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Ahoj, Vinofiáci,
tak nám skončily prázdniny a za-

čal nový školní rok. Poprvé jsme

mohli letos uspokojit všechny 

naše děti nad 3 roky místem

v mateřské školce a za to patří

dík zastupitelům i vedení školy

a školky. V tomto čísle si odpus-

tím komentář o tom, co děláme,

dovolím si pouze přiložit seznam

a stav investičních akcí: 

1. Školka byla zkolaudována dle

harmonogramu 13.8., již slouží

k plné spokojenosti

2. Chodník podle Mladoboleslav-

ské – probíhá dle harmonogramu

3. Zábradlí na propustku Mlado-

boleslavská u Normy –hotové,

nutná instalace vodící tyčky pro

nevidomé, příprava pro umístění

semaforu. 

4. Herní prvky pro starší děti na

hřišti V Podskalí hotovo, zbývá do-

dělat dopadovou plochu

5. Vybrán dodavatel projektové

dokumentace na rekonstrukci

zdravotního střediska-tři třídy zš,

podáno na stavební povolení +

probíhá prováděcí dokumentace

6. Dokončena sanace zdi u cuk-

rárny, Mladoboleslavská 8

7. Chodník Kbely-Vinoř – výběr do-

davatele prováděcí dokumentace

8. Komunikace za fotbalovým

hřištěm s chodníkem a parkoviš-

těm na hřišti – výběr dodavatele

9. Sanace sokolovny hotova

10. Hotovo nové antukové hřiš-

tě na volejbal u sokolovny

11. Projekt na rekonstrukci staré

sokolovny – podán na stavební

povolení, probíhá prováděcí do-

kumentace 

12. Proběhlo navezení písku na

všechna dětská hřiště 

13. Příprava na instalaci plotu

pod zámkem – materiál nakoupen

14. Chodník před farou – hotov,

oprava dětského hřiště na faře –

hotova

15. Zastávka MHD Semtínská –

projektové řízení

16. Mlatový chodník Ctěnce – au-

tobusová zastávka, podél hruško-

vé aleje - kladné stanovisko vydá-

no, realizace do konce roku 

17. Zámecká zeď – vypracovává

se žádost o dotaci

18. Revitalizace předzámčí  

19. Opěrná zeď u kostela, žádost

o dotaci

20. Fotbalové hřiště s umělou trá-

vou – probíhá stavební povolení,

žádost o dotaci

21. WC na Vinořském náměstí –

probíhá stavební povolení

22. ZŠ – vybavení, internet, ma-

lování, stěhování, kryty na radiá-

tory – probíhá průběžně 

23. Chodník před školou Ronov-

ská + boční vchod do areálu školy

– projektová dokumentace zpra-

cována

Dále jsou v přípravě:

❙ Chodník (parkování) u školky

v Mikulovické

❙ Chodník Vinoř - Ctěnice

❙ Školní hřiště

❙ Rekonstrukce kapliček

❙ Revitalizace veřejných míst (před

hřbitovem, u Normy)

❙ Kamerový systém exponovaných

míst 

❙ Přeložka Dražkovské

❙ Chodník Ctěnice – Kbely (pro-

pojka Jilemnická – Mladobole-

slavská)

❙ Kanalizace Ctěnice

❙ Rekonstrukce Lohenická

❙ ČOV

❙ Opravy mostu Rosická

Jak je vidět z přiloženého se-

znamu, je toho více než dost a dě-

kuji všem, kteří se na těchto inves-

tičních akcích podílejí. V průběhu

roku jistě ještě vyvstanou některé

další aktuální požadavky, takže

bude stále co dělat, stále bude po-

třeba finančních prostředků. Tak

ať se nám všem daří a neztrácíme

dobrou náladu a optimizmus. A na

závěr opět poděkování všem na-

šim úžasným spolkům a všem, kte-

ří se zapojují do veřejné činnosti,

kteří kdykoliv okamžitě a nezištně

pomáhají a dělají naši společnou

Vinoř přátelskou a krásnou Vinoří.

S přátelskými pozdravy

František Švarc
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❙ MZ vzalo na vědomí vzdání se

mandátu zastupitele za ODS P. Gaw-

dunové, která nastoupila od 1. 6.

2015 do zaměstnání na ÚMČ Pra-

ha – Vinoř a z důvodu střetu zájmů

se vzdává mandátu v zastupitel-

stvu MČ Praha – Vinoř. Novým čle-

nem zastupitelstva za ODS se stal

JUDr. J. Červenka, který následně

složil slib 

❙ MZ schválilo R.Rytinu předsedou

výboru pro kulturu, sport a volnoča-

sové aktivity., JUDr. J. Červenku před-

sedou finančního výboru, P. Gawdu-

novou členkou výboru pro kulturu,

sport a volnočasové aktivity 

❙ MZ projednalo závěrečný účet za

rok 2014 a schválilo celoroční hos-

podaření Městské části Praha – Vi-

noř za rok 2014 bez výhrad

❙ MZ schválilo změnu rozpočtu

k 30. 6. 2015 dle rozpočtového

opatření č. 2/2015. Celková výše

úpraveného rozpočtu v příjmové

části Kč 36,627.000,- po konsoli-

daci Kč 36,525.000,- se zapojením

Třídy 8 a ve výši Kč 4,429.400,-. Ve

výdajové části Kč 41,056.400,- po

konsolidaci Kč 40,954.400,-

❙ MZ souhlasilo s poskytnutím sle-

vy na nájemném v celkové výši

14.580,-Kč, K. Semeckému, který

je nájemcem NP Mladoboleslavská

8, Praha 9 – Vinoř, cukrárna Mar-

cipánka, z důvodů opravy zdiva

a omítek. Sleva na nájmu bude po-

skytnuta snížením nájemného za

3. čtvrtletí. 2015.

❙ MZ schválilo ukončení nájemní

smlouvy na pronájem bytu č. 8,

Bohdanečská 400, dohodou k 31.

8. 2015 a bytu Mikulovická 337,

dohodou k 31. 7. 2015

❙ MZ schválilo prodloužení nájem-

ních smluv na dva byty Mladobo-

leslavská 8, na byt Mladoboleslav-

ská 13, na dva byty Bohdanečská

249, dále na byt Prachovická 340,

na byt Mladoboleslavská 515, na

byt Mladoboleslavská 514 a na byt

Bohdanečská 399.

❙ MZ schválilo pronájem bytu Mi-

kulovická 337 (byt 1+2 o velikosti

56 m2 v mateřské škole) vychova-

telce a učitelce v ZŠ Vinoř. Doba ná-

jmu bude stanovena od 15. 8. 2015

do 31. 7. 2016 s možností prodlou-

žení. Nájemné je stanoveno doho-

dou ve výši 89,57 Kč/m2/měsíc.

K nájemnému bude připočteno ná-

jemné ze zařizovacích předmětů

❙ MZ schválilo ukončení nájemní

smlouvy na pronájem bytu č.5,

Mladoboleslavská 515, dohodou

k 30. 6. 2015 a následné přidělení

většího bytu č.1, Bohdanečská 399

o velikosti 53,9m2. Doba nájmu

bude stanovena od 1. 7. 2015 do

30. 6. 2016 s možností prodlouže-

ní. Nájemné je stanoveno doho-

dou ve výši 89,57 Kč/m2/měsíc.

K nájemnému budou připočteny

zálohy na služby a nájemné ze za-

řizovacích předmětů

❙ MZ souhlasilo s návrhem změny

územního plánu na pozemcích –

přesun plochy „DU“ z pozemku p.,

č. 1577/180 na pozemek p. č.

1577/41. Navržená trasa povede

po pozemcích 1577/174, 1577/41

a 1577/1 vše v k. ú. Vinoř dle pří-

lohy a pověřilo starostu jednáním

na MHMP. (Jedná se o změnu trasy

propojení Mladoboleslavské a Boh-

danečské, kdy místo plánovaného

prodloužení Dražkovské povede

propojení za fotbalovým hřištěm

a podél golfu, napojení na Mlado-

boleslavskou bude řešeno kruho-

vým objezdem)

❙ MZ souhlasilo s bezúplatným pře-

vodem pozemku parc. č. 404/18

o velikosti 9m2 v k. ú. Vinoř pro

Hlavní město Prahu, s násled-

ným svěřením do správy Měst-

ské části Praha-Vinoř. (okraj

trávníku a chodníku Bohdaneč-

ská-Uherská)

❙ MZ souhlasilo s uzavřením Smlou-

vy o uzavření budoucí smlouvy

o zřízení věcného břemene k čás-

tem pozemků parc. č. 953/2,

1337/8, 1337/14 v k. ú. Vinoř, ča-

sově neomezeného, úplatného jed-

norázovou úhradou v hodnotě sta-

novené dohodou ve výši 11 000,-

Kč bez DPH pro společnost PREdi-

stribuce, a.s., IČ 273 76 516

❙ MZ souhlasilo s provedením pra-

cí v pozemcích parc. č. 404/1

a 404/36 v k. ú. Vinoř, bezvýko-

povou metodou přes vlastní těle-

so komunikace Bohdanečská, tedy

bez poškození povrchu vozovky

příp. zúžení profilu průjezdu. MZ

souhlasilo s uzavřením Smlouvy

o uzavření budoucí smlouvy o zří-

zení služebnosti k částem pozemků

parc. č. 404/1 a 404/36 vše v k. ú.

Vinoř, jako časově neomezené,

úplatné jednorázovou úhradou

v hodnotě stanovené dohodou ve

výši 10 000,- Kč, bez DPH pro spo-

lečnost PREdistribuce, a.s., IČ 273

76 516. MZ pověřilo starostu uza-

vřením Smlouvy o uzavření bu-

doucí smlouvy o zřízení služeb-

nosti s termínem do 30. 8. 2015

Ze 6. zasedání 

Zastupitelstva 

Mâ Praha-Vinofi,

konaného dne 

18. 6. 2015

Informace úfiadu
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výši 10 000,- Kč bez DPH, pro opráv-

něného – společnost PREdistribu-

ce, a.s., IČ 273 76 516. MZ pověři-

lo starostu k uzavření obou smluv

o zřízení věcného břemene s ter-

mínem do 30. 11. 2015

❙ MZ souhlasilo s vyvěšením zá-

měru prodeje pozemku parc. č.

655/4 o výměře 3 039 m2 v k.ú. Vi-

noř v zahrádkářské kolonii Vinoř,

odděleného geom. plánem č.

1412–73/2014 ze dne 4. 7. 2014 zá-

kladní organizaci Českého za-

hrádkářského svazu, Praha 9 – Vi-

noř. Získané prostředky budou

vloženy do kapitálových výdajů.

Zároveň pověřuje I.zástupce sta-

rosty jednáním o možnosti od-

koupení budovy č.p. 551 (Norma)

a p.č. 221/5 (Kovárna na Vinoř-

ském náměstí)

❙ MZ nesouhlasilo se zrušením

obytné zóny v ulicích Bukovinská

a Brozánská, s tím že prověří mož-

nost vybudování dalších vyznače-

ných parkovacích stání

❙ MZ schválilo ukončení nájemní

smlouvy na pronájem bytu do-

hodou v Prachovické ulici 340

k 31. 10. 2015 (nová škola)

❙ MZ trvá u stavby nazvané „Vila-

domy U Vinořského zámku“ „Ko-

munikace k bytovým domům“ na

pozemcích parc. č. 1577/12, 1580/3

a 278 (dnes parc.č. 1577/12

a 1577/200) v kat. území Vinoř,

obec Praha při ulici Semtínská

v Praze 9 (Úřad Městské části Pra-

ha 19, Odbor výstavby – stavební

úřad Č.j.: P19 4871/2015-OV/P,

Sp.zn.: SZ P19 1338/2015), na do-

držení platného územního roz-

hodnutí, které vydal Úřad Městské

části Praha 19, Odbor výstavby -

stavební úřad, dne 11. února 2009

pod č.j. P19 162/2009-OV/B, sp.z.

UMC P19 1521/2008 rozhodnutí

o umístění stavby „3 bytové do-

❙ MZ souhlasilo s rozšířením pro-

stor lékárny nad prostorem nyní

užívaným pro stanoviště popel-

nic a jeho zahrnutím do připra-

vovaného projektu oprav budovy

čp. 514, 515 v Mladoboleslavské ul.,

za předpokladu že bude vyřešeno

umístění nádob na komunální

odpad

❙ MZ schválila pololetní odměny

pro ředitele ZŠ a MŠ Vinoř a pro

ředitele KVC Vincent 

❙ MZ souhlasilo s Memorandem

o podpoře bezmotorové dopravy 

❙ MZ souhlasilo s vybudováním cvič-

ného golfového hřiště – minigolfu

na pozemcích parc. č. 1578/34,

1578/33 vše v k. ú. Vinoř dle před-

loženého a doplněného záměru

a doporučení OŽPD (vybudování

jímky)

Úkoly z minulých jednání 

zastupitelstva:

❙ MZ odložilo bod týkající se prode-

je, nebo pronájmu části pozemku p.

č. 15 v k. ú. Vinoř k použití jako vjez-

du na vedlejší pozemek, na příští

jednání zastupitelstva s tím, že bu-

de provedeno geometrické zamě-

ření pozemku p. č. 15 v k. ú. Vinoř

a budou prověřeny okolnosti insta-

lace dělící skříně v majetku PRE

Nové úkoly:

❙ MZ schválilo změnu rozpočtu k 30.

9. 2015 dle rozpočtového opatření

č. 4/2015 - přesuny mezi položkami,

zapojení VHČ do rozpočtu. Celková

výše upravené rozpočtu v příjmo-

vé části Kč 37,627.000,- po konso-

lidaci Kč 37,525.000,- se zapoje-

ním Třídy 8 ve výši Kč 4,451.200,-

. Ve výdajové části Kč 42.078.200,-

po konsolidaci Kč 41.954.400,-

❙ MZ schválilo prodloužení ná-

jemních smlouv na tři byty Mla-

doboleslavská 13, na byt Bohda-

nečská 250, dva byty na adrese

Bohdanečská 399

❙ MZ schválilo prodloužení nájem-

ní smlouvy na nebytový pros-

tor Živanická 235, Praha 9 –Vinoř, 

o výměře 43m2 (účel využití – 

prodej kancelářských potřeb) od

1. 1. 2016 do 31. 12. 2019 za ná-

jemné ve výši 1.078,20 Kč/m2 /rok

❙ MZ schválilo prodloužení nájem-

ní smlouvy na nebytový pros-

tor Chaltická 162, Praha 9 –Vinoř, 

o výměře 70m2 (účel využití – 

lahůdky/gril) od 1. 1. 2016 do 

31. 12. 2019 za nájemné ve výši

1.000Kč/ m2/rok

❙ MZ schválilo prodloužení nájem-

ní smlouvy na nebytový prostor

Mladoboleslavská 13, Praha 9 - Vi-

noř, o výměře 51m2 (účel využití

hobby potřeby) od 1. 1. 2016 do

31. 12. 2019 za nájemné ve výši

1500Kč/m2 /rok 

❙ MZ schválilo uzavření nájemní

smlouvy na pronájem 1 parkova-

cího místa v ul. Bukovinská, od

1. 10. 2015 do 31. 10. 2016 za ná-

jemné ve výši Kč 250/měsíc + DPH

v zákonné výši

❙ MZ souhlasilo s uzavřením smlou-

vy o zřízení věcného břemene

k části pozemku parc. č. 272/1 v k.

