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Adventní trhy / Jubileum Jiﬁího âadka / V˘stava zahrádkáﬁÛ

Slovo starosty

Ahoj, Vinoﬁáci,
poslední měsíc v roce je měsícem
svátečním, s vánoční atmosférou
a jsem moc rád, že ho ve Vinoři
trávíme společně na mnoha akcích, ať je to už tradiční Mikuláš
v naší školce, besídky, Mikuláš
v centru Mariapoli, jedinečná vánoční výstava našich zahrádkářů,
rozsvícení našeho vánočního stromu, adventní koncerty v našem
kostele, vánoční zpívání na našem
náměstí, štědrovečerní mše, oslavy nového roku, kulturní akce
v restauraci U Černínů nebo v Hofmanově dvoře, ve Ctěnickém zámku, výběr je opravdu bohatý.
A doufám, že to vše přispívá
k pocitu sounáležitosti s naší Vinoří, s nádherným místem, kde
odpočívají naši předci, kde všichni spolu žijeme, potkáváme se,
a kde jsme doma. Proto patří velký dík organizátorům všech akcí,
na kterých se můžeme potkávat,
popovídat si, zavzpomínat, na ně-
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co si postěžovat, něco třeba i pochválit, proto patří stejný dík
i všem jejich návštěvníkům.
A první měsíc v novém roce potom začíná tradičním vítáním Nového roku v Schulzendorfu, s následným fotbalovým turnajem. Pro
příští rok počítáme s mnoha mezinárodními akcemi, některé už probíhají přímo mezi školami, jako je
například Den dětí v Německu nebo letní prázdninový pobyt u nás,
minule byl v Polsku a před tím
v Německu. Rádi bychom také obnovili spolupráci s Itálií.
Brzy bude naše naučná stezka
rozšířena o další zastavení – bude
prodloužena od Cukrovarského
rybníka až do Ctěnického zámku.
Bude tedy zbývat poslední úsek
celého okruhu – od Ctěnického
zámku přes Vinořský zámek k jezírku U Kamenného stolu. Nový
chodník podél Mladoboleslavské
už je v provozu a slouží všem obyvatelům.

Prioritními akcemi pro příští
rok bude rekonstrukce zdravotního střediska na tři třídy družiny
základní školy, WC na Vinořském
náměstí a chodník Vinoř-Kbely.
Snad se také podaří získat granty
na fotbalové hřiště s umělou trávou a na rekonstrukci staré sokolovny. Na dalších projektech se ale
pracuje i nadále.
Chtěl bych na konci roku 2015
i na začátku 2016 poděkovat všem
zastupitelům i členům výborů
a komisí, úředníkům, stejně jako
všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na společenském životě, celému učitelskému sboru, kulturnímu centru, našim živnostníkům
a firmám, spolkům a všem Vinořákům i přespolním popřát krásné, pohodové a klidné vánoční
svátky, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a vzájemné tolerance,
nejen v příštím roce 2016.
František Švarc

Informace úﬁadu
Z 8. zasedání
Zastupitelstva
Mâ Praha-Vinoﬁ,
konaného dne
12. 11. 2015
Úkoly z minulých jednání
zastupitelstva
❙ MZ souhlasilo s jednáním o směně částí pozemků, dle přílohy a to
p. č. 15 k části pozemků p. č. 1140
a 338 vše v k. ú. Vinoř pro zřízení
vjezdu a vstupu pro pí E. B., bytem
Urbanická, Praha–Vinoř. MZ pověřilo starostu k uzavření směnné
smlouvy do 15. 5. 2016.
Nové úkoly
❙ MZ revokovalo usnesení Z134/
2015 a zrušilo záměr prodeje pozemku parc. č. 655/4 v k. ú. Vinoř
o výměře 3 039 m2 v zahrádkářské
kolonii.
❙ MZ schválilo změnu rozpočtu
k 30. 11. 2015 dle rozpočtového
opatření č. 4/2015 dle přiložené
tabulky. Celková výše upraveného rozpočtu v příjmové části
37.958.600 Kč po konsolidaci
37.856.600 Kč se zapojením Třídy
8 ve výši 4,451.200 Kč. Ve výdajové části 42.409.800 Kč po konsolidaci 42.286.000 Kč. Jedná se
o posílení schváleného rozpočtu
u některých položek u kapitálových výdajů a přesuny mezi položkami.
❙ MZ souhlasilo s návrhem rozpočtu na rok 2016.
❙ MZ souhlasilo s předloženým
plánem inventarizace MČ Praha–
Vinoř za rok 2015, s hlavní inventarizační komisí a s rozpisem dílčích inventarizačních komisí.

❙ MZ schválilo finanční příspěvek
Sdružení pěveckého sboru Camerata v celkové výši 16.200,- Kč na
akce:
8.000 Kč na koncert v roce 2016
ve Vinoři v rámci Čakovického festivalu
5.000 Kč na soustředění DPS Kamarádi 2016
3.200 Kč na Adventní koncert
2016 ve Vinoři.
Finanční částka bude poukázána
Sdružení pěveckého sboru Camerata.
❙ Obec Veleň požádala o spolupráci při protažení autobusové linky
MHD do Veleně. MZ doporučuje
projednání prodloužení linky 386.
❙ MZ doporučilo žadateli zadání
studie zastavitelnosti obytné výstavby kolem ulice Dražkovské
v intencích stávajícího územního
plánu včetně napojení na budoucí
komunikaci a požaduje maximální výšku zástavby 3 podlaží.
❙ MZ souhlasilo s bezúplatným
převodem pozemku p. č. 1542/6
v k. ú. Vinoř (směr Horní Počernice) pro Hlavní město Prahu s následným svěřením městské části
❙ MZ souhlasilo s bezúplatným převodem pozemku p. č. 1331 v k. ú.
Vinoř (propojení Moravanská
x Lohenická) pro Hlavní město
Prahu s následným svěřením
městské části.
❙ MZ souhlasilo s vypracováním
geom. plánu na rozdělení pozemku parc. č. 628/1 v k. ú. Vinoř (polní cesta do Ctěnického háje) a následným vyvěšením záměru na
prodej oddělených částí pozemku
předem určenému zájemci. Při
prodeji budou ke kupní ceně připočteny administrativní náklady.

