naslou-
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chaly krásné hudbě. Další prima
zábavou byl Indiánský den. Děti
si vyrobily indiánské šperky, tomahavky a totem. Vyzkoušely si
lov bizona, postavení ohniště
a skládání obrázků z „kamínků“.
Divadlo Špílberg Brno k nám přijelo s krásným muzikálem. Příběhy hlavního hrdiny, maxipsa
Fíka, znají děti z Večerníčků.

tečností aděti pečlivě naslouchaly.
Hlavně se všem líbila zvířátka
a mláďátka, která se nedávno narodila. Jako poslední na výlet odjeli
předškoláci. Přírodní rezervace
Údolí Plakánek patří mezi nejkrásnější místa u nás, proto i naše
děti přijely z výletu nadšené.
V okolí hradu Kost se jim nádherná příroda moc líbila.

Možná právě proto se jim tolik líbily. Byl to hezký dárek k MDD.
Nechyběl ani sportovní den. Ve třídách MŠ v Mikulovické ulici uspořádaly paní učitelky pro děti Olympiádu. Všichni si společně pěkně
zasportovali a moc je to bavilo.
Lesní pedagogiku pro děti ze třídy
Jahůdek a Houbiček jsme naplánovali na 26. 5. Děti se vypravily
5. 6. 2015 přijel do mateřské školy
sokolník s dravci. Jeho nádherná
ukázka letu dravců umocněná krásným počasím aprostředím zahrady
do boleslavských lesů. Velké poděkování patří zaměstnancům
firmy ÚHÚL zBrandýsa n.L., kteří
jim připravili bohatý program.
Všichni se domů vrátili plni dojmů,
nových zkušeností apoznatků. Výlet dětí ze třídy Myšek a Zajíčků
proběhl 27. 5. 2015. Tentokrát
navštívily ZOOkoutek v Radonicích. Pan Myslivec dětem dokázal
vyprávět mnoho zajímavých sku42

MŠ byla pro všechny děti ohromným zážitkem. Zdravců nespustily
oči avůbec se nebály je nechat přilétnout na ruku – samozřejmě chráněnou rukavicí. Statečné byly ipaní
učitelky. Návštěva sokolníka pravidelně patří mezi nejhezčí akce MŠ.
Nesmíme zapomenout na dobrodružné „Příběhy včelích medvídků“, které vpodání divadla Na
konečný 17. 6. byly moc hezké.
Jak už se stalo tradicí, ve všech
třídách naší školky se konala závěrečná setkání s rodiči. Děti při
nich ukázaly, co dovedou, program ve všech třídách byl krásný,
nápaditý, pochvalu zaslouží
nejen děti, ale stejnou měrou i výborné paní učitelky. Předškolní
třídy navštívil pan starosta Švarc
a pan ředitel Teller. Budoucí školáky slavnostně ostužkovali. Na
památku na léta prožitá v mateřské škole si každý odnesl hezkou
knihu. Nevyjmenovala jsem
všechny akce konané v naší mateřské školce, ale děti se jistě rodičům nezapomenou pochlubit.
Zbývá jen popřát krásné prázdniny, všichni ať načerpají hodně
sil, protože po prázdninách se na
vás budeme opět těšit.
Za kolektiv MŠ ve Vinoři
Jana Kovářová

Světlo v mém životě
Noc kostelů 2015 s vernisáží výstavy dětských prací
dne 29. května
Noc kostelů byla letos provázena vernisáží výstavy dětských
prací na téma Světlo v mém životě. Farnost při kostele Povýšení sv. Kříže na jaře vyhlásila
výtvarnou soutěž, které se
zúčastnilo především díky některým učitelkám ZŠ a MŠ velké
množství dětí. Vybrané práce
byly vystaveny v postranní lodi
kostela a svojí rozmanitostí, nápaditostí a osobní výpovědí přilákaly do kostela plno návštěvníků všech věkových kategorií.
Předávání cen bylo hlavní částí
večera.
Byly uděleny tři hlavní ceny:
Magdaléna Goligovová (9. roč.),
Ondřej Matušinec (3. roč.)
a Štěpán Ettler (5 let).
V kategorii A – předškoláci
se umístili:
1. Viktorie Fišerová, 2. Tereza
Pospíšilová, 3. Tomáš Orság.
V kategorii B – první stupeň
ZŠ: 1. Sabina Fišarová, 2. Nikola
Stehlíková, 3. Lucie Vitámvásová.