ú. Vinoř, vymezeného podle ge-

om. plánu č. 1413-56/2014 a s uza-

vřením smlouvy o zřízení věcného

břemene k části pozemku parc. č.

272/1 v k. ú. Vinoř, vymezeného

podle geom. plánu č. 1414-63/2014.

Věcné břemeno bude časově neo-

mezené, v dohodnuté hodnotě ve

Ze 7. zasedání 

Zastupitelstva 

Mâ Praha-Vinofi,

konaného dne 

17. 9. 2015
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my“ na pozemcích parc.č. 278,

parc. č. 1577/12, parc.č. 1580/3,

prac. č. 1577/7, parc.č. 1582/55,

prac. č. 1582/34 a parc.č. 1577/60,

vše katastrálním území Vinoř. A to

zejména s důrazem na části roz-

hodnutí a) odst. 6) kde se uvádí:

„Komunikace a dopravní řešení:

Páteřní komunikace – místní ko-

munikace bude, na severní straně

pozemku předmětných bytových

domů napojena na páteřní komu-

nikaci Obytného souboru Na Dlou-

hých (ul. Českodubská), která na

severní straně ústí do komunikace

Bohdanečská a na jižní straně do

ulice Semtínská a na jihozápadní

straně pozemku bytových domů

bude napojena na navrhovanou

komunikaci s kruhovým objez-

dem, která bude propojovat ulici

Mladoboleslavskou a Bohdaneč-

skou v Praze 9 - Vinoř. Podél pá-

teřní komunikace budou vedeny

chodníky k bytovým domům A1,

A2 a B, které budou navazovat na

chodníky podél stávající komuni-

kace. Součástí areálových komu-

nikací bude část cyklostezky na

pozemku p. č. 1577/12 v kat úze-

mí Vinoř“, a dále na část rozhod-

nutí a) odst. 18) / b) kde se uvádí:

„Přístupová komunikace k před-

mětným bytovým domům bude

propojena na západní straně po-

zemku stavebníka na navrhova-

nou komunikaci, která by měla

propojit ul. Mladoboleslavskou

a ul. Bohdanečskou“

❙ MZ zvolilo pátým členem finanč-

ního výboru Kateřinu Řepovou

❙ MZ schálilo pronájem bytu Boh-

danečská 400 (byt 1+2 o velikosti

60 m2) Doba nájmu byla stanovena

od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 s mož-

ností prodloužení. Nájemné je sta-

noveno dohodou ve výši 89,57

Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou

připočteny zálohy na služby a ná-

jemné ze zařizovacích předmětů

❙ MZ schválilo pronájem bytu Mla-

doboleslavská 515 (byt 1+ kk o ve-

likosti 32,64 m2). Doba nájmu bu-

de stanovena od 1. 10. 2015 do

30. 9. 2016 s možností prodlouže-

ní. Nájemné je stanoveno doho-

dou ve výši 100,- Kč/m2/měsíc.

K nájemnému budou připočteny

zálohy na služby a nájemné ze za-

řizovacích předmětů

❙ MZ schválilo kritéria pro odmě-

ny ředitele školy za I. pol. 2015/16: 

– příprava strategického doku-

mentu - 40%

– podpora dalšího vzdělávání uči-

telů, zmapování potřeb učitelů

a realizace – 30%

– technická stránka, dovybavení no-

vostavby, dokončování prací – 30%

Když pronesl J. F. Kennedy ve

slavném inauguračním projevu

v roce 1961 věty: „Neptej se, co

může udělat tvá zem pro tebe.

Ptej se, co můžeš ty udělat pro

svou zem“, asi netušil, že o více

než padesát let později a o sedm ti-

síc kilometrů dál budou stále ak-

tuální, byť v poněkud skromnější

podobě. Řekněme, že prozatím

úplně postačí, budeme-li se ptát,

co můžeme udělat pro Vinoř.

Hlavní příjmy pražských měst-

ských částí a tím pádem i té naší se

odvíjejí primárně od počtu oby-

vatel, kteří mají v té které části tr-

valé bydliště. A v tom je náš pro-

blém. Jen tak náhodou jsem se

podíval do katastru na trvalá byd-

liště majitelů bytů v sousedním

domě a nestačil jsem se divit: Pře-

zletice, Vinohrady, Ďáblice, Čako-

vice, Horní Moštěnice, Milevsko,

Tábor, Klecany, Brno, Kutná Hora,

Příbram... Takže Vinohrady, nebo

Ďáblice dostávají každý rok od

magistrátu nemalé peníze za lidi,

kteří bydlí ve Vinoři, a tyto velké

městské části či města mohou dí-

ky tomu kupovat další nové lavič-

ky a odpadkové koše, sekat častě-

ji trávu nebo přispívat seniorům či

prvňáčkům. Bohužel z těchto pe-

něz nevidí Vinoř ani haléř. A má to

i nefinanční rozměr, třeba při jed-

nání s Dopravním podnikem o po-

sílení linek MHD, je oficiální počet

obyvatel jedním z hlavních pod-

kladů pro rozhodování, zda auto-

bus navíc bude, či nikoliv.

Kdyby se jen zlomek z těchto li-

dí přihlásil k trvalému bydlišti ve

Vinoři, zvedl by se současný počet

3920 lidí o 10, možná 20% a měli

bychom všichni příští rok o stovky

tisíc více na investice do chodníků,

na úklid, na dětská hřiště, sporto-

viště a mnoho dalších potřebných

věcí. A protože se nyní vede na Ma-

gistrátu urputný boj o navýšení

příspěvku z 2500Kč/obyvatele/rok

na nějakých 2900Kč pro rok 2016,

byl by přínos nově přihlášených

Vinořáku o to větší.

Jenže otázka zní, jak tyto lidi

motivovat, aby si trvalé bydliště

přehlásili sem, do Vinoře? 
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Co si budeme namlouvat, „stě-

hování“ je administrativní peklo:

občanka, techničák, zdravotní po-

jištění, finanční úřad, pojistky,

elektřina, banka a ještě asi třicet

dalších věcí, kde se musí nahlásit,

změnit či prokázat. Chápu, že to

může někoho odradit, ale vracím

se k onomu citátu ze začátku: „Ne-

ptejte se, co může udělat Vinoř

pro vás. Ptejte  se, co můžete vy

udělat pro Vinoř“. 

Pokud jste tak ještě neučinili,

dovolím si vás požádat: „Přehlas-

te si do konce roku trvalé bydliš-

tě do Vinoře“. Pomůžete tím sobě

i ostatním. Že takto získané příjmy

použijeme na obnovu parků, lepší

úklid a nové koše a lavičky, to vám

mohu s klidným svědomím slíbit

za celou městskou část.

Michal Biskup,

statutární zástupce starosty

MČ Praha-Vinoř

Potřebujete kvůli omezené

pohyblivosti, nemoci, postiže-

ní nebo vysokému věku po-

moci s činnostmi, které vám

umožňují žít doma, v prostře-

dí, které znáte a ve kterém jste

spokojeni? Osobní asistence

vám pomůže žít životem co

nejvíce podobným tomu, na

který jste byli zvyklí.

Osobní asistence je sociální

služba, která je poskytována v mís-

tě, které si sami zvolíte a v době,

která vyhovuje vám. Službu si mů-

žete objednat v průběhu sedmi

dní v týdnu a dvacet i čtyř hodin

denně, poskytování není omezeno

„standardní“ pracovní dobou, 

jediným kritériem jsou potřeby

klienta.

Osobní asistent vám pomůže

s vařením, úklidem, oblékáním,

hygienou , doprovodí vás k lékaři,

na úřad v době, kterou si sami ur-

číte, tak abyste mohli žít ve vašem

domácím prostředí i v případě, že

byste si tyto činnosti sami neob-

starali.Stejně tak s vámi může jít

jen na procházku, pokud se samo-

statně nepohybujete mimo byt.

Oproti pečovatelské službě si mů-

žete osobní asistenci sjednat i o ví-

kendu, v době mimo obvyklou

pracovní dobu a sami si určíte, ko-

lik času se vám osobní asistent bu-

de věnovat.

Poskytování služeb osobní asi-

stence vyžaduje na straně posky-

tovatele velkou míru zodpověd-

nosti, poctivosti, laskavosti při

jednání s klientem a pečlivosti při

výběru osobního asistenta.Vše-

chny tyto požadavky splňuje ne-

zisková organizace HEWER, kte-

rou bychom vám rádi představili

blíže. Poskytování služeb osobní

asistence se ke spokojenosti kli-

entů věnuje již od roku 1997, kdy

společnost HEWER začínala v Pra-

ze. Během svého osmnáctiletého

působení se společnost HEWER

rozrostla tak, že dnes mohou je-

jich služeb využít klienti z Prahy

a dalších šesti krajů republiky.

HEWER může nabídnout zkuše-

nosti s poskytování osobní asi-

stence v různých regionech ČR

a díky dlouhodobému působení

v oblasti těchto služeb „ví, jak na

to“ – jak vybírat osobní asistenty,

aby byli profesionální a laskaví,

jak zajišťovat jejich přítomnost

u klienta, aby byla řízená potře-

bami klienta, a jak po dohodě s kli-

entem určit optimální rozsah

a náplň služeb osobní asistence.

HEWER tak pomohl a pomáhá

svým klientům žít v domácím pro-

středí co nejdelší dobu a co nej-

spokojeněji.

Podrobnosti o službách osobní

asistence poskytovaných společ-

ností HEWER najdete na 

www.osobniasistent.cz 

a nebo vám je rádi poskytneme na

telefonu 274 781 341.

V současné době také rozšiřu-

jeme tým našich osobních asi-

stentů ve vašem kraji nebo regio-

nu. Osobním asistentem se může

stát každý, kdo má rád lidi a chtěl

by pomáhat ostatním, je to zdra-

votně způsobilý a bezúhonný člo-

věk, který má dokončené základ-

Osobní asistence? Pomoc lidem, ktefií to potfiebují!
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ní v zdělání a je ochotný si ho dá-

le doplňovat. Pracovní pozice

osobního asistenta je velmi vhod-

ná i pro studenty i aktivní dů-

chodce, kteří mají zájem svůj čas

věnovat pomoci druhým s mož-

ností přivýdělku. Pokud Vás služ-

ba osobní asistence oslovila a má-

te o ni zájem, nebo chcete být

sami prospěšní lidem, kteří se bez

pomoci druhého člověka neobe-

jdou, kontaktujte nás na telefonu

736 505 555 nebo na e-mailové

adrese: brno@hewer.org

V Evropě nenajdeme mnoho

turisticky oblíbených míst, k je-

jichž dominantám by patřila

směstská spalovna. Ve Vídni je

tomu jinak: obří provozovna ve

čtvrti Spittelau s poněkud vý-

středním exteriérem od slavné-

ho výtvarníka a architekta Fri-

edricha Hundertwassera zdobí

rakouskou metropoli už řadu

let. Proč se ovšem tak atraktiv-

ní podoby dostalo právě zaří-

zení, kterým se většina velko-

měst příliš nechlubí, zvlášť

když na likvidaci odpadků toho

mnoho estetického není? Zkrát-

ka proto, že právě Vídeň je v pé-

či o svou čistotu a zpracování

svých odpadů evropskou jed-

ničkou, a proto, že fungování

služeb tohoto druhu považuje

za jednu ze svých priorit. Pře-

svědčit jsem se o tom mohl

osobně na exkurzi, kterou ve

dnech 23.–25. září 2015 uspo-

řádal pro představitele státní

a veřejné správy podnik Praž-

ské služby a. s.

Sama prohlídka se však neko-

nala ve slavné „Hundertwassero-

vě“ spalovně (které prošla nedáv-

no rekonstrukcí a momentálně je

opět v plném provozu), ale v její

mladší a technologicky mnohem

pozoruhodnější sestře ve vídeň-

ské čtvrti Pfaffenau. Zasvěceného

překladatele a zároveň na slovo

vzatého odborníka na zdejší tech-

nologie jsme zde získali v Dr. Ing.

Aleši Bláhovi, řediteli malešického

Zařízení na energetické využití od-

padu (ZEVO). „Zhruba před deseti

lety ve Vídni zjistili, že město zrov-

na čistotou nevyniká“, dozvěděli

jsme se od něj hned na začátek, ale

pak už zněla jen slova obdivu.

„Rozhodli se proto uskutečnit ma-

sívní kampaň zaměřenou na úklid,

třídění odpadu a jeho ekologickou

likvidaci. Celá akce stála na třech

základních pilířích: za prvé zača-

lo město samo u sebe a rozšířilo

síť odpadkových košů všeho dru-

hu a kontajnerů na tříděný odpad.

Za druhé následovala infor-

mační smršť, díky níž se vídeňáci

dozvěděli, jak opad třídit a jaké jim

z toho poplynou výhody. 

A třetím pilířemse staly  tvrdé

sankce pro všechny, kdo netřídí

nebo vyhazují odpad jinam, než je

stanoveno...“
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Ve Vídni navíc platí od ledna

2009 vyhláška, která zakazuje

ukládání směsného odpadu na

skládky. Právě spalovnou Pfaffe-

nau město vyřešilo likvidaci zbyt-

kového směsného komunálního

odpadu. Je sem svážen komunální

odpad (zbytkový z kontejnerů, jak

je vytříděn občany) a velkoobje-

mový odpad – obojí pouze z pro-

dukce vídeňských občanů. Spa-

lovna byla dána do provozu v září

2008 a její kapacita činí 250 000

tun odpadů za rok (denně je zpra-

cováno 700 až 800 tun). 

Spalovna zásobuje teplem na

50 000 domácností, elektrickou

energií 25 000 domácností. Poměr

vyrobené elektrické energie a tep-

lé vody lze regulovat. 

Spalovna Pfaffenau je jednou

z nejmodernějších v Evropě. Roz-

hodující pro její umístění v místě

byla lokalizace dalších dvou měst-

ských spaloven odpadů (Spittelau

a Flötzersteig), dále blízkost dál-

ničního sjezdu, minimalizace zátě-

že obyvatelstva hlukem a návaz-

nost na rozvody tepla z největší

vídeňské teplárny. V sousedství se

nachází městská čistička odpad-

ních vod a spalovna nebezpečných

odpadů Simmeringer Haide (tu

jsme v rámci exkurze navštívili ná-

sledující den a mohli zde spatřit

například odpad z vídeňských ne-

mocnic, připravený k likvidaci). 

Jak jsme se dozvěděli, je spa-

lovna v Pfaffenau specifická i tím,

že se zde v době odstávek odpad

samostatně třídí a skladuje v balí-

cích pro pozdější spalování, a to

především v zimních měsícíh, kdy

je potřeba tepelné energie nejci-

telnější. Provoz se chlubí také mo-

derní bioplynkou, v níž se zpraco-

vává odpad ze zahrad a parků,

zbytky potravin a pod. – jen z ní

proudí „bioenergie“ do devíti set

vídeňských domácností.