❙ MZ souhlasilo se zřízením věcného břemene k pozemku parc. č.
1582/1 v k. ú. Vinoř v rozsahu vyznačeném v geom. plánu č. 000040/2015, tj. 58 m2 a hodnotě
17.400 Kč bez DPH, k objektu číslo p. 616 a 617, ul. Uherská, Praha
– Vinoř. MZ pověřilo starostu
k uzavření smlouvy o věcném břemeni do 1. 5. 2016.
❙ MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na dva byty, Bohdanečská 249 od 01. 01. 2016 do
31. 12. 2019.
❙ MZ schválilo pronájem bytu
v ulici Prachovická 340 (byt 1+1),
učitelce ZŠ Vinoř. Doba nájmu bude stanovena od 1. 12. 2015 do
31. 7. 2016 s možností prodloužení za podmínky, že předloží doporučení ředitele školy. Nájemné je
stanoveno dohodou ve výši 89,57
Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou
připočteny zálohy na služby a nájemné ze zařizovacích předmětů.
❙ MZ schválilo pronájem bytu
v ulici Bohdanečská 399 (byt 0+1)
na základě žádosti o menší byt.
Doba nájmu bude stanovena od
1. 12. 2015 do 30. 11. 2016 s možností prodloužení. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 89,57
Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou
připočteny zálohy na služby a nájemné ze zařizovacích předmětů.
MZ dále schválilo využití uvolněného bytu pro potřeby školy.
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Z 9. zasedání
Zastupitelstva
Mâ Praha-Vinoﬁ,
konaného dne
17. 12. 2015
Úkoly z minulých jednání
zastupitelstva
❙ MZ schválilo vyrovnaný rozpočet
MČ Praha–Vinoř na rok 2016: příjmy i výdaje 23.343.000 Kč, po
konsolidaci 23.241.000 Kč a vyrovnaný rozpočet na VHČ na rok
2016. Rozpočty budou zveřejněny
na úřední desce.
Nové úkoly
❙ MZ schválilo změnu rozpočtu
k 31. 12. 2015 dle rozpočtového
opatření č. 5/2015 dle přiložené
tabulky. Celková výše upraveného rozpočtu v příjmové části
37.958.600 Kč, po konsolidaci je to
37.856.600 Kč se zapojením Třídy 8 ve výši 4,451.200 Kč. Ve výdajové části 42.409.800 Kč, po konsolidaci 42.286.000 Kč. Jedná se
o přesuny mezi položkami v rámci kapitol – kultura, tělovýchovná
jednota, činnost místní správy, poslanci, veřejná zeleň.
❙ MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor Bohdanečská 97 o výměře
103 m2, účelem využití je provozování pobočky České pošty, s. p.
od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2019. Od
01. 01. 2016 je nájemné stanoveno
ve výši 1.150,- Kč/m2 /rok za nebytové prostory. Nájemné je osvobozeno od DPH.
❙ MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor
Mladoboleslavská 514, Praha 9–Vinoř, o výměře 62,20 m2, účel využití – dětská lékařská ordinace
od 01. 02. 2016 do 31. 12. 2016.
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Od 01. 02. 2016 je nájemné stanoveno ve výši 1.000 Kč/m2/rok za
nebytové prostory. Nájemné je
osvobozeno od DPH.
❙ MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor
Mladoboleslavská 515 o výměře
102 m2, účel využití – lékařská ordinace od 01. 01. 2016 do 31. 12.
2016. Od 01. 01. 2016 je nájemné
stanoveno ve výši 1.000 Kč/m2/rok
za nebytové prostory. Nájemné je
osvobozeno od DPH.
❙ MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor Mladoboleslavská 514, Praha
9–Vinoř, o výměře 76,61 m2, účel
využití – dětská lékařská ordinace
od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016. Od
01. 01. 2016 je nájemné stanoveno
ve výši 1.000Kč/m2/rok za nebytové prostory. Nájemné je osvobozeno od DPH.
❙ MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor Mladoboleslavská 8 o výměře
196,60 m2, účel využití – provozování cukrárny od 01. 01. 2016 do
31. 12. 2016. Od 01. 01. 2016 je nájemné stanoveno ve výši 1.000
Kč/m2/rok za nebytové prostory.
Nájemné je osvobozeno od DPH.
❙ MZ pověřilo starostu k jednání
s nájemci výše uvedených nebytových prostor o zvýšení nájemného
od roku 2017.
❙ MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor Živanická 235, Praha 9 - Vinoř, o výměře 83,92 m2, účel využití
– kadeřnictví od 01. 01. 2016 do
31. 12. 2019. Od 01. 01. 2016 je nájemné stanoveno ve výši 1.028
Kč/m2/rok za nebytové prostory.
Nájemné je osvobozeno od DPH.
❙ MZ souhlasilo s prodloužením
nájemní smlouvy k bytu v ulici
Bohdanečská 399, Praha 9 – Vinoř

do 31. 03. 2016 s tím, že bude-li
do tohoto data uhrazena celá
dlužná částka 22.474 Kč, bude
nájemní smlouva prodloužena
o jeden rok do 31. 03. 2017. MZ
souhlasilo s uzavřením splátkového kalendáře, s tím, že nájemce se zavázal uhradit dlužnou
částku do 31. 12. 2015.
❙ MZ nesouhlasilo s prodloužením
nájemní smlouvy k bytu v ulici
Mladoboleslavská 514. MZ souhlasilo s uzavřením splátkového kalendáře, ve kterém by se nájemkyně zavázala uhradit svůj dluh ve
výši 45.370 Kč od 1. 1. 2016 v pravidelných měsíčních splátkách ve
výši 3.500 Kč pod ztrátou výhody
splátek.
❙ MZ souhlasilo s prodloužením
nájemní smlouvy k bytu v ulici
Křemílkova č. p. 245, Praha 9–Vinoř do 31. 03. 2016 s tím, že budeli do tohoto data uhrazena celá
dlužná částka 12.315 Kč, bude nájemní smlouva prodloužena o jeden rok do 31. 03. 2017.
❙ MZ souhlasilo s tím, aby pověřená advokátní kancelář odeslala
nájemcům s dluhem na nájemném
výzvu podle ustanovení § 2291
NOZ. V případě, že nebude jejich
dlužná částka uhrazena do stanoveného termínu, bude mít MČ Praha-Vinoř právo vypovědět nájem
bez výpovědní doby a požadovat,
aby nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal.
❙ MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na byt v ulici Křemílkova 245 od 01. 10. 2015 do
30. 09. 2018
❙ MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na byt v ulici Mladoboleslavská 13 od 01. 11. 2015
do 31. 10. 2018.
❙ MZ vzalo na vědomí ukončení
smlouvy na pronájem pozemku

parc. č. 69 (lokalita u rybníka Malá Obůrka) k 31. 12. 2015.
❙ MZ schválilo pronájem bytu v ulici Bohdanečská 250 (byt 1 +3 o velikosti 60,57m2) učiteli ZŠ Vinoř.
Doba nájmu bude stanovena od
1. 2. 2016 do 31. 7. 2017 s možností
prodloužení za podmínky, že předloží doporučení ředitele školy
a bude zaměstnancem ZŠ Vinoř.
Nájemné je stanoveno dohodou
ve výši 89,57 Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou připočteny zálohy na služby a nájemné ze zařizovacích předmětů.
❙ MZ nesouhlasilo se změnou využití pozemků parc. č. 167/2 a 167/1
v k. ú. Vinoř, poblíž ulice Živanická,
ze stávajícího monofunkčního využití PS - sady, zahrady a vinice na
polyfunkční OB čistě obytné.