V kategorii C – druhý stupeň
ZŠ a SŠ:
Eliška Doležalová, 2. Ji Jia Xin –
Alenka, 3. Kateřina Roučková.
V průběhu večera se děti mohly
zúčastnit krátkého interaktivního programu na téma světlo,
který připravila Marie Nováková. Malí i velcí dostali příležitost zapojit se do sestavování
společné mozaiky ozdobením
svého paprsku a jeho přiložením
ke slunci uprostřed, a symbolicky
se tak přidat k motu mozaiky:

Slunce ať svítí, kde jsi ty! Jak
mozaika dopadla a další fotografie z Noci kostelů i výstavy
můžete najít na adrese:
www.farnost-vinor.org/galerie/noc-kostelu-2015.
Velký zájem byl též o komentovanou prohlídku zvonice, kůru
a varhan. Celkem přišlo asi 350
návštěvníků. Už nyní se můžete
těšit na Noc kostelů 10. 6. 2016.
Za organizátory
Adéla Kocmanová, Ludmila
Obručová a Martin Halík

Ve školním roce 2015–2016 bude pokračovat výuka náboženství. K vyučování
mohou rodiče přihlásit děti přibližně od 6 let. Kontakty najdou na stránkách farnosti.
Přihlášky budou k dispozici také v místním kostele nebo ve škole. Ve Vinoři bude náboženství
vyučováno v úterý, popř. ve čtvrtek v odpoledních hodinách od druhé poloviny září.
Stránky farnosti: www.farnost-vinor.org
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Sport a spolky
SPOLKY
Baráčníci
Jaro v měsíci dubnu začali někteří baráčníci společně se seniory týdenním pobytem v Lázních Mšené. Zatímco tito absolvovali poklidný lázeňský život
a regenerační procedury, ostatní členové, kteří zůstali ve Vinoři, vítali společně s našimi malými příznivci v krojích nové občánky Vinoře.
Začátkem května jsme uklízeli
okolí pomníků před vinořským hřbitovem, abychom se
pak 8. 5. zúčastnili pokládání
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věnců u příležitosti 70. výročí
konce války.

Z dalších našich činností
v měsíci květnu:
• Z vlastních financí jsme
nově osázeli truhlíky na zábradlí Rychty a také jsme odstranili plevel na chodníku
v jejím okolí.
• U příležitosti Dne matek nás
již tradičně navštívily děti ze
ŠD s paní vychovatelkou Jitkou
Kuchlerovou se svým kulturním pásmem. Návštěva dětí Na
Rychtě nás vždy mile potěší.
• V této době byla také dokončena restaurátorská práce na
baráčnickém praporu, který
byl Na Rychtě nově vyvěšen
u příležitosti vinořského Vandráčka.
• Akce Vandrování Vinoří se
zúčastnilo 130 dětí s rodiči. Na
stanovišti u nás Na Rychtě si
malí vandráčci skládali večerníčkovskou čepici z novin, podepisovali se maxitužkou a nechyběl ani jejich oblíbený úkol
z předešlých let, praní prádla
na valše.
• 8. června jsme Na Rychtě
společně oslavili 80. narozeniny tetičky Věry Rudolfové, která léta zastávala v naší obci baráčnické funkci „berní“.
• 11. června našim baráčnickým přidáním rukou k dílu
bylo zryto a následně osázeno
květinami okolí pomníků.
• 22. června jsme měli pravidelné půlroční hodnoticí baráčnické sedění za účasti zástupce XVI. župy a zástupce
MČ Vinoř.
• 24. června – celodenní výlet
do Japonské zahrady v Olešku
a návštěva zámku v Mníšku
pod Brdy se nám díky příjemnému počasí vydařily.

POŘÁDAJÍ ZAHRÁDKÁŘI
VINOŘ – BOHDANEČSKÁ

10.–12. září 2015
V závěru přejeme všem vinořským dětem i všem našim občanům krásné slunné léto
a těšíme se na setkání s vámi

12. 9. na posvícenské zábavě
v sokolovně ve Vinoři.
Za OB Vinoř Věra Kučerová
a Olga Kaplanová

v informačním centru
Na Rychtě, Chaltická 539
čtvrtek, pátek 10.00–18-00
sobota 9.00–13.00
VSTUP ZDARMA

Cvičitelé tělocvičné jednoty Sokol Vinoř vás zvou na cvičení do sokolovny
Rodiče s dětmi 1–3 roky

Žáci – chlapci 6–15 let

Ženy rehabilitační cvičení

Cvičitel

Halíková Hana, tel. 723 438 327

Halíková Hana, tel. 723 438 327
Ettlerová Anna, tel. 222 728 869

Budařová, tel. 724 718 315

Kdy

úterý a čtvrtek 9.30–10.30 hod.
středa a pátek 16–17 hod.