V souvislosti s těmito informa-

cemi je zajímavé, že o úklid me-

tropole, odvoz odpadu a jeho li-

kvidaci se stará výhradně město

Vídeň prostřednictvím svého ma-

gistrátního odboru č. 48 (jeho lo-

go najdete na všech odpadkových

koších, popelářských vozech nebo

třeba zrovna na průčelí spalovny

v Pfaffenau). Jak jsme byly pouče-

ni, je to pro čistotu ve městě ide-

ální řešení. Veškeré projekty se

v posledních čtyřech desetiletích

budovaly ve vzájemné návaznos-

ti a s výhledem do budoucnosti,

přičemž každé další vedení města

vždy tyto předchozí strategie re-

spektovalo a dále pracovalo na je-

jich rozvíjení s přihlédnutím na

modernizaci technologií a jejich

ekologický provoz. 

Nezbývá než Pražským službám

a.s. za tuto exkurzi poděkovat a pou-

ze litovat, že se jí v poloprázdném

autobusu zúčastnili především za-

stupitelé a představitelé malých

městských částí hl.m. Prahy. Mys-

lím, že v Pfaffenau a Simmeringer

Haide by měli hledat inspiraci pro

naše hlavní město především od-

povědní radní z pražského magis-

trátu – jako pouhému laikovi mi

ovšem nepřísluší jim v tomto ohle-

du zasahovat do svědomí...

Robert Rytina, 

zástupce starosty 

MČ Praha-Vinoř
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Sbûrn˘ dvÛr hlavního mûsta Prahy
Jilemnická, Praha 19 - Kbely, 
tel: 731 626 416
provozovatel: PraÏské sluÏby a.s.

Ve sbûrném dvofie mohou obãané pfiedávat následující druhy odpadÛ:
❖ objemn˘ odpad (nábytek, zafiízení domácnosti)
❖ suÈ z bytov˘ch úprav v mnoÏství do 1m3 zdarma
❖ dfievûn˘ odpad
❖ odpad z údrÏby zelenû
❖ kovov˘ odpad
❖ papír, sklo, plasty, nápojové kartony
❖ nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu
❖ pneumatiky – za poplatek dle velikosti
❖ vyfiazená elektrozafiízení (lednice, praãky, televize, rádia, sporáky, 

poãítaãe, videa…)

Ve sbûrném dvofie nelze odevzdávat:
nebezpeãné sloÏky stavebního odpadu (napfi. asfaltovou lepenku obsa-
hující dehet, azbest apod.)

Pozor! Ve sbûrném dvofie je stanoveno omezení jednorázového 
návozu – moÏn˘ vjezd vozidel max. do 3,5 t

Otevírací doba:
Po – Pá 8.30 – 18.00 hod. (v zimním ãase do 17.00 hod)
So 8.30 – 15.00 hod.

ODVOZ ODPADU VOK 2. pololetí 2015
Stanovi‰tû Datum pfiistavení Doba pfiistavení

Kfiemílkova ulice
Pondûlí 9. 11. 14,00 – 18,00 hod.

námûstí na konci ulice

Mikulovická ulice
Stfieda 11. 11. 14,00 – 18,00 hod.

u zahrady ‰koly
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Péče o zeleň představuje v roz-

počtu městské části jednu z vý-

znamných položek. I přes vynalo-

žené statisíce však situace stále

není taková, jak by si většina z nás

představovala. Nářky nad nepose-

kanou travou nebo neuklizenými

odpadky nás provázejí skoro na

každém kroku. Objednat jednorá-

zově firmu na úklid jedné ulice ne-

bo posekání trávníku je pak sa-

Dlouhé roky připomínal vjezd

do Vinoře od Kbel spíše vstup do

strašidelného hradu, než do části

hlavního města. Na levé straně

soukromý pozemek plný haram-

pádí, rozbitých stavebních buněk

či hromad tvárnic, na pravé pak

zámecká zeď, zarostlá z obou stran

křovím a náletovými dřevinami.

A zatímco levá strana se dává do

pořádku jen zvolna, ta pravá, jejíž

vzhled může městská část ovlivnit,

se dle mého názoru za poslední

měsíce změnila k nepoznání. Oko-

lí zámecké zdi se viditelně pro-

světlilo, křoviny před i za zdí zmi-

zely a obrovské hromady vyseka-

ných větví, mnoho černých igeli-

tových pytlů s odpadky a navršené

hromady cihel a pneumatik svěd-

čí o tom, že si dal někdo s úklidem

opravdu práci... Za to vše vděčíme

klientům Diakonie ČCE středisko

Zvonek z Prahy 4, kteří u nás více

než půl roku pracují a pomáhají

nám Vinoř zvelebit. Mimo to, že

dostávají za svou práci finanční

odměnu, se městská část rozhodla

odměnit jejich snahu i jednorázo-

vým darem. Po konzultacích s ve-

dením Diakonie jsme se dozvěděli,

že její imobilní klienti by ocenili

plátěnou markýzu na terasu, kde by

mohli pobývat i navzdory rozma-

rům počasí. Samozřejmě se vyna-

snažíme toto přání Diakonii splnit...

Takže jsme si trochu zametli

u vjezdu do Vinoře před vlastním

prahem a teď bychom rádi pokro-

čili dál a vrátili celému místu po-

dobu, jakou si zámecký areál sku-

tečně zaslouží. Bude to určitě

chvíli trvat, ale první krok byl uči-

něn a zcela jistě to není krok po-

slední. 

Michal Biskup

Zamést si pfied vlastním prahem
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mozřejmě možné vždy, ale rádi by-

chom se k problému postavili kon-

cepčně a dlouhodobě udržitelně. 

Proto byla v září ve spolupráci

s panem Ondřejem Fousem ze Ctě-

nic zorganizována dendrologická

vycházka po Vinoři za účasti od-

borníků, majících přímou vazbu

k údržbě a plánování zelně. Kro-

mě pana pana Fouse mezi ně pat-

řili Michal Fišer z České komory

architektů, Štěpán Špoula z IPRu,

Tomáš Pilař – projektant systémů

zeleně, Markéta Imramovská – od-

bornice na údržbu zeleně a archi-

tektka Jana Zacharová.

Prošli jsme kolem deseti signi-

fikantních míst: od parku před

hřbitovem přes Podskalí a Vinoř-

ské náměstí až do předzámčí. A by-

lo velice zajímavé poslouchat, co

si o tom kterém místě jednotliví

účastnici myslí. Například debata

o tom, jak se vzájemně ovlivňují

kořenové systémy blízko stojících

stromů, který na kterém parazitu-

je, který strom má před sebou již

jen poslední roky života (přestože

vypadá jako zdravý), byla pro mě

jako laika velice zajímavá. 

Po vycházce následovala ještě

dvou a půl hodinová debata o nut-

ných následných krocích ve věci

strategického rozvoje a údržby ze-

leně. Jako první a podstatné se je-

ví udělat pasportizaci zeleně, vě-

dět, kolik zelených ploch máme,

jaký porost na nich je a jaké stro-

my, jak jsou na tom zdravotně a ja-

kou má lokalita prioritu z hlediska

údržby. Někde je třeba sekat trávu

osmkrát ročně, někde stačí třikrát,

někde může vypadat dobře i ne-

posekaná louka plná květin. Tak-

že pasportizace je základ! Na ni

může navázat předběžné vyčíslení

nákladů na údržbu (dle normo-

vých cen) a vypsání výběrového

řízení na údržbu prioritních ploch,

samozřejmě dle finančních mož-

ností MČ. Paralelně s tím může

probíhat strategická diskuze o vy-

užití významných zelených ploch

a jejich rozvoji do budoucna, což

by mělo projít širokou diskuzí

s občany, protože se jedná o hori-

zont pěti a více let. K zeleni je

zkrátka třeba přistupovat s úctou:

nový strom roste desítky let a ny-

ní prováděné změny v zeleni mo-

hou ocenit až další generace.

První krok tímto směrem byl již

udělán a máme ucelenou dendro-

logickou studii pro alej kolem Mla-

doboleslavské ulice od Normy

k ulici Selmické. Zpracovala ji pro

nás Ing. Jana Raušová, autorizo-

vaná krajinářská architektka z Les-

projektu Stará Boleslav. Pro vaši

představu se jedná o obsáhlý do-

kument, skládající se z textové

a výkresové části, kde je každý

strom i keř přesně zaměřen a stej-

ně tak veškeré podzemní vedení,

jež se stromy koliduje. Takzvané

inventarizační tabulky pak ke kaž-
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dému stromu uvádějí jeho den-

drometrické hodnoty, jako je výš-

ka stromu, obvod kmenu, průměr

koruny, procento suchých větví

a věkové stádium stromu. Dále je

bodově ohodnocen jejich zdra-

votní stav, fyziologická vitalita

i další perspektiva a celková sado-

vnická hodnota. Kompletní dend-

rologická zpráva je k dispozici na

webové stránce městské části.

Na základě takových podkladů

lze dobře plánovat investice do

údržby zeleně na příští roky, pro-

vádět nutnou dendrologickou

údržbu v místech, kde je to nutné

a naopak dopřát klidu těm kon-

krétním stromů a keřům, jež

zvláštní péči nepotřebují. Pevně

věřím, že podobným způsobem se

podaří během krátké doby zma-

povat většinu veřejné zeleně ve Vi-

noři a péče o ni bude systematic-

ká, ekonomicky efektivní, a co je

nejdůležitější, občané ve Vinoři

uvidí skutečné zlepšení všude ko-

lem sebe.

Michal Biskup



30. srpna jsme ve Ctěnickém

zámku slavili dožínky. To bývala

kdysi na vesnici mimořádná slav-

nost, především pak poděkování za

úspěšnou sklizeň a dobře dokon-

čené žně. My jsme na letošních do-

žínkách přivítali známý národo-

pisný soubor Doudleban, malou

dechovou hudbu Šumavanku a hu-

dební skupinu Hradišťan s panem

Jiřím Pavlicou, která je známá svou

vysokou uměleckou úrovní. Vzác-

ným hostem slavnosti byla ředitel-

ka Muzea hl.m. Prahy paní dr.Zu-

zana Strnadová, místostarostka MČ

Praha - Vinoř paní Mgr. Iveta Bou-

šová, kastelánka Ctěnického zám-

ku paní Mgr. Hana Klabanová a ve-

doucí souboru Doudleban paní

Mirka Dürnfelderová. 

První část odpoledne připravil

národopisný soubor Doudleban

z Jižních Čech, který v květnu osla-

vil již 72. výročí od svého založe-

ní. Při jejich vystoupení bylo ra-

dostné vrátit se při předváděných

tancích a zpěvech do dávné minu-

losti a alespoň na chvíli se stát

účastníky jedněch z mála život-

ních radostí našich předků. Sou-

bor má v repertoáru nám dnes již

neznámé tance jako je obkročák,

babka, proplétaný sedláček, rej-

dovák, dupák, řezanka a další. Je

v nich odraz tehdejšího života,

smutku i radosti. Obdivovali jsme

i dobová oblečení souboru, pod-

mínky, ve kterých žili a pracovali.

Děkujeme jim za jejich nadšení

a radost s jakou tancovali a zpíva-

li; bylo to před zámkem na kame-

nitém nádvoří a ještě oblečeni do

krojů a v 36 stupňovém vedru. To

vše zaslouží mimořádné poděko-

vání a obdiv. Děkujeme i dechov-

ce Šumavanka, která je pro tako-

výto program nepostradatelná.

Zkrátka nepřišly při této dožínko-

vé slavnosti ani děti. Různé díl-

ničky pro jejich pobavení,pozná-

vání řemesel a nezbytné stánky se

sladkostmi a dobrotami jako Ho-

řické trubičky (moc dlouho na

stánku nevydržely), Erbenovy mi-

letínské modlitbičky a ještě jiné

pamlsky. 

Druhou část odpoledne vyplnil

svým programem soubor Hradiš-

ťan s Jiřím Pavlicou, který ve Ctě-

Ctûnice
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nicích vystupoval poprvé. Jízdár-

na byla plná a účastníci v plné po-

zornosti vyslechli celý téměř

dvouhodinový program. Byla to

mimořádná událost kterou všich-

ni přítomní nakonec odměnili

dlouhotrvajícím potleskem ve

stoje a účinkující několikrát při-

dávali. Děkujeme také souboru

Doudleban za předaný dožínkový

věnec hospodáři a 2 kytice obil-

ných klasů paní ředitelce Strna-

dové a paní místostarostce Boušo-

vé. Za celou organizaci a pečlivou

přípravu dožínek zvlášť děkujeme

paní kastelánce Haně Klabanové

i jejím spolupracovníkům zámku

Ctěnice. Doufáme že byli spokoje-

ni i všichni členové Národopisné-

ho souboru Doudleban, jim i je-

jich vedoucí paní Mirce Dürnfel-

derové děkujeme a těšíme se na

další společné setkání. Přejeme

všem osobně upřímné nadšení

a radost z této zájmové činnosti.

Děkujeme, Vinořští

Dne 12. 9. se konalo ve Ctěni-

cích další kolo 12. ročníku jezdec-

kých závodů O pohár Prahy. 

Závody byly určeny dětským

jezdcům na pony. Tuto akci při-

pravila Jezdecká společnost Ctě-

nice. Děkujeme a těšíme se na dal-

ší ročníky. 
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Zámecký areál Ctěnice, 

Bohdanečská 259/1, 

190 17 Praha -Vinoř

www.muzeumprahy.cz,

ctenice@muzeumprahy.cz

Info/tel.: 286 001 366

Otevírací doba:

do 31. 10. 2015:

úterý–neděle 10.00–18.00 hod.

od 1. 11. 2015:

úterý–pátek 10.00–16.00 hod.,

sobota–neděle 10.00–18.00 hod.

Státní svátky:

středa 28. 10. 2015

otevřeno 10.00–18.00 hod.

úterý 17. 11. 2015

otevřeno 10.00–16.00 hod.

Štědrý den 24. 12. 2015

otevřeno 10.00–13.00 hod.

Boží hod vánoční 25. 12. 2015

otevřeno 10.00–16.00 hod.

2. svátek vánoční 26. 12. 2015

otevřeno 10.00–18.00 hod.

Silvestr 31. 12. 2015

otevřeno 10.00–13.00 hod.

Nový rok 1. 1. 2016

otevřeno 10.00–16.00 hod.

Doprava: 

metro B Palmovka nebo C Letňa-

ny, dále bus 185 (směr Vinořský

hřbitov) a 302 (směr Přezletice-

Kocanda) do stanice Ctěnice.

● Zámek Ctěnice – Dějiny, 

stavební vývoj a obnova

● Dějiny obce Vinoř – 

Od pravěku do 20. století

● Řemesla v pořádku 

Historie profesního sdružo-

vání řemeslníků od středově-

ku po současnost stálá expo-

zice, zámek I. patro. 

Expozice Řemesla v pořádku se-

znamuje s dějinami řemesel a ce-

chovního sdružování, a předsta-

vuje tak jednu z nejrozsáhlejších

sbírek cechovních památek na

světě, kterou spravuje právě Mu-

zeum hlavního města Prahy. 