❙ MZ souhlasilo s propojením stožárů veřejného osvětlení v ulici
Semtínská a Českodubská přes pozemky ve svěř. správě městské části, parc. č. 1577/124, 1577/125,
1577/129 vše v k.ú. Vinoř podle
předloženého návrhu.
❙ MZ souhlasilo s uzavřením
smlouvy o zřízení věcného břemene k částem pozemků parc. č.
953/2, 1337/8, 1337/14, 1337/61
a 1337/224 vše v k. ú. Vinoř, vymezených geom. plánem č. 146684/2015 ze dne 24. 9. 2015 (ulice
Lohenická a Labětínská). Věcné
břemeno bude časově neomezené, úplatné v dohodnuté hodnotě
ve výši 21.000 Kč bez DPH, pro
oprávněného - společnost PREdistribuce, a. s., IČ 273 76 516 podle
předloženého konceptu. MZ pově-

řilo starostu k uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene s termínem do 30. 4. 2016.
❙ MZ revokovalo usnesení Z390
/3/13 ze dne 14. 3. 2013 týkající
se křižovatky Živanická, Mladoboleslavská a Bohdanečská. Má
dále zájem řešit současnou problematickou dopravní situaci na
této křižovatce a souhlasí s pokračováním projektových prací
při zohlednění aktuálního stavu
dopravy v tomto místě, včetně
připomínek MČ. MZ pověřilo prvního místostarostu Michala Biskupa jednáním s AŽD Praha a. s.
a TSK o nezbytných úpravách křižovatky Mladoboleslavská – Bohdanečská.
❙ MZ schválilo dary členům výborů a komisí.

Rada mlad˘ch – projekt KDO JIN¯
! V˘zva pro náctileté !
Rozjeďte vlastní iniciativu
a měňte svět kolem sebe. Protože
– kdo jiný? Zapojte se ve Vinoři do
projektu Jednoho světa na školách
Člověka v tísni: Kdo jiný? Výchova
k aktivnímu občanství pro děti
a studenty základních a středních
škol, kteří se chtějí aktivně podílet
na dění kolem sebe, ale nevědí jak

na to, diskutovat nad globálními
ale převážně českými ekonomickými, ekologickými, sociálními,
politickými i historickými tématy,
plánovat a vytvářet projekty, které v naší společnosti podle Vás
chybí. Na programu: exkurze, debaty, projekce, plánování projektů, právní a finanční minimum, výstupy projektu „Zažij Vinoř jinak“.
Projekt bude realizován od úno-

ra do května každou sobotu v KVC
Vincent od 13 do 15 h., pro zájemce je zdarma, pravidelná účast je
ale nutná. Více na:
lhttps://www.jsns.cz/cz/page
/18/Projekt_kdo_jiny.htm
https://www.jsns.cz/
Kontaktní osoba:
Klára Löwensteinová
724 909 585
klaralowenstein@yahoo.it

Slavnostní vítání obãánkÛ
Pﬁihlaste se!
Narodilo se Vám v roce 2015 dítě? Oslavte tuto výjimečnou událost s dalšími šťastnými rodiči i zástupci městské části Praha–Vinoř
a společně tak přivítejme naše nové občánky.
Akce se uskuteční v jídelně zá-

kladní školy, Prachovická 340
(vchod do jídelny z ulice Ronovská
526) a to v období březen – duben
2016. Přesný termín bude oznámen na internetových stránkách
www.praha-vinor.cz a přihlášeným rodičům zaslán dopisem včetně pozvánky.
Přihlášku si můžete vyzvednout

osobně na podatelně MČ Praha –
Vinoř a také je ke stažení na internetových stránkách
www.praha-vinor.cz.
Těšíme se na vás!
Petra Gawdunová
sekretariát
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Harmonogram mobilního sbûru nebezpeãného odpadu 2016
Kontaktní tel. na ﬁidiãe pro pﬁípad nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318

Praha 19, Praha-Satalice, Praha-Vinoﬁ
ãtvrtek 29. 9. a 31. 3.

sobota 18. 6.

ãas od – do

ãas od – do

1. kﬁiÏovatka ul. Benecká – Hanu‰ova

15:00 – 15:20

8:00 – 8:20

2. kﬁiÏovatka ul. Bakovská – TouÏimská
(parkovi‰tû u hasiãské stanice)

15:30 – 15:50

8:30 – 8:50

zastávka

3. kﬁiÏovatka ul. LetcÛ – Radvanická

16:00 – 16:20

9:00 – 9:20

4. kﬁiÏovatka ul. Mladoboleslavská – Martinická

16:30 – 16:50

9:30 – 9:50

5. kﬁiÏovatka ul. Trabantská – Za ·kolkou

17:00 – 17:20

10:00 – 10:20

6. kﬁiÏovatka ul. K RadonicÛm – U Obory

17:30 – 17:50

10:30 – 10:50

7. ul. Mladoboleslavská (parkovi‰tû u hﬁbitova)

18:10 – 18:30

11:10 – 11:30

8. kﬁiÏovatka ul. Mladoboleslavská – Lohenická

18:40 – 19:00

11:40 – 12:00

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁ¤ PraÏské plynárenské, a.s.
Termíny pﬁistavení :
➠ dne 26. 01. 16
➠ dne 1. 03. 16
➠ dne 6. 04. 16

od 8,00
od 12,00
od 10,30

do 11,00 hod.
do 14,30 hod.
do 13,30 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat
Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti prodejny NORMA, Mladoboleslavská 551.

➠ dne 10. 05. 16 od 8,00 do 11,00 hod.
➠ dne 14. 06. 16 od 12,00 do 14,30 hod.