středa a pátek 17–18 hod.

pondělí 18.30–19.30 hod.
čtvrtek 18.30–19.30 hod.

získávání zákl. dovedností
rozvíjení drobné motoriky

míčové hry,
cvičení na nářadí

cvičení při hudbě

Rekreační odbíjená

Žákyně

Volejbalová přípravka

muži a ženy od 18 let

dívky 6–15 let

dívky a chlapce 13–18 let

Halík Martin, tel. 602 612 375

Ettlerová Anna, tel. 776 606 477

Halík Petr, tel. 723 359 115

Kdy

pondělí 19.30–21.30 hod.
středa a pátek 19.00–20.30 hod.

středa 18–19 hod.

pátek 18–19 hod.

Činnost

cvičení ve dvojicích s míčem,
trénování techniky, vlastní hra

cvičení na nářadí,
závodivé hry

rozcvička, trénování techniky, podání,
prsty, bagr, cvičení ve dvojicích

Fotbalový oddíl

Minivolejbal

Nohejbal

Ministar – ročník 2008–09

chlapce 6-9 let

muže

Ondřej Pastrňák, tel. 602 937 919

Martin Písařík (středa + neděle),
Jan Štáfek (pátek + sobota)

Činnost

Pro
Cvičitel

Pro
Trenér
Kdy

M. Bezkočka, tel. 777 015 510
úterý a čtvrtek 16.00–17.00 hod.

Fotbalový oddíl
Pro
Trenér
Kdy

(6–7 let) pondělí 16.30–17.30 hod. středa a pátek 20.30–22.00 hod.
(8–9 let) pondělí 17.30–18.30 hod. sobota a neděle 16.00–19.00 hod.

Fotbalový oddíl

Mladší přípravka ročník 2006–07 Starší přípravka ročník 2003–05

Fotbalový oddíl
Muži

M. Bezkočka, tel. 777 015 510

P. Kubka, tel.608 409 493

T. Zemánek, tel. 725 089 710

úterý a čtvrtek 17.00 hod.

úterý a čtvrtek 17.30 hod.

úterý a čtvrtek 18.30 hod.

Sekretář fotbalového oddílu:
J. Řebíček, tel. 603 923 819

Tělocvičná jednota Sokol Vinoř
Klenovská 35, Praha 9 – Vinoř
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SPORT
Cyklistika
CykloVAPE team v sezoně
2015
Pokud bychom rekapitulovali
poslední 3 měsíce činnosti cyklistického oddílu CykloVAPE,
pak nelze nic jiného než mluvit
v superlativech. V zásadě co závod, to pódium vítězů, a to i na
opravdu renovovaných závodech na úrovni Českého poháru.
Naši, a to zdůrazňuji, amatérští
závodníci byli hodně vidět.

tam udělali bednu: Dobrušský
pohár – 1. místo, Jičínská 50 –
3. místo a další.
Nadějná závodnice Veronika
Křížová vévodila v kategorii kadetek prakticky všude, kde se
zúčastnila. Vyzdvihnout musíme její nadvládu v Pražském
poháru a pak 1. místo na
Mistrovství České republiky
v XCO v Mostě, kde dala další
závodnici 15 minut.
Michal Kubín, kterého jako
loni na klíčových závodech
provázela smůla, ovládl místní

umisťoval na klíčových závodech českého poháru v MTB
na předních místech do desáté
pozice. Klíčovým úspěchem je
9. místo na Mistrovství ČR
v MTB XC maratonu v Mostě.
Další naši jezdci pak doplňovali úspěšnou sezonu – například Jana Sommerová, kam
přijela, tak ve své kategorii
dojela do pátého místa.
Naše triatlonová skupina bojovala jako lev hlavně v kategorii
masters, kde má Petr Ginzel nakročeno k bednové pozici v cel-

Pavel Janeček, Radek Beneš – Nové Město na Moravě
MTB Night Race 2015

Úspěchy slavili téměř všichni
členové týmu. MTB sekce v čele
s Pavlem Janečkem a Radkem
Benešem v zásadě kam přijeli,