Předmět čtvrtletí: Korouhev

cechu hrnčířů z roku 1791 

Hrnčířství patří k nejstarším

řemeslům vůbec. Téměř v kaž-

dém městě či menším městečku

byli hrnčíři usazeni. To souvi-

selo zejména s tím, že dlouho

do 19. století bylo v domácnos-

tech běžné užívání hliněného

nádobí. K hrnčířským výrob-

kům patřily i kamnové kachle

a podlahové dlaždice. Každý

hrnčíř byl tedy zároveň i kam-

nářem. Cechy měly povinnost,

kterou rády plnily, účastnit se

městských slavností, dodávat

jim lesk, a dokumentovat tak

bohatství města. Aby na sebe

každý cech v průvodu upozor-

nil, nosili jeho členové korouh-

ve. Svůj praporec měl i cech

hrnčířů. Na jejich korouhvi je

zachycena dílna s hrnčířem vy-

táčejícím na kruhu nádobu. Za

ním je další jeho výrobek –

kamna. Na druhé straně ko-

rouhve jsou pak jakožto patro-

ni spolku vyobrazeni pod stro-

mem poznání Adam s Evou. 

● Kámen svému městu. 

Hornictví a lámání kamene  

na území Prahy

od 1. 5. do 31. 10. 2015, 

výstavní sál Špejchar

Výstava Kámen svému městu

představuje funkci pražského ka-

mene v historii hlavního města

Prahy. Na jednotlivých panelech je

v obrazech i doprovodném textu

dokumentováno, jak kámen těže-

ný na území Prahy ovlivnil její dě-

jiny, a to zejména v oblasti sta-

vebního vývoje, vědy, umění, ale

i jako prostředek a způsob obživy

pražského obyvatelstva. Jsou zde

prezentována významná ložiska

stavebního a dekoračního kame-

ne, je představeno období román-

ského slohu v Praze, doba gotiky

a baroka a dále ukázky rozmani-

tých aplikací stavebního a deko-

račního kamene.

● Marta Taberyová. Keramika 

od 18. 10. 2015 do 3. 4. 2016,

přízemí zámku

Výstava představí tvorbu vý-

tvarnice a zároveň připomene 

životní jubileum přední české so-

chařky a keramičky. Po raných

trojrozměrných keramikách a mo-

numentálních reliéfech se tvorba

Marty Taberyové ustálila na reli-

éfních obrazech. Tématem je kaž-

dodenní život, náš domov i jeho

okolí, svět květin a zvířat. 
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● Výtvarně-keramická dílna

pro děti 

sobota 7. 11. 2015 od 10.00 

do 16.00 hod., výstavní 

sál Špejchar

Hana a Stanislav Čermákovi,

mj. členové Sdružení výtvarných

umělců a keramiků, kteří se zabý-

vají uměleckým zpracováním ke-

ramiky, připraví ukázky práce

s keramickými polotovary a kolo-

rování. Děti si mohou vytvořit

drobné vlastní reliéfky ze sádry

v připravených formách nebo vy-

užít již vypálené polotovary z hlí-

ny a dotvořit je vybarvením i na-

lepením na karton. 

● Střední uměleckoprůmyslo-

vá škola Bechyně

www.supsbechyne.cz

pátek 27. 11. – sobota 28. 11. –

neděle 29. 11. 2015 od 10.00

do 16.00 hod., výstavní sál

Špejchar

● Kouzelnice fyzika II.

sobota 10. 10. 2015 od 10.00   

do 17.00 hodin. 
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Doprovodné 

programy

SUPŠ má v Bechyni více než sto-

letou tradici, keramická škola zde

byla založena v roce 1884 a tradi-

ce výroby keramiky sahá v Bechy-

ni až do 16. století. V současné 

době škola vyučuje keramický,

průmyslový a grafický design, mul-

timediální tvorbu ve čtyřletých

oborech s maturitou a tříletý učeb-

ní obor výrobce a dekoratér kera-

miky. Studenti pod vedením peda-

gogů představí svou tvorbu

a seznámí s možnostmi studia na

škole. Součástí programu jsou sa-

mozřejmě i tvůrčí dílny pro děti

i dospělé.

Advent

● sobota 28. 11. – neděle 29.

11. 2015 od 10.00 do 17.00

hod., výstavní sál Špejchar

Střední odborná škola stavební

a zahradnická nabídne výpěstky

a především představí ukázky 

vazeb adventních věnců a květin.

Výtvarnou a keramickou dílnu při-

praví Střední uměleckoprůmyslo-

vá škola v Bechyni. 

● sobota 5. 12. – neděle 6. 12.  

2015 od 10.00 do 17.00 hod., 

výstavní sál Špejchar

Adventní tvůrčí dílničky s ukáz-

kami tradičních lidových řemesel,

vztahujících se právě k předvá-

nočnímu času. Pod vedením zku-

šených řemeslníků se mohou ná-

vštěvnici naučit řadu řemeslných

technik, vyzkoušet svou zručnost

nebo si vyrobit dárek pro své blíz-

ké. V neděli 6. 12. v 15 hodin při-

jdou i Mikuláš s anděly a čertem.

● Zdenka Procházková 

a Petr Nárožný 

Úterý 10. 11. 2014 ve 14.00 

hod., výstavní sál Špejchar
Vystudovaný stavební inženýr

debutoval ve filmu ve svých pě-

tatřiceti letech rolí cholerického

závodníka Volejníka ve snímku

„Jáchyme, hoď ho do stroje!“

(1974). V roce 1980 nastoupil do

Činoherního klubu. Namluvil ně-

kolik večerníčků, významná je i je-

ho práce pro rozhlas. 

Literární kavárna

● Václav Žmolík

Úterý 8. 12. 2014 ve 14.00 hod., 

výstavní sál Špejchar

Televizní a rozhlasový moderá-

tor představí svou nejnovější kni-

hu „Po Česku II“, v níž připravil

na čtyřicet nových pozvánek k vý-

letům do míst známých i téměř

neznámých, která určitě stojí za

návštěvu. (Radioservis, 2015).

Programy pro ‰koly

a zájmové skupiny

● Řemesla v pořádku

Komentovaná prohlídka

Návštěvníci se seznámí s ději-

nami řemesel a cechovního sdru-

žování v sociokulturním i umělec-

kohistorickém kontextu od

středověku po současnost. Pro-

cházka expozicí je vedena inter-

aktivní formou a trvá 60 minut.

Nutná objednávka předem na

tel.: 601 555 080 nebo na e-mailu

oudova@muzeumprahy.cz

● Tovaryšova cesta 

na zkušenou

Interaktivní program

Program je koncipován jako

cesta vyučeného tovaryše jdoucí-

ho do světa na zkušenou. Na zá-

kladě vandrovnické knížky, kte-

rou děti obdrží po interaktivní

komentované prohlídce, se samy

vydávají na vandr po expozici.

Formou pracovního listu, zábav-

ných úkolů a dalších činností se se-

známí s historií řemeslnických or-

ganizací, 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.

Nutná objednávka předem na

tel.: 286 001 362 nebo na emailu

oudova@muzeumprahy.cz



V pondělí ráno jsme nastoupili

do minibusu a vydali se na dlou-

hou cestu směr Kargowa. Naštěstí

byl busík klimatizovaný, protože

letošní léto bylo velmi teplé. Po

pěti a půl hodinách a s jednou za-

stávkou jsme dorazili do kargows-

ké školy, kde už na nás čekali naši

noví polští a němečtí kamarádi. Po

ubytování následoval uvítací

oběd. Poté jsme se vydali na pro-

hlídku města našich hostitelů

a navštívili vzdělávací centrum,

abychom se dozvěděli něco málo

o tomto městečku. Po večeři byly

připraveny různé seznamovací

hry. A hurá na kutě, zítra nás čeká

celodenní výlet a vstáváme brzy.

No, stejně neusneme.

Úterní budíček byl brzký, proto-

že toho musíme hodně stihnout.

Na programu je sportovní centrum

u polského jezera Malta a také aqu-

park. Jó, to bude dneska jízda. Nej-

prve asi dvouhodinová na Maltu.

Potom na bobové dráze. Trochu pr-

šelo, ale to nás přeci nemůže odra-

Vinofi international
Mezinárodní tábor v Polsku: Kargowa 20. 7. – 26. 7. 2015

dit. Naštěstí zpod mraků brzy vy-

kouklo sluníčko a my opět frčeli,

tentokrát na nafukovacích ponto-

nech ze svahu, kde se normálně

v zimě lyžuje. Po obědě jsme pře-

jeli na opačnou stranu jezera do

aquparku. Tady to teprve byla jíz-

da. Čekaly na nás tři bezva tobo-

gány a jiné atrakce. Bezva den. 

Středa byla ve znamení ručních

dílen. Po snídani, která byla o ně-

co později, abychom si mohli po

včerejším náročném dni přispat,

se všichni věnovali zdobení kera-

mických hrnečků. Každý popustil

uzdu své fantazii a vyzdobil si svůj

hrneček. A to jsme ještě nevěděli,

jaké překvapení nás čeká odpo-

ledne. Teď se teprve ukáže, jak

máme šikovné ruce. Rozděleni do

skupinek jsme se za pomoci cate-

ringové firmy pustili do přípravy

a vaření tradičních polských noč-

ků v různých příchutích, s omáč-

kami i bez. A co jsme si navařili, to

jsme si také snědli. Dokonce nám

to i chutnalo. A co k pití? Co třeba

míchané ovocné koktejly. Taky vel-

mi chutné. Aktivní den.

Ve čtvrtek ráno jsme se opět vy-

dali autobusem na cestu do pol-

ského skanzenu v Ochli. Prohléd-

li jsme si historické chaloupky,

dokonce i starou školu, ale to zají-

mavé teprve přijde. Víte, jak se

tlouklo máslo? My ano. A jak chut-

ná s čerstvým chlebem. A víte, jak

hrnčíři vyráběli nádoby? I tohle
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jsme si vyzkoušeli. A ještě drob-

nosti ze slámy. Neměli to dříve vů-

bec jednoduché. Potom jsme se

přepravili do Zelené hory – města

vína. Na každém kroku byli k vi-

dění malé postavičky bůžka Bak-

chuse – patrona města. Ale nej-

větším potěšením pro nás byla

návštěva nákupního centra. Po ve-

čeři se z nás stali umělci. Na dvo-

ře školy jsme se pustili do velko-

plošných obrazů, kde jsme

zachycovali naše nejlepší zážitky.

Poznávací den.

V pátek nás čeká cyklistický vý-

let k jezeru, kde se všichni vykou-

peme. Cesta z kopečka do kopeč-

ka, pár občerstvovacích zastávek.

Z posledního vršku jsme sjeli až

přímo k jezeru. A koupání bylo

fajn. Horší byla ta cesta nazpátek,

protože od jezera to naopak bylo

do kopce. Ale sláva nazdar cyklis-

tům, všichni si to užili. Po obědě už

se všichni těšili na večerní akci.

Bude diskotéka v místním kultur-

ním centru. Ale na to se musíme

perfektně nalíčit, učesat a nazdo-

bit. A co kluci? Ti si trénují taneč-

ní kroky. A hurá na diskotéku.

A když jsme se vyčerpali, trochu

jsme se občerstvili a zpět do víru
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tance. Ani se nám nechtělo domů.

Pohybový den.

Sobota, den poslední. Opět vý-

let do Zelené Hory. Návštěva mu-

zea nás obohatila o pár poznatků.

Co však následovalo potom, nikdo

nečekal. Zastavili jsme se u malé-

ho obchůdku. Už při příchodu se

z něho linula přesladká vůně. Co

teprve uvnitř. Všude samé slad-

kosti. To by bylo, abychom si od-

tud něco neodnesli. A nejen, že si

něco koupíme. My si vlastnoručně

vyrobíme své vlastní lízátko.

Mňam, nakonec jsme voněli všich-

ni. Sladkou odměnou ještě byl

zmrzlinový pohár. A ten přišel

v parném letním počasí vhod. Ve-

čer byl zase plný pohybu, protože

přišel tanečník Bartek, aby nás na-

učil několik hip - hopových kroků.

Skoro jsme si zamotali ruce a no-

hy, ale byla legrace. Sladký den.

Neděle – odjezdový den. Po

snídani všechno dobalit a uklidit.

Ještě se všichni podepíšeme na

památku svým kamarádům z Pol-

ska a Německa a oni samozřejmě

nám. Odvážíme si šátky s logem

tábora a spoustu zážitků. Loučení

se neobešlo bez slziček. Určitě se

spolu ještě setkáme třeba na so-

ciální síti. Před sebou máme zase

pět a půl hodiny cesty. Přesto se

na rodiče těšíme a hlavně až bu-

deme vyprávět. 

Iveta Koníčková 

a děti ZŠ Vinoř



Rod Czerninů přišel do Vinoře

v roce 1650, když koupil panství 

od Karla Ferdinanda Valdštejna za

28 000 zlatých. Existuje i jiný výklad

jak se Czerninové do Vinoře dosta-

li,ale také není dostatečně potvrzen.

Panství koupil Wolfgang Václav

hrabě Czernin z Chudenic, velký ob-

líbenec Habsburků. Působil jako cí-

sařský vyslanec v Turecku a měl

proto přezdívku Tureček. Zastával

i další vysoké úřady což mu vyneslo

řadu poct a v roce 1627 i přiznání ti-

tulu hrabě. Když zemřel 7. 3. 1651

ve věku 75let, z anechal po sobě ob-

rovské jmění. Byl 3x ženat, ale dě-

dice po sobě nezanechal. Podle zá-

věti z roku 1650 a císařského

svolení byl založen fideikomis (svě-

řenství), jehož součástí se stala řada

czerninských panství, 2 statky a ka-

pitál 95 ooo zlatých vázaných na

mělnické panství. K tomu patřily

ještě domy na Malé straně, Starém

a Novém Městě pražském a zlaté

šperky. Tento rodový majetek zdě-

dil vnuk jeho bratra Humprechta,

Humprecht Jan. Do roku 1716 se

svěřenství ještě rozšířilo o panství

Chudenice, Jindřichův Hradec, Petr-

spurk a Krásný Dvůr. Po tomto roz-

šíření byl celý fideikomisní majetek

oceněn na 1 511 354 zlatých 49 krej-

carů. Později byly k vinořskému

panství přikoupeny ještě Cvrčovice,

Radonice, Satalice, Kbely a jako po-

slední Miškovice.

K výraznému hospodářskému

úpadku rodu došlo zejména v prv-

ní polovině 18.století, za vlády hra-

běte Prokopa Vojtěcha. Situaci znač-

ně zhoršily rozsáhlé stavební

náklady; ve Vinoři zámek a pře-

stavba kostela, stavba fary a hospo-

dářských budov,stavba Czerninské-

ho paláce na Hradčanech,zámek

Krásný Dvůr a další. Dále to byly

značné finanční půjčky panovnické

rodině. V této tíživé finanční situa-

ci byl rod až do poloviny 19. století.