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Pražská plynárenská Servis distribuce,
a.s. a ÚMČ Praha–Vinoř nabízí odběratelům zemního plynu novou
službu – tzv. „mobilní obchodní

kancelář“, jejímž prostřednictvím si
stávající i potenciální zákazníci
Pražské plynárenské, a.s. mohou
vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy
kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kanceláﬁ poskytuje zejména následující sluÏby:
zahájení, pﬁevod a ukonãení odbûru zemního plynu
● zmûny smluvního vztahu (zpÛsobu placení, zasílací
adresy, jména atd.)
● pﬁevzetí reklamace
●

v˘mûna, kontrola a zaplombování plynomûru
informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
● tiskopisy a informaãní broÏury
●
●

SluÏeb mobilní kanceláﬁe mohou vyuÏít i obãané pﬁilehl˘ch obcí a ãástí Prahy.
BliÏ‰í informace na tlf. ãíslech 267175366 a 267175202, www.ppas.cz
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Z historie Vinoﬁe
Kroniky a kronikáﬁi
Co nejlépe vystihuje dobu, ve
které žijeme, nebo žili naši předci?
Jsou to psané kroniky doplněné fotodokumentací. Ne každá obec se
může pyšnit takovým dokumentem doby, ale naše obec ano. Proto
bych chtěl vzdát hold všem kronikářům, kteří zahájili zaznamenávání historie života v naší obci
a uchovali tyto vzácné a zajímavé
dokumenty do dnešní doby. Doufám také, že se podaří najít jejich
následovníky i v časech budoucích.
Naši kronikáři, jak jsou zapsáni
v naší minulosti i přítomnosti:
P. Šimon Bejvl, vinořský farář
a vikář, zakladatel Pamětní knihy
farní (1869).
P. Rudolf Stránský stal se nástupcem P. Bejvla v r. 1914 a založil II. díl Pamětní knihy farní.
P. František Bachtík, vinořský
farář, pokračovatel v psaní II. Pamětní knihy farní.
P. Zvonko Šurmin pracoval ve
Vinořské farnosti jako výpomocný
duchovní, pokračoval v psaní II.
Pamětní knihy farní až do r. 1947,
kdy další záznamy chybí.
Antonín Zeithamel, starosta Vinoře v letech 1890–1898 /zasadil
se o založení Obecní kroniky, do
které provedl dva zápisy v letech
1894 a 1898/.
Ferdinand Holinka, učitel
a obecní tajemník (Obecní kroniku vedl od r. 1890–1901).

Ferdinand Chmelík ing., technický úředník cukrovaru (kroniku
vedl od r. 1921 do 9. 4. 1926).
František Kozlík, učitel (kroniku vedl od r. 1926 do 19. 3 1931).
Václav Fabián, tajemník obecního úřadu (zápisy do kroniky prováděl od r. 1931 do r. 1934).

Pamětní kniha farní (2 díly)
P. Šimon Bejvl – působil ve Vinoři od ukončení studií až do roku
1914 /1869–1914/, kdy zemřel. Založil Pamětní knihu farní a vedl ji
až do konce svého života v r. 1914.
První díl této kroniky je prozatím
nezvěstný a podle záznamu kronikáře Erpeka byl zřejmě dán po
r. 1947 úředníkem Národního výboru do sběru.

Jaroslav Erpek, řídící učitel
(kroniku psal od 03. 1956 do
31. 12. 1969).
Vilém Saitl, výpravčí (kroniku
psal na zakázku a byla dokončena
v r. 1976).
Josef Nesnídal, obecní tajemník
(zpracoval dvoudílnou kroniku
1920 až 1947).
František Klifner, školní inspektor a vedoucí školského odboru Praha-sever (novou kroniku
psal až do r. 1988).
František Filip ing., pracovník
GŘ VHJ STS a OZS. Zpočátku se věnoval s přestávkami sumarizování
informací o událostech ve Vinoři,
příspěvky do Vinořského zpravodaje a od r. 1990 na žádost starosty Krajla vykonává funkci stálého
kronikáře s úkolem vedení Obecní kroniky.
Stanislav Lichtenberg, letecký
radiomechanik v LOM (zpracoval
fotodokumentaci do devíti svazků
o událostech, které se staly během
let 2007–2012).
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P. Rudolf Stránský se stal nástupcem P. Šimona Bejvla v roce
1914. Založil druhý díl Pamětní
knihy farní, která byla pravidelně
doplňována až do roku 1947 (církevními služebníky P. Bachtíkem
a P. Zvonko Šurminem). Po tomto
roce již záznamy chybí a Pamětní
kniha farní pak byla přechovávána v Jirnech na faře a v roce 2002
ji p. Jan Kutáč předal vinořskému
kronikáři a od té doby je uložena
v archivu městské části.
P. František Bachtík – vinořský
farář (zemřel v r. 1946), byl pokračovatelem v psaní II. Pamětní
knihy farní.
P. Zvonko Šurmin – po smrti
p. Bachtíka a přeložení p. Kloudy
do farnosti Ovčáry, byl z farnosti
Čakovice přeložen do Vinoře, jako
výpomocný duchovní, neboť nebyl české národnosti a administrátorem ve Vinořské farnosti byl
p. Dőrner, farář svémyslický. Pokračoval v psaní II. Pamětní knihy
farní, až do r. 1947, kdy další záznamy chybí.
Obecní kronika Vinoře
Antonín Zeithamel – byl prvním
zvoleným starostou osamostatněné Vinoře ze spojených obcí VinořSatalice-Kbely. Nové zastupitelstvo
bylo zvoleno 7. prosince 1890. Na
návrh starosty A. Zeithamela schválilo zastupitelstvo založení obecní
kroniky. Ve funkci starosty končil
v r. 1898.
Ferdinand Holinka – učitel
a obecní tajemník. Poslední zápis
Ferdinanda Holinky byl 9. 6. 1901,
kdy byl starostou MUDr. Josef
Chini.
Na další zápis čekala vinořská
kronika plných 20 let a ten provedl Ferdinand Chmelík ing. – technický úředník cukrovaru, který byl
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za starostování Josefa Stelly zvolen kronikářem. Kroniku vedl až
do 9. dubna 1926.
František Kozlík – učitel. Pokračoval v sepisování kroniky a jeho poslední zápis byl proveden
19. března 1931. V tomto roce se
také odstěhoval do Prahy.
Václav Fabián – tajemník obecního úřadu pokračoval ve funkci
kronikáře a v psaní kroniky. Zápisy prováděl až do roku 1934.
Zápisy všech jmenovaných kronikářů jsou zaznamenány v kronice založené starostou Antonínem Zeithamelem.
Kronika obce Vinoře
(díly A a B)
Jaroslav Erpek – narodil se v Soběslavi a do Vinoře nastoupil jako
řídící učitel v roce 1945. V březnu
1956 napsal svůj první zápis do
nově založené kroniky, kterou
psal do 31. 12. 1969. První díl je
zpracován zkráceně pro období
od vzniku vesmíru, přes geologické poměry, ve kterých se dozvíte
o archeologických vykopávkách
na našem území, dále jsou zmíněny naše vodní toky a klimatické
poměry. Doba historická začíná
dobou kamennou, vznikem osídlení Čech, pokračuje až k první
zmínce o Vinoři a jejích majitelích
až k rodu Černínů. Jsou uvedeny
památky z Vinoře i okolí jako Svatá cesta, kostel, pomníky, hrobka
Černínů, historie hřbitova, osobní
vzpomínky na hrobníka Antonína
Skákala a další. Jsou zaznamenáni
i význační občané, hospodáři,
funkcionáři obecního zastupitelstva, tehdejší sociální poměry. Zaznamenán je nálet z 25. března
1945 a jeho důsledky, historie,
školství, historie Hofmanova statku a cukrovaru, začátky Dejlovy