Pavel Janeček, Radek Beneš
Dobrušský pohár 2015
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závody Kbelského pahorku
a celý Pražský pohár. Na populárním silničním závodě Praha
Doksy musel díky dvojitému
defektu bohužel odstoupit
z jasné bednové pozice, kdy se
mohl s přehledným náskokem
poprat o 1. místo, a nakonec
díky jeho zranění na Českém
poháru v XCO v Bedřichově
mu neumožnilo účastnit se klíčového závodu CykloMaratonu Houšťka, kde by jinak obhajoval svoje loňské vítězství.
Další náš velmi ambiciózní
závodník Pavel Nosek se

Petr Ginzel
Brdský duatlon 2015

kovém pořadí. Bratři Kovaříkové pak důstojně doplňovali
naši triatlonovou sekci.
Výsledky z dalšího části roku
ukazují, že se daří naplňovat
náš plán, že amatérští závodníci
budou důstojnou alternativou
profesionálů.
Staňte se i vy členy našeho
týmu! Více na Facebooku CykloVAPE nebo na stránkách
týmu www.cyklovapeteam.cz.

Kronika
Blahopřejeme našim občanům, kteří oslavili
svá životní jubilea ve 2. čtvrtletí roku 2015.

DUBEN
HENDRYCHOVÁ Marta
VŠETEČKOVÁ Marcela
KOVAŘÍK Jiří
HAVLÍKOVÁ Libuše
BRABENCOVÁ Libuše
SLABÁ Marta
ŠVESTKOVÁ Jana
BAHENSKÁ Irena
MACHÁČOVÁ Anna
ČERNÁ Marie
VESELÝ Jiří
VANĚK Josef
MATULOVÁ Květuše

80 let
89 let
70 let
94 let
89 let
80 let
75 let
87 let
86 let
80 let
80 let
70 let
82 let

KVĚTEN
HŘEBÍČKOVÁ Vlasta
PTÁČNÍK Josef
POTŮČKOVÁ Růžena
POTŮČEK Václav
SKÁKALOVÁ Stanislava
KOBRNOVÁ Hana
ANTOŠOVÁ Zděnka
KRSKOVÁ Venuše
LENER Zbyněk
PANTŮČKOVÁ Věra
POLÍVKOVÁ Miluše
JARÁ Libuše
ŠŤASTNÁ Marie
KADLECOVÁ Marie
POLNICKÝ Jaroslav

81 let
91 let
86 let
88 let
85 let
70 let
81 let
80 let
82 let
88 let
80 let
70 let
75 let
85 let
82 let

Srpnová noc
Až uplyne mi čas,
chtěl bych lunou být.
V srpnu nocí plout,
v hladinách vod žít!

ČERVEN
RUDOLFOVÁ Věra
HÁNA Karel
HÁDKOVÁ Zdeňka
HLADÍKOVÁ Antonie
HAFINEC Miroslav
POLICKÝ Vladimír
POKORNÁ Věra
VOJÁČEK Jaroslav
HOUDKOVÁ Jiřina
KOMÁRKOVÁ Marta

80 let
75 let
82 let
91 let
88 let
75 let
70 let
75 let
70 let
83 let

Srpen
Tvou plavou krásou přece zmámen,
jdu srpnem poutník skeptický.
Jdu užaslý a němý jako kámen,
v té zemi české zaklet navždycky!
Lubomír Antoš
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Ceny inzerce ve Vinořském zpravodaji
1/1 A5
1/2 A5
1/3 A5
1/4 A5

Šířka (mm)

Výška (mm)

Orientace

Cena bez DPH

128
128
128
62

188
92
62
92

na výšku
na šířku
na šířku
na výšku

2 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
200 Kč

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

Tel. redakce: 286 851 114

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

Placená inzerce

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

Placená inzerce

Placená inzerce

Placená inzerce
Placená inzerce

MČ Praha-Vinoř a redakce Vinořského zpravodaje přeje všem našim čtenářům krásné léto.
Užijte si prázdniny i dovolené a těšíme se na vás opět v podzimním čísle.

Vinořský zpravodaj č. 123 / léto 2015 • Vydává MČ Praha-Vinoř,
Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9, IČ 00240982 • Řídí redakční
rada: Mgr. Iveta Boušová (vedoucí), PaedDr. Marie
Brothánková, Ing. František Filip, Vít Mokrý, František Švarc,
Petr Lichtenberg • www.praha-vinor.cz • Tel.: 286 851 114
• Povolena odborem kultury NVP pod č.j. 1136/79 • Vychází
čtvrtletně • Počet výtisků: 1 600 ks • Rozšiřuje: Česká pošta
• Grafické zpracování a tisk PRINCO International, spol. s r. o.
• Za obsah článků odpovídají autoři a stanovisko redakce
nemusí být vždy shodné • Místo vydání Praha
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