Prokop Vojtěch hr. Czernin byl

2x ženat a z těchto manželství se

narodilo celkem 17 dětí, z nichž

však se většina nedožila dospělého

věku. Z druhého manželství s Ma-

rií Terezií svobodnou paní Rajskou

z Dubnic se narodil syn Wolfgang,

zakladatel vinořské větve rodu.

K rozdělení fideikomisu došlo v ro-

ce 1797 a byly založeny 2 větve vi-

nořská a dymokurská. Hrabě Wolf-

gang zemřel 21. prosince 1813 a byl

jako první pochován do czerninské

hrobky na vinořském hřitově 24.

prosince 1813. Vedení vinořského

panství převzal po smrti hraběte

Wolfganga jeho syn Otakar Eugen,

který se v roce 1833 oženil s Rozi-

nou hraběnkou Colloredo-Wallsee.

Po hraběti Otakaru Eugenovi pře-

vzal vedení majetku Děpold (Theo-

balt), který jako prvorozený zdědil

Dymokury a Vinoř jeho druhoroze-

ný, bratr Ottokar hrabě Czernin.

Ten byl v roce 1916 jmenován císa-

řem ministrem zahraničí rakousko-

uherské vlády. V tomto období pat-

řili již Czerninové k nejbohatším

šle-chtickým rodům a největší po-

zemkovým vlastníkům. Konec pan-

ství vinořské větve Czerninů přine-

sl konec první světové války

a pozemková reforma.Hrabě Otto-

kar Czernin, bývalý ministr zhrani-

čí, měl do ČSR zakázaný přístup

a tím se situace dál komplikovala.

V letech 1920–1922 bylo prodáno

drobným zájemcům 29 ha, do zám-

ku byl přemístěn řád anglických pa-

nen, všechny hospodářské dvory

byly pronajaty. Většinu czernin-

ských pozemků převzalo minister-

stvo národní obrany na zřízení vo-

jenského letiště, Spolkový rolnický

cukrovar ve Vinoři, ministerstvo

pošt na zřízení radiostanice a Hlav-

ní město Praha. Jako náhradu za za-

braný majetek získal hrabě Ottokar

Czernin 4 066 780,48 Kčs. Czerni-

nové opustili Vinoř 15.května 1925.

Nemovitosti koupil Jindřich a Mela-

nie Bělohříbkovi, vrchní ředitel Živ-

nobanky a zaplatil 3 900 000 Kčs.

O několik měsíců později přikoupi-

li Bělohříbkovi ještě knihovnu se

6 470 svazky za 600 000 Kčs, dále

125 rytin a litografií a vybraný

drahocenný nábytek. Hrabě Czer-

nin neměl jiné výhodisko. Vstup

do ČR měl zakázán a měl i finanč-

ní potíže. V roce 1928 projevila

Správa czernínských hospodář-

ských a průmyslových podniků zá-

jem o navrácení rodové hrobky,

ale Jindřich Bělohříbek s poža-

davkem nesouhlasil a hrobku ne-

vrátil. V letech 1941–1942 se o totéž

a revizi 1. pozemkové reformy sna-

žil Theobald Czernin, ale u protek-

torátních úřadů neuspěl. Ottokar

hrabě Czernin zemřel v roce 1932.

Použité informace: Státní po-

zemkový úřad-Velkostatek Vinoř.

Státní oblastní archiv Praha-Kou-

pě velkostatku. Jednání o vrácení

hrobky. Studie a zprávy – Histo-

rický sborník pražského okolí

3/2013

( fi )
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Už je tomu více let, kdy jsme

s panem starostou a kroniká-

řem Ing. Filipem navštívili hra-

běte Děpolda (Theobalda)

Czernina na zámku ve výcho-

dočeských Dymokurech, který

byl rodu navrácen v rámci res-

titucí po listopadové sametové

revoluci. V té době bylo všude

kolem vidět spousta práce, jak

vykonané, tak té, která ještě

čekala. Ale byla to právě hlava

rodu, pan hrabě, i když již teh-

dy přecházely starosti o rodo-

vé sídlo i na nejstaršího syna

Tomáše, který měl jasný vý-

hled do budoucna a jehož živé

oči působily šťastně, že se do-

čkal návratu domů. 

V roce 1964 poté, kdy jeho

otec Rudolf Czernin s manželkou

odešel do Rakouska, zůstal hrabě

Czernin v tehdejším Českoslo-

vensku sám. Jeho životní osud

nebyl nepodobný vrstevníkům

stejné třídy. Po rozehnání inter-

nátu jezuitského gymnázia v Bo-

hosudově, jehož byl žákem, vy-

střídal řadu profesí. O studiu si

mohl nechat jen zdát a tak trávil

čas jako kreslič, stavební dělník,

pomocník archeologů, řidič, bag-

rista nebo jeřábník. Životní cesta

jej pak zavedla do Krušných hor,

kde se svou ženou Polyxenou, ro-

zenou z Lobkowicz, zrekonstruo-

vali starou chalupu nedaleko

Nejdku. On se živil jako řidič sa-

nitky, ona jako zdravotní sestra

v léčebně dlouhodobě nemoc-

ných. V obtížných podmínkách

vychovali pět dětí, syny Tomáše,

Děpolda a Jana, a dcery, Terezii

a Gabrielu. Dočkal se patnácti

vnoučat i jednoho pravnuka.

Theobalda Czernina jsme měli

možnost přivítat i ve Vinoři, když

si přijel spolu se synem Janem pro-

hlédnout opravenou rodovou

hrobku na vinořském hřbitově

a při té příležitosti i zavzpomínat

na jedno z původních rodových sí-

del. Tím nejstarším byly Chudeni-

ce, které rod vlastnil nepřetržitě

od 12. až do 20. století a od které-

ho odvozuje i svůj predikát, Czer-

nin z Chudenic. 

Theobald hrabě Czernin

z Chudenic zemřel po dlouhé

nemoci 12. července 2015

v Praze a 28. července 2015 byl

po mši svaté sloužené v koste-

le Nanebevzetí Panny Marie

v Dymokurech uložen do ro-

dinného hrobu na tamním

hřbitově. 

Jan Červenka
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Nevím, zda jste se byli podívat

nebo se prošli cestami ve Ctěnic-

kém háji. Já tam chodil v červen-

cových vedrech poměrně často a to

ne pro krásu přírody, ale pro pří-

jemný chládek, který vyhovuje

mně, ale především mé čtyřnohé

přítelkyni, ale i mnoha maminkám

a tatínkům s dětmi, kteří zde na-

cházejí stín, chládek, ticho a klid

doprovázený ševelením ptactva.

V duchu děkuji našim předkům,

kteří měli ten spásný nápad a za-

ložili háj v blízkosti obce a zacelili

tak rány uštědřené přírodě divo-

kou těžbou písku. Opravdu spásný

to nápad a proto ještě jednou jim

děkuji. Bohužel další generace, ně-

která méně a ta dnešní snad nejví-

ce, se snaží toto přírodní dílo co

nejvíce poničit černými skládkami

a snad celé zlikvidovat. Kde jsou

doby, kdy nebožka paní Bártová

udržovala pamětní místa květino-

vou výzdobou, zametáním jejich

okolí a celou hlavní středovou ces-

tu od vstupu z Klenovské ulice a na-

pomínáním nezbedníků k zacho-

vávání pořádku v celém háji. Kde

je doba, kdy se konaly společenské

akce v tzv. „ďolíku“ s hudbou, při

vzpomínkové akci k upálení Mistra

Jana Husa. 

Možná, že počátek celé devas-

tace háje započal MNV v 50 letech

min. stol., kdy nechal odstranit již

chatrné oplocení háje a povolil tak

zcela nekontrolované skládky ko-

munálního a domovního odpadu,

které koncem 80-tých let musel za-

kázat a následně skrýt navezenou

zeminou a lesní výsadbou. Co se

bude dít v pozdějších letech s le-

Ze Ïivota Vinofie
Ctûnick˘ háj Ïaluje
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sním porostem a spodními voda-

mi se neřešilo, však příroda moc-

ná to čarodějka a spasitelka si už

sama poradí. Snad ano!? Jenže dů-

sledek je ten, že někteří obyvatelé

z blízkého okolí háje, podle rčení

„Zvyk je železná košile“ pokračují

s vyvážením domovního odpadu

do háje nadále, snad pod dojmem,

že zavážením nerovností terénu

přírodě pomáhají; „však ono to ze-

tleje“. Bohužel ani správce lesa,

snad je to „Lesní správa Mělník“

nevěnuje háji pozornost a nechá-

vá růstu volný průběh, neboť

údržba by stála peníze a zisk z těž-

by by byl zanedbatelný. Sem tam

„snad!“ povolí soukromníkovi ně-

jaké to pokácení stromu, ale již se

nestará jaká spoušť po jeho káce-

ní zůstane. Nejlépe se takové lo-

kality zbavit za dobrý peníz, do-

kud les ještě stojí. Jenže magistrát

HMP ví, že by bylo nutno do háje

investovat a starost o něj by při-

nášelo jen problémy, tak o pří-

padnou koupi nemá asi zájem.

Někteří návštěvníci Ctěnického

zámku a jeho zahrady, využívají

háje k procházce a zpříjemnění

cesty za poznáním. Jsou však zkla-

máni jeho stavem a to si ještě ne-

uvědomují či spíše nevidí, jaký je

jeho skutečný stav mimo hlavní

cestu vedoucí jeho středem. Van-

dalům se zřejmě nelíbila infor-

mační tabulka u Miranova dubu,

a proto ji nejprve zničili sprejem

a posléze zcela zlikvidovali a ne-

vadilo jim, že se jedná o informa-

ci o chráněném pamětním stromu,

který je v určitém smyslu i pietním

místem historické události. Stejně

tak nešetrně se zachovali údajně

i hasiči, kteří likvidovali hořící

vnitřek vykotlaného stromu jeho

pokácením do vodní hladiny, tzv.

„močálu“ a ubrali tak dětem jedno

z míst pro zimní radovánky. 

Vinořští občané by si měli vážit

tohoto háje a jeho zeleně s vodní-

mi plochami, kterou nám zde za-

nechali naši předci a my ji může-

me využívat k oddechu a potěše

z přírody. To nám závidí okolní ob-

ce, které takováto území musejí za-

kládat a shánět finance na jejich

realizaci. Zároveň je nutno si uvě-

domit jak dlouho trvá, než lesní

porost vyroste a začne přinášet

plody práce lidí, kteří takovéto lo-

kality zakládají. My jsme je zdědili

a takových míst není zase tolik,

abychom s nimi mohli plýtvat, pro-

to si přírody važme a neničme jí! 

Očekával bych nějakou reakci

od výboru pro kulturu při MČ 

na údržbu a doplnění laviček, vět-

šení počtu odpadových košů, na

nevhodné chování vandalů, zkráš-

lování prostředí a pod., neboť kul-

tura není jen tančení, koncerty,

lampiónové průvody, ale i péče

o přírodu. Pokud se mýlím, tak se

Všem omlouvám za svůj názor

o kultuře.

Zdeněk Hertl

Dodatek

S potěšením jsem zazname-

nal, že počátkem srpna někdo

započal s úklidem chrastí z po-

kácených vzrostlých stromů

v okolí Miranova dubu. Zda to

je ten, kdo pokácel stromy ne-

bo někdo jiný nevím, ale kaž-

dopádně dík za tuto činnost.

Lze jen doufat, že mu tato chuť

do úklidu vydrží co nejdéle,

neboť chrastí je v háji požeh-

naně.
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6. 9. 2015 se konal již jubilejní

10. ročník největší umisťovací vý-

stavy Sen zvířat v Praze Vinoři na

Hoffmanově dvoře. Jako každý

rok, již tradičně, se zde sjedou útul-

ky z celé ČR s pejsky i kočkami

a návštěvníci nejen že přichází za

účelem osvojit si nějaké zvířátko,

ale také podpořit ty, kteří domov

nenajdou a ty, kteří ještě stále z ně-

jakého důvodu žijí v útulcích. Jsme

rádi, že se tato akce stala již tra-

diční a oblíbenou a zdá se, že pod-

pora ze strany návštěvníků a zá-

jem, se stále zvyšují. Jelikož

i v letošním roce se podařilo ze

vstupného a darů sponzorů zajistit

chovatelské potřeby a především

krmivo za více než 50.000 Kč,

i přes to, že nám na letošní, kulatý

ročník, moc nepřálo počasí. Ještě

týž den, si mohly všechny přítom-

né útulky, kterých bylo celkem 48,

odvézt pro své svěřence krmivo na

několik dní, veterinární přípravky,

ale i deky a potřeby, které jim

usnadní přečkat zimní období.

Celkem domov přijelo hledat

101 kočiček a 115 pejsků. A do no-

vých domovů tentýž den odjíždě-

lo 32 kočiček a 41 pejsků. A jako

každý rok máme potěšující zprávy,

Po celý den probíhal také do-

provodný program – ukázka obran,

ukázky veterinární záchranné služ-

by PetMedic a krásný dogdancing

Lucie Smolíkové a její německé ov-

čandy Pumy.

Pozvání přijali opět i VIP hosté

Patricie Solaříková a Václav Noid

Bárta se svojí rodinou, kteří zví-

řata v útulcích a jejich činnost pod-

porují pravidelně. Jsme rádi, že

i společně na naší akci.

Těšíme se na vás na dalším roč-

níku, i když našim přáním je, aby

opuštěná a týraná zvířata žádná

nebyla. 

Za organizátory

Martina Trávníčková

Sen zvífiat 2015

že ještě v následujících dnech po

akci, volají zájemci do útulků a tře-

ba i po rodinné poradě se pejsci

i kočičky umisťují dál.
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Vážení a milí čtenáři,

jak už vás v minulém čísle in-

formovala dosavadní předsedky-

ně Výboru pro kulturu, sport a vol-

nočasové aktivity zastupitelstva

MČ Praha-Vinoř, došlo v jeho ve-

dení ke změně. Petra Gawdunová

tuto pozici opustila, aby se – po

tom, co se vzdala i zastupitelského

mandátu – mohla věnovat svému

novému zaměstnání na úřadě

městské části. A protože je Petra

osoba svědomitá a pracovitá, vě-

říme, že si na radnici povede vý-

borně a že se tam s ní budou všich-

ni vinořští občané rádi potkávat.

Být novým předsedou „kultur-

níků“ pak připadlo mně jako jedi-

nému zbývajícímu zastupiteli, kte-

rý byl členem tohoto výboru. Nijak

přehnaně jsem nad tím ovšem  ne-

jásal, protože navázat na spoustu

práce a skvěle zorganizovaných

akcí, jež stojí za Michaelou Spěváč-

kovou, Markétou Kilingerovou i Pet-

rou Gawdunowou (předsedkyněmi

výboru v letech 2010–2015) určitě

nebude snadné. Na druhou stranu

se ovšem mohu opřít o skupinu

skvělých lidí, kteří mají stále spou-

stu znamenitých nápadů, jak by

měla kulturní a volnočasová na-

bídka pro Prahu-Vinoř vypadat.

Což je pro mě skutečnost stejně za-

vazující, jako inspirativní. 