továrny. Popsány jsou začátky pošty, založení knihovny, činnost četnické stanice, přehled živností
a řada dalších údajů. Nejsou zapomenuty ani společenské poměry
v průběhu obou světových válek,
dějiny sousedních obcí a společenský život v tehdejší době.
Druhý díl kroniky je věnován
minulosti Vinoře včetně sociálních, společenských a politických
poměrů v letech 1964 až 1969.
Doporučuji k přečtení všem starousedlíkům, aby si oživili vzpomínky na doby minulé; novým
osídlencům proto, aby se seznámili s tím, jak se ve Vinoři žilo, kde
se vlastně usídlili a mládeži, aby
poznala jak žili jejich předci
a všem, kteří mají rádi historii Vinoře a její okolí. Oba díly kroniky
jsou k dispozici v naší veřejné knihovně k zapůjčení.
Vinoř – kronika obce
(pouze jeden díl)
Vilém Saitl – narodil se v roce
1900 v Dubči a zemřel v r. 1983.
Byl zaměstnán jako výpravčí na
Hlavním nádraží v Praze. Byl amatérským kronikářem a své zálibě
věnoval celých 40 let svého života.
Ve své badatelské práci zpracovával historii obcí a měst a to nejen
v okolí Prahy, ale i ve východních
a jižních Čechách. Popisoval i historii vesnických gruntů a rodů, pozemkových knih a život slavných
osobností. Jeho badatelské dílo je
velmi ceněno a je uloženo v archivu Národního muzea.
Kroniku zpracoval i pro Vinoř
a dokončil ji v roce 1976, pod názvem Vinoř – kronika obce. Záběr
událostí uvedených v kronice je
velmi široký a v mnohém je odlišný od ostatních vinořských kronik. Připomíná zavedení popis-

ných čísel, záležitosti školství, informace o učitelských sborech, náboženské otázky apod. Kronika zaznamenává události od roku 1088
do roku 1888.
Kronika vinořská (2 díly)
Josef Bohumil Nesnídal – nebyl
vinořský rodák a do Vinoře nastoupil v roce1920 do funkce tajemníka Obecního úřadu. Do důchodu odešel v roce 1947, když
krátce po roce 1945 pracoval jako
předseda Revolučního národního
výboru. Funkci tajemníka předal
protokolárně v roce 1947 novému
tajemníkovi Jiřímu Fialovi. Jeho
kronika je cenná zejména množstvím faktických údajů z doby po
jeho nástupu do Vinoře a z doby
protektorátu. Jeho zásluhou bylo
uspořádání a zavedení absolutního pořádku v obecní administrativě, dostavba současného Obecního úřadu, pomník obětem první
světové války v roce 1921, pomník
M. J. Husa v roce 1935. Jeho dvoudílná kronika by ještě letos měla
být předána do místní knihovny.
Kronika obce Vinoř (4 díly)
František Klifner – rodák ze
sousedních Radonic. Občanem Vinoře se stal po přestěhování rodičů do Vinoře. Zde působil jako učitel, od roku 1962 do roku 1970
jako ředitel. Před tím byl ředitelem
základní školy v Satalicích
(1957–1962). V letech 1970–1980
byl vedoucím odboru školství
a kultury okresu Praha-východ.
První díl jeho kroniky nese
název Paměti obce vinořské a je
pokračováním zápisů kronikářů
Zeithamela, Chmelíka, Holinky,
Kozlíka a Fabiána. Kroniky obsahují celé historické období od roku 1088 do roku 1988, kdy pro

nemoc přestal kroniku psát. Kronika obsahuje celkem 4 díly,
z nichž druhý má díly 2A a 2B.
Nedojde-li k nějakým mimořádnostem, měla by se kronika dostat do naší místní knihovny
v příštím roce.
Kronika městské části
Praha-Vinoř (zatím má 2 díly)
Ing. František Filip je rodákem
z jižních Čech, z okresu České Budějovice. Do Vinoře přišel v roce
1975 a nastoupil do funkce vedoucího oddělení učňovského
školství na bývalém Generálním
ředitelství VHJ STS a OZS. Zapojil
se ihned do práce v komunální politice jako poslanec, člen Rady a tajemník MNV. Současně se zabýval
i minulostí Vinoře, která byla zveřejněna ve Vinořském zpravodaji
pod titulem Jak šel čas. V roce
1989 po smrti p. Klifnera, a na žádost tehdejšího starosty p. Krajla
převzal funkci kronikáře, kterou
zabezpečuje dosud. Spolupracoval
i na knize Praha v plamenech
a Pražské radnice. Minulost Vino-

ře je shrnuta v knize Vinoř od minulosti k dnešku.
Fotodokumentace /9 dílů/
Stanislav Lichtenberg – narodil
se v roce 1941 v Počáplech u Berouna, odkud se rodina přestěhovala do Vinoře. Zde navštěvoval
základní školu a po jejím ukončení absolvoval průmyslovou školu
elektrotechnickou v Praze. Pracoval v Leteckých opravnách Malešice-Kbely jako letecký radiomechanik. Zemřel v roce 2015 a je
pochován ve Vinoři. Pro Vinoř vykonal mnoho prospěšné práce,
jednak jako poslanec, ale i jako aktivní sportovec a fotograf amatér,
mapující život ve Vinoři, především pro potřeby Kroniky městské
části Praha-Vinoř a Vinořského
zpravodaje. Výsledky jeho práce
ve fotografování jsou zpracovány
do devíti svazků, které jsou uloženy v obecním archivu a postihují
dobu od r. 2007 do r. 2012.
Zpracoval Zdeněk Hertl,
člen letopisecké komise
při MČ Praha–Vinoř.