Po prázdninách je už za námi

úspěšné rodinné odpoledne „Vi-

nořhraní 2015“ a těšit se můžeme

na říjnový „Halloween – Dlabání

na Dlabačově“, dále na tentokrát

obzvlášť velkolepý „Lampionový

průvod“ v listopadu a samozřejmě

i na „Vinořský advent“ ve dnech

29. 11. – 20. 12. Na všechny uve-

dené akce naleznete v tomto čísle

Zpravodaje samostatné upoutáv-

ky, takže více k nim dodávat ne-

třeba – přijďte se na ně podívat,

bude to stát za to! 

Všem, kteří si oblíbili tradiční li-

stopadové koncerty klasické hud-

by v kostele Povýšení sv. Kříže se

omlouvám, že letos o něj budeme

ochuzeni. Je to následkem skuteč-

nosti, že hned tři setkání s vyni-

kajícími umělci jsme si užili už na

přelomu května a června (jednalo

se o recitál Simony Procházkové

a Ivo Hrachovce, koncert Andy-

Louise Bogzy a Štefana Kocána

a besedu s Gabrielou Beňačkovou

a opět se Štefanem Kocánem). Roz-

hodně však netruchlete: další vý-

jimečný – ba světový – dotek se

světem klasiky v opravdu skvost-

ném balení nás čeká už počátkem

června příštího roku. Ale zatím ne-

předbíhejme...

Přeji Vám krásný zbytek roku

2015 a těším se s vámi na shleda-

nou na všech akcích našeho výbo-

ru i do budoucna,

Robert Rytina, zástupce 

starosty MČ Praha-Vinoř, 

předseda Výboru pro kulturu, 

sport a volnočasové aktivity

Přes léto 2015 se v prostorách

KVC Vincent uskutečnily dvě Letní

školy hrou pro děti od 3 do 13 let.

První byla procházkou, dílnami

a exkurzemi po českých dějinách,

druhá byla koncipována humanis-

ticky a rozvíjela děti rytmicky, hu-

debně, pohybově, výtvarně, jazy-

kově a myšlenkově. 

Pro velký ohlas a zájem při-

pravujeme na léto 2016 i třetí

Letní školu hrou, a to na velko-

lepé a výpravné téma PUTOVÁNÍ

do fantazijní a (přece) skutečné

krajiny HRADU CAIR PARAVEL

aneb prožijte léto v Narnii!

Na léto dále plánujeme Oper-

kový zájezd malých vinořských

hudebníků do partnerského měs-

ta Laveno Mombello v Itálii. Zá-

jemci nechť tyto projekty vedou

v patrnosti a včas se o ně zajíma-

jí u Kláry Löwensteinové na

klaralowenstein@yahoo.it. 

Pastelově hřejivý podzim, 

k.l.

V˘bor pro kulturu, sport a volnoãasové aktivity
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Vincent a Bublina

Ve Vinofii se rodiãe vrátili do „‰koly“

V Kulturním a vzdělávacím cent-

ru Vincent začaly na konci srpna

dva kurzy počítačových a komuni-

kačních dovedností ve Virtuálních

firmách. Kurzů se účastní 24 mami-

nek, které jsou převážně na rodi-

čovské dovolené nebo krátce po ní.

Kurzy se konají v rámci ESF projek-

tu „Nastupte si“ a do Vincenta s ni-

mi zavítala českobudějovická ne-

zisková organizace Attavena. 

Výuku zahájila paní místosta-

rostka Iveta Boušová a ředitel KVC

Vincent Vít Mokrý. 

Účastnicím společně popřáli

spoustu nových zkušeností, zážit-

ků, znalostí a dovedností nejen pro

budoucí pracovní uplatnění. Poté

se již maminek ujala hlavní lektor-

ka Andrea Rutová, se kterou se pot-

kávají pravidelně každou středu

a čtvrtek, a to až do konce října. 

„V kurzu se učíme pracovat

s programy MS Word, MS Excel,

MS Powerpoint, zvládneme zákla-

dy počítačové grafiky jako je úpra-

va fotek, tvorba vizitek a propa-

gačních materiálů. Účastnice 

vytvoří také jednoduché www

stránky svých firem, na kterých

prezentují výsledky práce z před-

chozích lekcí.“ říká lektorka And-

rea, a dodává: „Výuka je unikátní

v tom, že probíhá na konkrétních

příkladech z firemní praxe, což vý-

razně zvyšuje její efekt a připra-

vuje na skutečnou práci ve fir-

mách. Zároveň je do značné míry

závislá jak na samostatné práci,

tak na spolupráci uvnitř jednotli-

Taneãní ‰kola HIT pfiipravuje:
MINITANEâKY (od 2,5 roku) – stfieda 10:00 – 10:45

TANEâKY pro nejmen‰í (3,5 – 6 let) – pátek 15:55 – 16:40
LATINA, TANGO, PASO DOBLE (od 2. tfi.) – pátek 16:45 – 18:00

Tû‰ím se na vás, Hana Jozová, taneãní mistrová.
Pfiehled kurzÛ dûtí i dospûlích je na: www.tanecniskola-hit.cz
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vých firem.“ Kromě lekcí ve všed-

ní dny je program doplněn šesti

online webináři, a dvěma víken-

dovými workshopy komunikač-

ních dovedností. 

První workshop se uskutečnil

12.-13. září v Parkhotelu Český

Šternberk, s krásným výhledem

na majestátní hrad. „Na worksho-

pu mě velmi oslovila např. téma-

ta týmové spolupráce a komuni-

kace v týmu, nebo téma nenásilné

komunikace. Líbil se mi praktický

způsob výkladu lektorů a příklady

z praxe. Ale jsem celkově moc rá-

da, že se někdo zabývá potřebami

maminek hledajících práci, a navíc

to dělá ještě kvalitně. Celý pro-

gram mi velmi pomáhá po stránce

sociální, osobní i profesní.“ říká

jedna z účastnic Markéta J.

Projekt je šitý rodičům „na mí-

ru“, a proto Attavena nemohla za-

pomenout na děti. Během kurzu je

zajištěno bezplatné hlídání, které

probíhá v RC Bublina ve Vincentu.

Pravidelně tuto službu využívá

zhruba 5 maminek v každém

z kurzů. 

Více informací o projektu 

je uvedeno na stránkách

www.nastuptesi.webnode.cz

Za tým Attaveny, o.p.s.

Jitka Šimková, 

koordinátorka projektu
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Kurzy Pilates ve Vinofii
Pilates ve Vincentu jste si velmi oblíbili. Táto pohybo-
vá metoda Vás pfiíjemnû protáhne, uvolní, ale i posílí.

Pfii cviãení poznáte lépe své tûlo a jeho slabosti.
Vhodná pfii bolestech zad. Skupinové cviãení je vede-
no v pololetních kurzech, bûhem nichÏ si vyzkou‰íte
rÛzné pomÛcky: míãe, válce, gumy, posilovací kruhy,

s-bally a dal‰í. KaÏdá hodina je tak trochu jiná.

Cviãení Pilates:
◆ protahuje pfietíÏené svaly ◆ pomáhá 

od bolestí zad ◆ vede ke správnému drÏení tûla
◆ posiluje ochablé svaly

Pilates mohou cviãit v‰ichni nehledû na vûk 
a fyzickou kondici, Ïeny, muÏi i dûti. Nové pololetní

kurzy zaãínají v záfií. V pfiípadû obsazení skupinov˘ch
kurzÛ, mÛÏete vyuÏít individuální hodiny.

Kurzy Pilates od záfií 2015:
◆ Stfiedy od 8,15 hod. ◆ âtvrtky od 18 hod.

a od 19 hod. ◆ Nedûle od 18 hod. a od 19 hod.
◆ 6. – 8.11. Víkendov˘ pobyt s Pilates v Kutné Hofie

Aktuální informace na www.studiozp.cz 
nebo pi‰te: studiozp@email.cz 

Radana ·torkánová, Studio zdravého pohybu

YAMAHA
Zuzany Barto‰ové 
bude opût díky skvûlé spolupráci s KVC Vincent

pofiádat kurzy hudební v˘chovy pro dûti jiÏ od ãtyfi
mûsícÛ vûku.

ROBÁTKA a PRVNÍ 
KRÒâKY K HUDBù

budou probíhat pravidelnû v pondûlí.
U zápisu se na Vás budeme tû‰it 

7. záfií od 9 do 11 hodin.
Rezervace míst v kurzu moÏná jiÏ nyní na tel. ã.:

732 655 396.

Pfiijìte zpívat s námi, budeme si blíÏ.

Kontakt:
Zuzana BARTO·OVÁ 

YAMAHA Class, tel.ã.732 655 396
www.yamahaskola.cz



BODYSTYLING s Janou
Formování svalÛ celého tûla s dÛrazem na 

problémové partie (stehna, h˘Ïdû a bfii‰ní svaly)
a s nezbytn˘m streãinkem na závûr.

Kurzy zaãínáme v pondûlí 14. 9. 2015

Pondûlí 19.00 – 20.00hod (17 lekcí / 1 530Kã)
Úter˘ 19.30 – 20.30hod (18 lekcí / 1 620Kã)
âtvrtek 20.00 – 21.00hod (17 lekcí / 1 530Kã)

Nestihli jste zaãátek? Nevadí.
Noví zájemci si mohou i v prÛbûhu kurzu a po
pfiedchozí dohodû vyzkou‰et hodinu nezávaznû

a zdarma. Poãet míst je v‰ak omezen.

TakÏe kdo dfiíve pfiijde, ten..
je dfiíve v kondici!

Na kurz je moÏné se nahlásit na lekci 
popfi. mailem na adresu:

janina.habartova@gmail.com 
nebo na tel: 602 840 905 

www.primatelo.cz
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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 ve Vinoři od září 2015

Do konce srpna a začátku září probíhal zápis do jazykových kurzů, literárních a filosofických dílen, 

individuálních lekcí, přípravek a doučování přímo u lektorky na 

klaralowenstein@yahoo.it (724 909 585). 

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. 

Do konce října pouze pondělky, úterky a pátky. 

KURZ ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA
Španělštinu učím 26 let, od roku 2006 překládám filmy pro dabingová studia v Praze a Pardubicích. 

Na svém kontě mám přes 350 dílů telenovel z produkce zemí Latinské Ameriky, jeden španělský 

celovečerní film a řadu dokumentárních. Mám vystudovanou FF UK – katedra sociální práce 

Rok jsem žila ve Španělsku, několikrát pracovně pobývala v dalších španělsky mluvících státech. 

Praxi mám jak v individuální výuce, tak skupinové. Učím studenty od 15 let výše. 

Španělština je mou velikou láskou, hned po mých třech synech. 

Jak učím, co nabízím: 

❚ skupinová výuka: Učebnice současné španělštiny

❚ individuální výuka: učebnice dle potřeb klienta

moje vlastní přípravy, doučování, příprava na zkoušky (gramatika), příprava na výjezd do zahraničí

Skupinová výuka: 3 – 8 studentů

7. 10. – 16. 12. 2015 + 6. 1. - 13. 1. 2016 = 3 měsíce (28. 11. státní svátek)

VŽDY VE STŘEDU OD 17.00 HODIN

Cena: 12 x 90 min = 2 160,-Kč

Místo výuky: KVC Vincent, Opočínská 364, Praha - Vinoř

Informace a přihlášky: Ivana Martínková, Tel. 777 242 127, e-mail: manou.mane@gmail.com
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POMALÉ POSILOVÁNÍ
Kurz od fiíjna 2015 v KVC Vincent, Praha-Vinofi

● Formování tûla v OPRAVDU MÍRNÉ zátûÏi s dÛrazem na rehabilitaci a streãink.

● Prvky bodystylingu, kalanetiky, rehabilitaãních cviãení a streãinku v jedné lekci.

● Urãeno pro v‰echny, ktefií chtûjí zaãít aktivovat svoje svaly a pfiíjemnû se protáhnout.

● Pro v‰echny, ktefií se chtûjí zaãít h˘bat nebo si udrÏet aktuální hybnost 

a sílu a dávají pfiednost niÏ‰í zátûÏi.

Ukázkové lekce ZDARMA Pondûlí 20-21hod 5. a 12. fiíjna

Kurz dále pak dle zájmu od 19. 10. 2015 
Pondûlí 20.00–21.00hod (12 lekcí / 1 080Kã)

Noví zájemci si mohou i v prÛbûhu kurzu a po pfiedchozí dohodû vyzkou‰et hodinu nezávaznû 
a zdarma.

Na kurz je moÏné se nahlásit na lekci popfi. mailem na adresu 
janina.habartova@gmail.com nebo na tel: 602 840 905 

www.primatelo.cz

NOVINKA 

PODZIMU 

2015
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Dětské knihy: 

Bajky

Hledej zvířata na statku

O Sněhurce 

(dvojjazyčná pohádka)

Párty kuchařka pro děti

Poznávej světová místa 

s Bertíkem a Benem

Simpsonovi

Slonisko a medvídek Pú

Škola kouzel

Učím se číst. 

Robin slaví narozeniny.

Warcraft

Březinová Ivona

Chobotem sem, chobotem tam

Cooper Nate

Vytvoř si (ku:l) web

Disney Enterprises

Medvídek Pú a stromy

Goscinny René

Mikulášovy přestávky

Hlaváčková Iva

Vládci Sedmihoří

Hoňková Iva 

Halloween – dovedné ruce

Chainani Soman

Škola dobra a zla

Kinney Jeff

Deník malého poseroutky

Křišťanová Dita

Ztracený pes a jiné příběhy

Loy-Rappeneau Patricia

Hrátky s vlnitým kartonem

Marboe Marcella

Glik. Příběh o štěstí

V¯TVARNÍâEK
s VERâOU VE VINCENTU
Od 15. 9. 2015 zaãíná v˘tvarn˘ krouÏek 

pro v‰echny ‰ikovné dûti od 3 let
Pojìte s námi stfiíhat, lepit, modelovat,
vyzkou‰et si rÛzné v˘tvarné techniky,

míchání barviãek, nauãit se kreslit zvífiátka 
a spolupracovat s kamarády atd.

PfiedbûÏné pfiihlá‰ky zasílejte na e-mail:
knihovna@praha-vinor.cz

V úter˘ od 17 do 18:30 hodin 
za 1. pololetí (16 lekcí ) 1 280,- Kã

Senior Fitnes o.s.
Zdravotní cviãení pro kaÏdého a kaÏd˘ vûk,
vhodné nejen pro seniory, v KVC Vincent,

vÏdy v úter˘ od 10.50 do 11.50 hodin.

Pfiijìte si s námi zacviãit 
pro zlep‰ení Va‰í fyzické kondice,

odstranûní bolesti zad,
zlep‰ení rovnováhy 
a psychické pohody.

Informace:
A. Bohm, tel. 608 709 853,

e-mail: arnostbohm@centrum.cz
www.seniorfitnes.cz

Seznam kniÏních

novinek podzim

2015

Marcel 

X-men

Němeček Jaroslav

Se Čtyřlístkem kolem světa

Penzešová Alena

Vyčůránci

Pospíšilová Zuzana 

Na dvoře

Kdo bydlí v lese?

Syrovátka Oldřich

Pohádky z duhové zahrádky

Knihy pro dospělé

Korán

Alsenea Rajka

Děvčata z Rijálu

Antalíková Sylvia 

Co můžou muži, můžu i já

Ashford Jane

Gwendelina

Ballantyne Lisa

Kdo je bez viny

Black Benjamin

Temná pavučina

Bronte Emily

Na Větrné hůrce
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Klapczynski Marc

AO medvědí muž

Koláček Luboš Y.

Poslední bere vše

Božská královna prokletých 

Adamitů

Lackberg Camilla

Kameník

Meyers Rady Susan

Pohodlné lži

Mikulandová Mahulena

Těhotenství a porod

Miler Raine

Aféra Blackstone

Mlynářová Marcela

Kdo nehřeší, nežije

Asi nejsem ženská

Morrell David 

Bludičky

Mujica Bárbara

Frída

Nhat Hanh Thích

Nic nekončí, nic neumírá

Ondriová Ivana

Láska po mexicku

Palov Chloe 

Ohnivé kameny

Patterson James

Oko za oko

Desáté výročí

Pivoda Ondřej

Strážci Horní země

Poe Edgar Allan

Anglické povídky

Pospíšilová Jarmila

Katedrála z písku

Šaty z duhy

Proulx Annie

Takhle je to dobrý

Clark Mary Highgins Clarková

Pamatuj na mě

Costello Jane

My single holky 

Cyprisová Lenka

Královské tajemství

Černá Jaroslava

Břetislav a Jitka. 

Nenávidět je snadné, 

milovat krásnější

Day Malcolm

100 postav klasické mytologie

Dostojevskij Fedor Michajlovič 

Běsi

Erben Václav

Trapný konec rytíře Bartoloměje

Erskinová Barbara 

Půlnoc je osamělé místo

Esquivel Laura

Malinalli

Fitzgerald Francis Scott 

Něžná je noc

Havlíček Jaroslav

Petrolejové lampy

Hilliges Ilona Maria

Dcera Afriky

Huarache Mamani Hemán

Kurandera

Indridason Amaldur

Oběť

Jamison Terry

Paranormální inteligence

Jonnasson Jonas

Analfabetka, která uměla počítat

Kennedy David Daniel

Feng-šuej pro každého

Kessler Leo

Únik do Říše. Z cyklu Ponorky

Závod tanků

Quick Amanda

Ostrov Rainshadow

Tajuplná zahrada

Ransfort Sandy

Koně

Robertsová Nora

Pohanský kámen

Robinson Jeffrey

Grace, kněžna monacká

Rusková Dagmar

Mlžná tvrz

Small Beatrice

Kadin, sultánova žena

Zakázané radosti

Cyklus Hetar – pouta vášně

Smith Wilbur

Bludný kruh

Stella Blomkvist

Andělé

Stoker Bram

Klenot sedmí hvězd

Šuleř Petr

Zločinci a kavalíři

Taylor Patrick

Doktore, fofrem, jde o život!

Verdon John 

Vražedná čísla

Vondruška Vlastimil

Msta písecké panny

Windgassen Antje

Spojeny s mocí. 

Ženy světových diktátorů

V knihovně jsou 
nově k zapůjčení 
také kroniky Vinoře 
od pana Erpeka 
a od pana 
Viléma Saitela.
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Pro přihlášené děti z Mateřské

školy ve Vinoři pořádalo OS při ZŠ

a MŠ Praha - Vinoř od 1. 7. do 17. 7.

letní školku. Děti v ní nezahálely.

V prvních dvou týdnech se věno-

valy převážně sportovním aktivi-

tám, v posledním týdnu přírodě

okolo nás. Některé děti se do let-

ní školky přihlásily pro plánova-

nou zahradní párty s Inkou Rybá-

řovou. Její písničky dobře znaly

a tak si její návštěvu báječně užily.

Velkým zážitkem pro ně také byla

návštěva sokolnické společnosti

TEIR s programem zaměřeným na

nevšední živočichy. Navíc s paní

učitelkou, jako správní přírodo-

vědci, děti pozorovaly žížaly, man-

delinky bramborové a mátové,

šneky, slimáky, vajíčka ještěrky

a vodní želvy. Na všechna zvířátka

si mohly sáhnout a zkoumat přes

lupu. Letní školka se vydařila. 

Během prázdnin se podařilo

dokončit výstavbu nové třídy MŠ

v Mikulovické ulici. Stavělo se, za-

řizovalo, uklízelo, abychom 31.8.

odpoledne mohli novou a skuteč-

ně krásnou třídu otevřít. Dnes už

se v ní zabydlela třída Včeliček,

která uvolnila třídu na Vinořském

náměstí prvňáčkům. 

1. září začal nový školní rok

a nám úplně poprvé přišlo do

školky 90 dětí! Zvykají si výborně.

Například ve třídě Lištiček adap-

tace na prostředí mateřské školy,

nové kamarády i paní učitelky pro-

běhla nadočekávání úspěšně. Kro-

mě každodenních pestrých čin-

ností mohli rodiče děti přihlásit

do různých kroužků. Nabízíme

kroužky hudební, sportovní, vý-

tvarné, taekwonda, zumby, pří-

pravy na 1.třídu. Všechny probí-

hají v odpoledních hodinách.

Předškolním dětem jsou navíc na-

bízeny kurzy angličtiny a plavání. 

Začátek školního roku patří vý-

stavě zahrádkářů. Jakmile se otev-

řela pomyslná brána výstavy, se zvě-

davostí a nadšením ji navštívily

všechny předškolní děti. Teď už se

těšíme na celý školní rok a na prv-

ní velkou akci pro děti i rodiče – Dý-

nějádu. O té budeme psát příště. 

Ze Ïivota ‰koly
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Ing. Jana Kovářová se stala mist-

ryní světa v bulharském Plovdivu,

dějišti 19. MS seniorů v taekwon-

du. A protože závodila v několika

disciplínách, ke zlaté medaili se jí

v obrovské konkurenci podařilo

vybojovat i 2 stříbrné a 1 bronzo-

vou. Gratulujeme a jsme rádi, že

od října se pod jejím vedením bu-

dou s tímto sportem seznamovat

i děti z naší mateřské školy.

Názory na prázdniny se mezi

lidmi diametrálně liší – děti je

dlouho očekávají a nerady se s ni-

mi loučí, rodiče z nich mají někdy

těžkou hlavu – kam s dětmi, co jim

vymýšlet za program, atd… Ale ur-

čitě si jich alespoň část užijí spo-

lečně. Jenže ty letošní už byly a do

dalších zbývá ještě 9/10 školního

roku. Tak co nás čeká? Třeba zase

prázdniny – alespoň nějaké...

Organizace nového ‰kolního roku:
podzimní prázdniny 28. 10. – 1. 11. 2015
vánoãní prázdniny 23. 12. – 3. 1. 2016
pololetní prázdniny 29.1. – 31. 1. 2016
jarní prázdniny 5. 3. – 13. 3. 2016
velikonoãní prázdniny 24. 3. – 28. 3. 2016
vyuãování konãí                ve ãtvrtek 30. 6. 2016

Celkový počet žáků se vyšplhal na 543 tj.průměr 25,9 žáka na třídu. 

V letošním školním roce jsme 1. září přivítali 4 první třídy , tedy celkem 113 dětí.
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Proti loňskému roku nám při-

bylo 63 žáků a dvě třídy. Třídy

jsou hodně naplněné, často se mu-

sí dělit na skupiny. Z prostorových

důvodů jsou všechny čtyři první

třídy umístěny v budově na Vi-

nořském náměstí. 

Pro zlepšení situace ve školní

družině jsme otevřeli novou pří-

stavbu s jednou třídou družiny

a další třídou MŠ. To nám umož-

nilo zvýšit kapacitu družiny na

200 dětí, družina zatím i nadále

využívá prostory postavené na

půdě hlavní budovy školy. Při vy-

zvedávání dětí z družiny funguje

paní vrátná. Zde opět prosíme ro-

diče, aby po nahlášení jména dí-

těte čekali venku. Je to nejen kvů-

li bezpečnosti vašich dětí, ale

i vaší. 

Všechny potřebné informace

naleznete na webu školy, adresa

zůstala stejná: www.zsvinor.cz .

Nabídka kroužků obsahuje 33

skupin, některé vícekrát týdně a je

zveřejněna na internetu. Žáci prv-

ního až pátého ročníku dostali tiš-

těnou nabídku, kde si označili po-

žadované kroužky.

Kroužky začínají obvykle kon-

cem září nebo první týden v říjnu

a končí koncem května nebo za-

čátkem června. Kroužek s hodino-

vou týdenní dotací stojí od 400 do

1000 Kč za pololetí – podle počtu

dětí a náročnosti na pomůcky.

Kroužky s vícehodinovou týdenní

dotací jsou úměrně dražší. Letos

opět můžete platit i za kroužky pří-

kazem k úhradě. Žádáme všechny,

kteří toho využijí, aby důsledně

dodrželi pokyny k platbě. Možnost

platit v hotovosti zůstává zacho-

vána.

Třída žáků celkem hochů dívek třídní učitel

I.A 28 17 11 Andrea Pánková

I.B 28 15 13 Iveta Boušová

I.C 28 14 14 Michaela Králová

I.D 29 17 12 Dana Míšková

II.A 27 14 13 Monika Dragounová

II.B 26 11 15 Eva Palkovská

II.C 26 12 14 Barbora Vývodová

III.A 29 18 11 Eva Henzlová

III.B 30 19 11 Marie Vyskočilová

IV.A 24 16 8 Blanka Zemanová

IV.B 24 15 9 Táňa Grochálová

IV.C 25 14 11 Iveta Koníčková

V.A 24 11 13 Zuzana Štočková

V.B 23 9 14 Alžběta Maratová

V.C 21 10 11 Petra Cittová

VI.A 29 16 13 Jaroslava Hrubá

VI.B 29 15 14 Vojtěch Klimt

VII. 29 21 8 Marie Brothánková 

VIII. 27 14 13 Adéla Kocmanová

IX.A 19 13 6 Jana Kubcová

IX.B 18 11 7 Soňa Tomková
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● Pro letošní zimu jsme si za-
mluvili na lyžařský kurz opět

Horský hotel Vltava ve Strážném

v Krkonoších. Kurz proběhne 6.

– 13. 2. 2016. Je určen pro žá-

ky 7.ročníku, těch je letos pouze

29 (obvykle všichni nejedou),

budeme doplňovat o zájemce

z devátého a osmého ročníku. 

● Pokud vyjede některá třída 
na školu v přírodě, byl od čtvr-

tého ročníku výše určen jednot-

ně termín 20.–24. 6. 2016. Vý-

jezdy v nahodilých termínech

ruší výuku.

● Třídní schůzky budou stejně
jako vloni čtyřikrát. První (orga-

nizační) už proběhla 24. 9., dal-

ší budou v termínech 19. 11.

2015, 17. 3. 2016 a 12. 5.

2016. Zde se již bude řešit pře-

devším prospěch a chování dětí.

Možnost individuální schůzky

s kýmkoliv z učitelů nebo z ve-

dení školy zůstává zachována, je

potřeba se ale předem telefonic-

ky domluvit. Za tímto účelem

jsme od letošního roku zavedli

u každého vyučujícího druhého

stupně pravidelnou půlhodinu

týdně, kdy bude určitě k dosaže-

ní na telefonu (časy na webu ško-

ly) – lze volat samozřejmě kdy-

koliv, ale bez záruky zastižení

učitele.

● Pro zájemce o zodpovězení do-
tazů a prohlídku školy z řad rodi-

čů budoucích prvňáčků děláme

tradičně schůzku v prosinci. Letos

se bude konat v úterý 8. 12. 2015

od 17 h ve školní jídelně. 

A samozřejmě přejeme všem žá-

kům, aby ten letošní školní rok ne-

jen dobře začal, ale aby také dob-

ře proběhl a skončil. Tak hodně

štěstí!

Jako každoročně byli v červnu

vyhlášeni nejlepší sportovci školy.

Za rok 2014/15 se jimi stali Adéla

Vítová a Petr Štěpánek. 15 nejlep-

ších sportovců vyjelo 18.–19.6. na

tradiční cyklistický výlet, letos na

Bezděz, Mšeno, Kokořínské údolí.

Novou sportovní sezónu jsme

otevřeli již XXIX. ročníkem pře-

spolního běhu „Miranovy duby“.

Vzhledem k velkému počtu dětí

musely první třídy běžet zvlášť už

22. 9. Ostatní děti pak běh absol-

vovali 25. 9. Výsledky jsou na we-

bu školy.

Sport

Pfiipravujeme: lyÏafisk˘ kurz, ‰kola v pfiírodû, tfiídní schÛzky...
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Za pouhých 9 měsíců byla do-

končena krásná stavba dvou tříd

mateřské školky, v průběhu se dis-

pozice změnily na jednu třídu ma-

teřské školky a jednu třídu druži-

ny. Veliký dík patří projektantovi,

Ing. Palkovskému, stejně jako

všem minulým i současným zastu-

pitelům. Zvláštní ocenění si jistě

zaslouží i stavební firma Z+D ze

Satalic, stejně jako vedení školy

a školky, které provedení celé stav-

by od samého začátku sledovalo,

doplňovalo a nakonec i převzalo.

Škola si sama vybrala vybavení

těchto tříd a nutno konstatovat, že

celé stavbě včetně vybavení a ba-

revného provedení, se dostalo vy-

sokého uznání od dětí, rodičů

i personálu na slavnostním otev-

ření 31. 8. 2015. Tak ať se všem lí-

bí i nadále. 

Slavnostní otevfiení nové budovy v areálu základní ‰koly
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Naši letošní prvňáčci mají za

sebou zvykání na nové školní pro-

středí, na své paní učitelky i své

nové povinnosti. V září jsme se

s nimi vydaly na jejich první škol-

ní „mini“ výlet. Naše kroky smě-

řovaly na výstavu ve společen-

ském centru v Chaltické ulici, kde

jsme všichni obdivovali výsledky

práce vinořských zahrádkářů. Dě-

ti rozeznávaly ovoce a zeleninu,

obdivovaly výrobky z levandule

a nádherné podzimní dekorace.

Děti byly nadšené a věříme, že

i jejich obrázky, vzniklé bezpro-

středně po shlédnutí výstavy,

zprostředkují podzimní atmo-

sféru těm, kteří na výstavu ne-

mohli přijít. 

Třídní učitelky: 

Andrea Pánková 

a Iveta Boušová

Tfiídy I.A a I.B na v˘stavû vinofisk˘ch zahrádkáfiÛ
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V létě jsme se po sedmiletém

působení rozloučili s naším fará-

řem, P. Pavlem Jančíkem. Pře-

chodně ho ve službě nahradil

P. Miloš Szabo, okrskový vikář

IV. Pražského vikariátu, a od po-

loviny září byl novým administrá-

torem farnosti excurrendo usta-

noven P. Pavel Budský z Čakovic.