Ing. František Filip – současný kronikář
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Vinoﬁ international
Nûmecko – slavnostní koncert v Schulzendorfu

V pátek 6. listopadu 2015 jsme
z Vinoře přivezli malý kulturní dárek do partnerského města Schulzendorf na berlínském předměstí.
V tamním Patronatskirche proběhlo vystoupení umělců, kteří buď ve
Vinoři bydlí, nebo k ní mají blízký
vztah: mezzosopranistky Markéty
Dvořákové, barytonisty Petra Matuszka, flétnistky Anny Švejdové
(sólistky orchestru Stadttheater
Bremerhaven) a klavíristy Pavla

10

Voráčka. Koncert z děl Bedřicha
Smetany, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Josefa Suka a dalších měl před zcela zaplněným
hledištěm obrovský úspěch a díky
skvělému tlumočnickému talentu
Aničky Švejdové neskončil úplnou
ostudou ani úvodní proslov vinořského místostarosty... Za milé
přijetí je třeba poděkovat panu
starostovi Markusi Mückemu a statečným organizátorům, manže-

lům Burmeisterovým. Ze Schulzendorfu jsme sice tentokrát hned
po koncertu vyrazili zpět k domovu, ale když se příště zdržíme déle, budeme určitě moc rádi. Neboť,
jak říká houslista Petr Maceček
(který s námi na poslední chvíli
kvůli nemoci do Německa nemohl): „V Schulzendorfu je nejen vynikající publikum, ale taky se tam
strašně dobře vaří.“
Robert Rytina

Polsko – taneãní festival v Kargowé

Na konci minulého roku, přesněji 20. listopadu 2015, se uskutečnil 1. ročník Mezinárodní taneční soutěže, kterou pořádalo
partnerské město Vinoře, polská
Kargowa. Byla jsem poctěna pozvánkou zúčastnit se této soutěže

jako odborný porotce.Velmi příjemně mě překvapilo, že celá organizace sportovního klání proběhla na vysoké úrovni a ve velmi
přátelské atmosféře. Při závěrečném slavnostním obědě se již stanovil i nový termín druhého roč-

níku Mezinárodní taneční soutěže – 26. listopad 2016, kde se závodů zúčastní i Pohybové studio
Majky Šulové, aby reprezentovalo
městskou část Praha–Vinoř. Tak
nám držte palce!
Marie Šulová

Rakousko – koláãky z Marcipánky pro Annu Netrebko

V pondělí 2. listopadu se mi jako redaktorovi hudebního serveru Opera Plus naskytla víc než
vzácná příležitost: totiž setkat se
po představení Eugena Oněgina
ve Vídeňské státní opeře s jednou
z největších operních hvězd současnosti, sopranistkou Annou Netrebko. A protože se (nakonec
opravdu velmi krátké) setkání
uskutečnilo jen několik týdnů
před zpěvaččinou svatbou, napadlo mě, že by ji jako malý dárek
mohly potěšit svatební koláčky

z vinořské cukrárny Marcipánka.
Tady mi pamlsky nejen fantasticky připravili, ale i zabalili, takže
dárek pro operní divu to byl vskutku důstojný. A co se s koláčky dělo dál, můžete vidět na obrázcích
ze sociálních sítí: snímky pana
Rolanda Totha ukazují okamžik
předání i rozbalení u paní Netrebko doma, zatímco obsah krabice
detailně vyfotografovala blízká
přítelkyně paní Netrebko, paní Irina Gulyaeva. Od ní mám i intimní
informaci, kolik kdo z přítomných

po konzumaci koláčků přibral, ale
bohužel mám zakázáno ji šířit dál.
Takže se spokojme s prostou informací, že „wedding cakes“ z Vinoře měly u operní superstar rozhodně úspěch...
Robert Rytina
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Ctûnice
Program LEDEN – ÚNOR – B¤EZEN 2016
Zámeck˘ areál Ctûnice
Bohdaneãská 259/1, 190 17 Praha 9 – Vinoﬁ
www.muzeumprahy.cz
E-mail: ctenice@muzeumprahy.cz
Informace: tel.: 286 001 366
Otevírací doba: od 1. 1. do 31. 3. 2016
úter˘–pátek 10.00–16.00 hod.
sobota–nedûle 10.00–18.00 hod.
Nov˘ rok: pátek 1. 1. 2016 otevﬁeno 10.00–16.00 hod.
Pondûlí velikonoãní: 28. 3. 2016 otevﬁeno 10.00–16.00 hod.
Doprava: metro B Palmovka nebo C LetÀany,
dále bus 185 (smûr Vinoﬁsk˘ hﬁbitov)
a 302 (smûr Pﬁezletice-Kocanda) do stanice Ctûnice

Stálá expozice
Řemesla v pořádku / Historie
profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost
Expozice Řemesla v pořádku seznamuje s dějinami řemesel a cechovního sdružování, a představuje tak jednu z nejrozsáhlejších
sbírek cechovních památek na
světě, kterou spravuje právě Muzeum hlavního města Prahy.
Pražské masopustní oslavy a hry
mají dlouholetou tradici a v minulosti se vyznačovaly, stejně jako
je tomu místy dodnes, velkolepostí a rozjařeností. Veselých zábav
a průvodů se účastnili takřka
všichni Pražané včetně řemeslnických cechů. Nechyběl mezi nimi
ani cech sládků. Po zasněžených
pražských ulicích a zamrzlé Vltavě
hrdě táhli své jednomístné slavnostní saně, na nichž byla vezena
jejich chlouba – soudek piva. Saně
sládků pocházejí z konce 18. sto-
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Stálé expozice
v pﬁízemí zámku

éfních obrazech. Tématem je každodenní život, náš domov i jeho
okolí, svět květin a zvířat. Mikrosvěty keramických obrazů vznikají
v dílně autorky pomocí bravurně
zvládnuté keramické technologie
a citlivé sochařské modelace. Dílo
Marty Taberyové, členky mezinárodní keramické akademie AIC
v Ženevě, oceněné pro jeho kvality četnými vyznamenáními a medailemi, je zastoupeno v mnoha
domácích a zahraničních sbírkách
a galeriích současného umění.

❙ Zámek Ctěnice
Dějiny, stavební vývoj a obnova

Masopust

letí. Dřevěné, polychromované
a místy zlacené saně jsou vpředu
zdobeny v té době velmi oblíbeným motivem – poprsím Turků
a vzadu znakem cechu, jímž byl
džber, nalévačka, klas a lopatka.

❙ Dějiny obce Vinoř
Od pravěku do 20. století
❙ Marta Taberyová. Keramika
od 18. 10. 2015 do 3. 4. 2016
zámek přízemí
Výstava představuje tvorbu výtvarnice a zároveň připomíná životní jubileum přední české sochařky a keramičky. Po raných
trojrozměrných keramikách a monumentálních reliéfech se tvorba
Marty Taberyové ustálila na reli-

Neděle 31. 1. 2016
Bujará oslava masopustu v Zámeckém areálu Ctěnice spojená
s oslavou cechu řeznického. O tradiční lidové masopustní veselí se
postará Malá česká muzika Jiřího
Pospíšila. Chybět nebudou tradiční fašankové koblihy, boží milosti,
vdolky, lokše, bramborové cmundy ani horký mošt a medovina.
Originální českou zabíjačku přichystá a své speciality nabídne
pražské řeznictví HUDERA A SYN.