Pofiad bohosluÏeb v na‰í farnosti 
(od 4. fiíjna 2015)
Vinofi – kostel Pov˘‰ení sv. KfiíÏe
úter˘ m‰e sv. od 18:00 (slouÏí P. Kratochvíl)
stfieda, ãtvrtek a pátek m‰e sv. vÏdy od 18:00 (slouÏí P. Budsk˘)
nedûle m‰e sv. 08:30 (slouÏí P. Budsk˘)
Satalice – kaple sv. Anny
nedûle m‰e sv. od 17:00 (slouÏí P. Budsk˘)

Výuka náboženství bude zahájena v úterý 6. října

na faře v obvyklých časech (od 16:00 nejmladší dě-

ti, od 17:00 mladší školáci, od 18:00 starší děti). Zá-

jemci mohou kontaktovat katechetku pí. Marii No-

vákovou, přihlášky jsou k dispozici v kostele i ve

škole.

Modlitba za zemřelé při vzpomínce na všechny věr-

né zemřelé („Dušičky“) se bude konat jako obvykle

na vinořském hřbitově u kříže v neděli 1. listopa-

du od 16:30.

Ze Ïivota farnosti
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skou odnoží, vybojovala za léto

2 x druhé 5 x třetí místo a celou řa-

du dalších pěkných umístění. Ne-

ztratila se ani v závodě pořadu čes-

ké televize Na vrchol, kde

podávala skvělé výkony a dostala

se do finále. Celkově mohu-li su-

marizovat, za léto naši závodníci

odjeli 36 závodů, kde získali 5 prv-

ních, 6 druhých a 9 třetích míst.

Náš projekt, který podporuje

CykloVAPE, Velsbike – dodavatel

kol Superior a Sport Port s.r.o. –

dodavatel kol Scott byl zdánlivě

úspěšný. Pro mě však nepřinesl to

kýžené, co jsem chtěl. Nepodařilo

se do teamu začlenit aktivní zá-

vodníky ze Kbel, Vinoře, Satalic

a okolí. Třeba naše úspěchy vy-

burcují jezdce z okolí nebo aktivní

rodiče, kteří by se rádi zapojili se

svými ratolestmi. U nás není důle-

žitý výsledek, ale chuť jezdit na ko-

le, setkávat se, společně trénovat.

Prostor je pro úplné hobby jezdce,

co mají chuť jezdit na kole, i jezd-

ce s ambicemi, kteří chtějí výsled-

ky, nebo to i někam dotáhnout.

Jiří Feistner, 

předseda teamu CykloVAPE

V minulých měsících byl ama-

térský cyklistický team CykloVAPE

mimořádně úspěšný. Na začátku

prázdnin si sice naše jednička Mi-

chal Kubín po pádu na Českém po-

háru XC zlomil ruku, ale ostatní

závodníci jen excelovali. Přede-

vším Pavel Janeček sbíral jednu

bednu za druhou, účast na seriálu

závodů Kolo pro život téměř vždy

znamenala medailové umístění.

Hned v závěsu mu sekundoval Ra-

dek Beneš. Přes občasné technic-

ké problémy, které například na

Houšteckém maratonu znamena-

lo pro Radka pouze 4. místo bylo

umístění vždy skvělé. Nesmíme to-

tiž zapomenout, že naši kluci jezdí

mezi závodníky, kteří se připra-

vují profesionálně, a přesto, že Ra-

dek i Pavel chodí normálně do

práce, tak se jim podařilo je i ob-

čas porazit.

Michal Kubín se vrátil ve vel-

kém stylu po zranění ruky. A pře-

devším v pražském poháru XC

pak měl jen málo soupeřů a v Li-

buši pak vzal 1. místo. To vše uka-

zuje na skvělou připravenost, kte-

rou Michal letos určitě zúročí

v cyklokrosové sezoně, která začí-

ná 28. září závodem Toi Toi Cup ve

Slaném. Jako amatér bude jezdit

Český pohár v Cyklokrosu a to

v kategorii Elite. Cílem je 10. mís-

to celkově a v některých závodech

očekáváme atakování první pětky.

Naše skvělá závodnice Veronika

křížová díky svým výsledkům zís-

kala profesionální angažmá v tea-

mu KC Kooperativa SG Jablonec

nad Nisou, kde se bude specializo-

vat na MTB Cross Country. Držíme

jí do budoucna palce. Veronika má

opravdu našlápnuto a je jen na ní

jak zúročí nové profesionální pod-

mínky. Třeba jí budeme vídat na

některých mezinárodních závo-

dech. 

Pavel Nosek zvaný nosič pečlivě

mydlil celou sezónu Horská kola,

což mu přineslo pěkná umístění

na hranici profesionálních závod-

níků a svou vyrovnanou výkon-

ností dosáhl zatím 4. tého místa

v celkovém pořadí Českého pohá-

rů XC ve své kategorii.

Jana Sommerová, která jezdí ka-

tegorii nad 40 let a je naší morav-
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Den, jakých v životě nebývá

mnoho, prožil dne 1.a 2.srpna

2015 ADAM KOUT, když přebíral

po závodě v nizozemském Assenu

pohár MISTRA EVROPY a kytici

květů. Velký den a radost z této mi-

mořádné události prožívali i rodi-

če, přátelé a kamarádi celého tý-

mu MS Kart. Jen jeden stín zůstal

ležet nad radostí toho dne a to byl

krátce před tím odchod jeho dědy,

pana Miroslava Kouta. I pro něho

bývaly závody svého vnuka Ada-

ma velkým svátkem. Každý závod

prožíval s plným zaujetím a když

o něm vyprávěl, nezapomněl ani

na nejpodrobnější detail. Tak to

bylo pokaždé.I když již nebyl pří-

tomen, jeho přátelé na něj neza-

pomněli. V kategorii Superkart ne-

měl k vítězství Adam Kout daleko

již 2x. V roce 2013 vybojoval třetí

místo,v roce 2014 druhé místo

a letos první a titul Mistr Evropy.

Závod nebyl snadnou záležitostí,

zejména ne v první části, v sobo-

tu. V tomto závodě skončil na pá-

tém místě a jeho největší soupeř

Peter Elkmann z Německa na tře-

tím místě. I pro něj to bylo nej-

horší umístění a oběma se tento

výsledek podle závodního řádu do

konečného hodnocení nezapočí-

tával. Konečný výsledek závisel te-

dy na výsledku nedělního závodu.

Podařilo se upravit a řádně vyla-

dit i motor a Adam dojel do cíle

s téměř dvousekundovým násko-

kem. Protože v kategorii Super-

kart dojel letos vždy mezi elitní pě-

ticí závodníků,s pěti body získal

titul Mistra Evropy. To se před tím

podařilo v roce 1980 Milanu Ši-

mákovi a před 10 lety Eriku Jani-

šovi. Motokárám, na kterých jezdí

Adam Kout, se někdy říká malé

formule. Při závodech na nich do-

sahuje rychlosti až 250 km/h. Pro-

tože při závodech sedí velmi nízko

nad tratí, je to mimořádná rych-

lost. Největší úspěchy, kterých ve

své kariéře dosáhl: 

mistr Evropy 2015 

2. místo v ME (Superkart) 2014 

3. místo v ME (Superkart) 2013 

Vítěz European 

Superkart Series 2014 

Držitel Zlatého volantu 2014

V letošním roce ho čekají ještě

2 závody a to v Brně a znovu v As-

senu v Nizozemsku. 

Blahopřejeme Adamovi za vše-

chny čtenáře Vinořského zpravo-

daje ke všem jeho vítězstvím a ze-

jména k titulu Mistra Evropy

v motokárách.Věříme, že i v příš-

tích závodech bude tak úspěšný ja-

ko dosud a že na něho budeme

moci být stejně pyšní jako nyní.

Gratulujeme za celou Vinořskou

městskou část a přejeme trvalé

a pevné zdraví. 
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této společenské sousedské akce

děkujeme za podporu a těšíme se

další na setkávání. 

Dne 19. 9. oslavila Obec baráč-

nická v Odolené Vodě 80 let od

svého založení. Této akce jsme se

na jejich pozvání v hojném počtu

zúčastnili. Kroji jsme ozdobili je-

jich slavnostní průvod, ve kterém

praporečník soused Škop nesl náš

nově zrestaurovaný baráčnický

prapor. Naše místorychtářka, te-

tička Vaňková, připnula pamětní

stuhu na jejich baráčnické právo. 

Do konce roku máme před se-

bou ještě mnoho akcí. Na některé

z nich bychom vás rádi pozvali.

Např. k rozsvícení vánočního stro-

V plánu byl táborový oheň

s opékáním buřtů. Vzhledem k vy-

sokým teplotám a zákazu rozdělá-

vání ohňů jsme využili nabídku

prostor Betléma na farské zahradě

a buřty skončily na pekáči. Přesto

jsme si toto posezení v chladných

prostorách staré budovy po sou-

sedsku užili s příjemným pohoš-

těním i písničkami.

Srpen jako vždy patřil přípra-

vám na posvícenskou zábavu, vý-

robě dekorací, tomboly aj.

Zábava konaná 12.9. se opět vy-

dařila. Obohatili jsme ji tentokrát

nejen svými svérázy (vyšívanými

halenkami a černými sukněmi), ale

i lidovými kroji. Posvícenskou sta-

ročeskou lidovou atmosféru pod-

pořil též krojovaný soubor Furiant

se svým tanečním vystoupením.

Všem zúčastněným při pořádání

Spolky
Baráãníci a léto, které lákalo spí‰e k odpoãinku neÏ k ativitám,

jsme tak také pojali
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mu na Vinořském náměstí dne

29. 11., kde budeme mít také svůj

stánek. 9. 12. 2015 se zde opět

uskuteční další ročník celostátní-

ho projektu Česko zpívá koledy.

(viz upoutávka) nás na všech ve-

řejných akcích. Máte-li chuť přijít

mezi nás, rádi vás přivítáme na

Rychtě na baráčnickém či senior-

ském sezení. 

Za OB Vinoř 

rychtářka Věra Kučerová
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Podzimní výstava se jako vždy vydařila. Dě-

kujeme zahrádkářům za jejich práci a přiklá-

dáme několik fotografií pro ty, jež se nemohli

zúčastnit. Zároveň zveme na další výstavu, kte-

rá se bude konat v prosinci
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Červenec 

ANTOŠ Lubomír 87 let

BARTOŠÍK Josef 75 let

POKORÁK František 89 let

ŠPÁNKOVÁ Milena 83 let

KUDLOVÁ Danuška 82 let

KALOUS Vlastimil 70 let

Srpen

KOTOUČ Luděk 82 let

NEZBEDOVÁ Libuše 75 let

ZLATNÍK Petr 75 let

HUBKOVÁ Jaroslava 87 let

LACMANOVÁ Věra 85 let

KOVÁČOVÁ Jaroslava 75 let

MESTEKOVÁ Vlasta 88 let

JAROLÍMOVÁ Květoslava 85 let

KOVÁŘOVÁ Růžena 84 let

KALICHOVÁ Marie 81 let

TROST Karel 92 let

Září

OBRUČOVÁ Jarmila 87 let

KYŠPERSKÝ Karel 86 let

NEZBEDA František 80 let

RŮŽIČKOVÁ Jarmila 85 let

MORAVČÍKOVÁ Irena 83 let

HANKOVÁ Věra 85 let

PTÁČNÍKOVÁ Danuše 88 let

ANTOŠ Václav 86 let

NEUMANN Ivan 75 let

Podzim je tady a spolu s ním i

tradiční výlov vinořských rybní-

ků. Chcete-li vidět naše rybáře

„přímo v akci“, zažít tu pravou at-

mosféru výlovu a následně si tře-

ba i koupit čerstvé ryby, máte opět

příležitost. Od ranních hodin so-

boty 24. října 2015 se na vás těší-

me u rybníku Velká obůrka a na

státní svátek, ve středu 28. října,

se uvidíme u rybníku Malá Obůr-

ka a u Biologického rybníku. 

Srdečně zve předseda rybářů

Míla Sládek

Spoleãenská kronika
Blahopfiejeme na‰im obãanÛm, ktefií oslavili 

svá Ïivotní jubilea ve 3. ãtvrtletí 2015
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Píseň o mamince

Jsa otrokem usedlosti Mlýnku,

myslím na mládí a na maminku.

Její svatá duše žije s mojí,

statečná a krásná v míru v boji.

Brouzdáme se spolu rodným krajem

písní hájů s koťátky si hrajem.

Radonice,Vinoř i věž Jenštejna

kynou nám když vycházíme ze mlejna.

Jdeme stezkou Karla Hynka Máchy,

na víly zde líčil, na rarachy.

Hudba jeho lyry stéká údolím

a moje srdce říká já už nebolím.

I na Barunku myslím, božské dítě,

na naši paní Boženu Němcovou.

Ta maminko má vždycky osloví Tě

vírou a láskou, svou hudbou mollovou.

Za zimních večerů čítala jsi z knih,

co radosti a krás vstoupilo k nám z nich.

Dnes v ruinách tvých, osiřelý Mlýnku,

na své dětství myslím a na maminku.

Když se dralo peří a blikala lampa,

chytal se mráz dveří v dálce spala Kampa,

ta malostranská Nerudova 

i Dobrovského, Wericha.

Vítr zpíval zlatá slova

a trubky zněly z Jericha.

Kde jsou bože ty dávné časy...

Dál šumí splav a stromů hlasy,

chválí tě můj starý smutný Mlýnku.

Na mládí své myslím a na maminku!

Lubomír Antoš
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IInnzzeerrccee  vvee  VViinnoofifisskkéémm  zzpprraavvooddaajjii
Ceny inzerce ve Vinořském zpravodaji:
Šířka [mm] Výška [mm] Orientace Cena bez DPH

1/1 A5  128,5 188 na výšku 2.000,- Kč

1/2 A5 128,5 92 na šířku 1.000,- Kč

1/3 A5 128,5 62 na šířku 500,- Kč

1/4 A5 62 92 na výšku 200,- Kč

Tel. redakce: 286 851 114Uzávěrky: 25.03., 25.06., 25.09., 25.12.

Pokud se jedná o subjekt s trvalým pobytem, případně sídlem společnosti  

nebo provozovnou v MČ Praha – Vinoř, platí sleva 20% ze základu daně DPH.
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PRODÁM
byt 3+kk 

83m2

s pfiedzahrádkou 
79m2

novostavba
Pfiezletice 

3.699.000,- Kã 

tel: 724 716 436

TANEâNÍ 
pro dospûlé

www.tanecniskola-hit.cz
info@tanecniskola-hit.cz

Pondûlí      KD LetÀanka, Praha 9

zahájení zaãáteãníci 19:15 – 20:45 hod

19.10.2015 pokroãilí 20:45 – 22:15 hod

pro dûti od 3 let –   taneãky pro nejmen‰í

KVC Vincent St – v 10:00 hod, Pá – v 15:55 hod 

Z· Kbely  Po 15:15 – 16:00 hod 

pro dûti Z·   –   zula, la-tance, disko, tango

po Z· Kbely, út D. Poã., ãt ëáblice, pá Vinofi

latin dance pro Ïeny  –  pohyb- tanec- zábava 

Stfieda –  Sluníãko Kbely 20:00 – 21:15 hod

âtvrtek –  OD ëáblice 19:30 – 20:30 hod

Hana Jozová Dl. Tel.: 602 194 636
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