Od 10:00 Masopustní dílna pro
děti, výstavní sál Špejchar
Příprava a výroba tradičních
masopustních masek.
Masopustní rej maškar doprovázený muzikou a tradičními lidovými tanci.

Malá ãeská muzika
Jiﬁího Pospí‰ila

kých i moravských písní a tanců,
na jejichž úpravách se významně
podílejí členové muziky Růžena
Sršňová, Jakub Sršeň a Jan Vrkoč.
Stále však jsou oblíbené úpravy
Jiřího Pospíšila, Jaroslava Krčka
i Josefa Krčka, které v repertoáru
Malé české muziky Jiřího Pospíšila tvoří opravdový „zlatý poklad“.

V posledních letech muzika vydala dvě CD v produkci agentury
Weber a klarinetisty Čestmíra
Preclíka, zvukové režii Radka Horáka a hudební režii Josefa Krčka
„Má panenko starodávná“ a vánoční „Jak jsi krásné, neviňátko“.
Na obou CD soustředila nejlepší
plody své úspěšné koncertní činnosti.

14.00–14.40 hod., sál Kočárovna
15.00–15.40 hod., sál Kočárovna
Kapelu založil roku 1960 hudební skladatel a dirigent Jaroslav
Krček jako malou muziku Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka.
Od roku 1967 byla součástí tanečního souboru Chorea bohemica až
do roku 1985, kdy se osamostatnila pod vedením vynikajícího
zpěváka a folkloristy Jiřího Pospíšila. V současnosti ji řídí primáška Růžena Sršňová.
V aktivně provozovaném repertoáru je dnes kolem tří set čes-
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Velikonoce
sobota – neděle 19.–20. 3. 2016
od 10.00 do 17.00 hod., výstavní
sál Špejchar
Řemeslné velikonoční dílny inspirované vším, co k Velikonocům
patří. Na návštěvníky čeká splétání pomlázky, výroba velikonočních zajíčků, drátování velikonočních symbolů nebo výroba
panenek z kukuřičného šustí. Chybět nebudou ani jarní ozdoby z vizovického pečiva, ani malování
a zdobení výdunků.

Literární kavárna
Koná se ve výstavním sále Špejchar
úterý 12. 1. 2016 ve 14.00 hod.
Zdenka Procházková
a Ivo Šmoldas

spíval verši i prózou do různých
literárních časopisů a sborníků.
Od 90. let se věnuje překládání
z angličtiny a nakladatelské práci. Pracuje pro televizi i rozhlas,
připravuje i moderuje kulturní
a literární pořady, pro své vtipné
a pohotové reakce je vyhledávaným a oblíbeným glosátorem aktuálního dění.
úterý 9. 2. 2016 ve 14.00 hod.
Jaroslav Krček

Překladatel a publicista PhDr.
Ivo Šmoldas vystudoval na olomoucké univerzitě češtinu a angličtinu. Publikuje od roku 1981,
vedle vlastních souborů textů při-
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Beseda s Jaroslavem Krčkem
představí skvělého vypravěče
a samozřejmě dojde i na hudební
vystoupení s jeho ženou hobojistkou Gabrielou Krčkovou.
Hudební skladatel, muzikant
i zpěvák, dirigent, sbormistr a také hudební režisér Jaroslav Krček
je autorem několika stovek úprav

lidových písní a tanců. V roce 1967
založil soubor Chorea bohemica
a v roce 1975 Musica bohemica.
Zajímá se především o lidovou
tvořivost a lidové hudební projevy, zejména jihočeské a západočeské provenience. Jako autor a interpret spolupracuje Jaroslav
Krček i s dalšími tělesy. Komponuje jednak skladby inspirované
historickou a lidovou hudbou pro
potřeby svého souboru, jednak
i další autorskou symfonickou, komorní a vokální hudbu využívající aktuálních kompozičních technik. Vytvořil také několik desítek
rekonstrukcí i nově konstruovaných nástrojů, které zvukově
ozvláštňují jeho kompozice inspirované českým folklorem.
úterý 15. 3. 2016 ve 14.00 hod.
Zdenka Procházková
a Vratislav Ebr
Vratislav Ebr je známý knihkupec a spisovatel, vedl pražské Arbesovo knihkupectví. V kapesní
edici Úsměvné knížky Vráti Ebra
například vyšlo: Důchodci – pro
ně za ně, Víno vínečko – je vinno
víno?, Zahrádkář – druh neohro-

žený a další. Už čtrnáctým rokem
pořádám v Salmovské literární
kavárně v Praze klubový literárně
hudební pořad s názvem Ebroviny. Narodil se v roce 1942, přesný
den neví. Jeho matka ho totiž porodila ve vězení, kam ji zavřeli nacisté. Byla sestrou Josefa Valčíka,

jednoho z parašutistů, kteří krátce před tím provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacisté zavraždili Ebrova
otce i matku i téměř celou jeho rodinu. On byl vychován adoptivními rodiči a ti mu o jeho původu
řekli až v jeho dospělosti.

Programy pro ‰koly a zájmové skupiny
Komentovaná
prohlídka

Interaktivní
programy

Řemesla v pořádku
Komentovaná prohlídka expozice seznámí návštěvníky s dějinami
řemesel a cechovního sdružování
v sociokulturním i uměleckohistorickém kontextu od středověku po
současnost. Procházka expozicí je
vedena standardní, interaktivní formou a je koncipována na 60 minut.
Nutná objednávka předem na
tel.: 286 001 362 nebo na e-mailu
oudova@muzeumprahy.cz

Tovaryšova cesta
na zkušenou
Program je koncipován jako
cesta vyučeného tovaryše jdoucího do světa na zkušenou. Na základě vandrovnické knížky, kterou děti obdrží po interaktivní
komentované prohlídce, se samy
vydávají na vandr po expozici.
Formou pracovního listu, zábavných úkolů a dalších činností se seznámí 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 e-mailu
oudova@muzeumprahy.cz
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Ze Ïivota Vinoﬁe
Podzimní bazar obleãení a vûcí ve Vinoﬁi
S koncem léta roku 2015 nás
příchod nového školního roku
a šatník našich povyrostlých dítek donutil začít řešit otázku, v jakém termínu uspořádáme podzimní bazárek. Jelikož termín
Halloweenu byl výjimečně stanoven na neděli 25. října, využili jsme toho, že spojíme vše na jeden víkend a termín 23.–24. 10.
byl na světě. Abychom to však
neměly tak jednoduché, vinořské maminky se proti nedělnímu
termínu Halloweenu ohradily
a tak se tato akce přesunula zpět
na tradiční sobotu. Bazárek však
už přesunout na jiný víkend nešlo a tak se tyto dvě oblíbené akce nešťastně překrývaly, což nám
zkomplikovalo jak personální
obsazení, tak i návštěvnost. Nicméně jsme vše zdárně zvládly
s nasazením sobě vlastním a vše
dopadlo dobře. Dokonce jsme si
některé stihly po bazárku dát na
Halloweenu odměnu v podobě
jednoho svařáčku.
Chtěla bych však zmínit také
jednu bazárkovou zajímavost.
A tou je skutečnost, jak se v průběhu celé doby konání bazárků
mění množství prodávaného zboží v jednotlivých velikostech. V poslední době máme opravdu velmi
hojné počty kojeneckých a batolecích věciček, avšak věci ve velikostech cca od 140 do 170 cm rapidně ubývají. Takže vyzývám
maminky starších dětí, aby na jaře
prohlédly skříně svých ratolestí
a pomohly nám tak rozšířit nabídku sortimentu pro všechny. Zároveň vás všechny zvu na setkání
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při dalším jarním nebo podzimním bazárku v letošním roce 2016.
Závěrem chci opět poděkovat
všem maminkám a ženám, které
se této akce zúčastnily jako pořa-

datelky za jejich pracovní nasazení, ale i těm, které přišly jako zákaznice něco prodat či nakoupit.
Těším se na Vás
Gabriela R. Kludská

Dlabání na Dlabaãovû 2015

24. 10. v sobotu jsme již tradičně uspořádali vinořský Halloween
na dětském hřišti Dlabačov. Tentokrát se na organizaci podílel rekordní počet dobrovolníků z řad
místních i přespolních kamarádů.
Rodiče po zakoupení dýně začali
tvořit oranžové lucerničky, zatímco děti nejprve soutěžily ve zbrusu nových disciplínách. Nejkrásnější dýně byly oceněny a všichni
soutěžící odměněni drobnými dá-

rečky. V čarodějné sluji věštila z karet naše věrná Simone v mihotavém světle hořící svíčky. I já jsem si
letos poprvé nechala vyložit karty.
Příjemným zpestřením letošní akce byl stánek s možností koupě dušičkových věnců a jiných překrásných aranžmá. Když se setmělo,
čarovaly děti v husté plíživé mlze,
a kdo v ní nezabloudil, mohl si zatančit s létajícími strašidýlky. Závěr
byl opět velkolepý. Městská část in-

vestovala víc než jsme čekali a tak
se rozzářilo nebe i spousty nejen
dětských očí. Poprvé v historii se
stalo, že návštěvníci domeček na
hřišti celý vyjedli a vypili. Příští rok
se vynasnažíme navařit více opojných lektvarů, hadích ocásků a netopýřích křidélek. Děkujeme všem,
kteří se pravidelně podílíte na přípravě akcí na Dlabačově i těm, kteří se k nám chodíte bavit.
J+V Dlabačovi
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Rok pln˘ jubileí 60, 70, 80, 90, 100...?
Život letí hrozně rychle. Než se
ohlédneme, jsou děti velké, potom
jsou najednou velká i vnoučata
a ti, které jsme znali jako mladé
holky a kluky, jsou najednou „dospělí“ a bolí je záda, klouby, vypadává jim rameno, kyčel nebo paměť… A než jim třeba stačíme říct,
jak moc je máme rádi, jak si vážíme jejich života, tak nám ani nestačí zamávat – a najednou na nás
koukají z jiné vesnice nebo jiného
světa. Proto si dovolím malé poděkování třem žijícím, skromným
osobnostem, které se významnou
měrou podílely na společenském
životě ve Vinoři.
Pavel Jančík oslavil letos kulatých 70. Za svůj relativně krátký
pobyt u nás dokázal zpopularizovat a oživit náš kostel nebývalou
měrou, má nespornou zásluhu na
získávání financí na rekonstrukci
varhan a za jeho působení se stal
vinořský kostel místem kulturních
akcí, jejichž význam značně přesahuje městskou část. Svým skromným vystupováním si získal srdce
všech Vinořáků a byl nejvýraznějším reprezentantem Vinoře na akcích u nás i u našich zahraničních
partnerů. Pavle, děkuji Ti za Vinoř
jako starosta i jako kamarád.
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Milan Klivický letos oslavil kulatých 70, je Vinořákem od narození. Není u nás nikdo, kdo by se mu
mohl byť přiblížit odpracovanými
hodinami, ať už na zdravotním nebo nákupním středisku, fotbalovém, tenisovém a dříve i hokejovém hřišti, nebo na povalových
lávkách či dětských hřištích. V oku-

pačním roce 1968 jezdil provokativně americkým jeepem Wilisem,
dokud neměl s normalizačními
udavači a zřízením velké problémy.
Dnes na koleně zrekonstruoval
jeepa nového a já jenom doufám, že
kvůli tomu nebude mít opět potíže… Milane, děkuji Ti za Vinoř jako
starosta i jako kamarád.

Jirka Čadek oslavil 80 a byla
to oslava důstojná a zdařilá. Jirka
je posledním žijícím Čestným občanem Vinoře, na fotbalovém hřišti vychoval spoustu sportovců, od
těch nejmenších, až po dnes zasloužilé seniory. Zcela jistě není
u nás nikdo, kdo by strávil na fotbalovém pažitu nebo na škváře více času, než Jirka a zcela jistě není
u nás nikdo, kdo by měl tolik sportovních následků s klouby nebo
kyčlemi.

Jirko, děkuji Ti za Vinoř jako
starosta i jako kamarád.
A tak se na závěr obracím na ty
nejmenší, pravnoučata, vnoučata,
děti ze školky i ze školy, děkujeme
vám za to že jste a věřte, že se vaši rodiče i prarodiče a všichni
ostatní snaží ze všech sil, aby se
vám žilo v rodinách i Vinoři co nejlépe, a že vás všichni máme moc
rádi.
Fr. Švarc
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Pavla Marianová vydala k Ïivotnímu jubileu autorské CD
jim (i těm, kteří přijeli z Vinoře)
dodatečně děkuji za nádhernou
atmosféru, kterou mému slavnostnímu koncertu vytvořili, protože i díky tomu jsem prožila svoje nejkrásnější narozeniny.

Pavla Marianová – zpěvačka
s nezaměnitelným sametovým altem, ale také flétnistka, kytaristka,
hudební skladatelka, textařka a zakládající členka legendární folkově-renesanční skupiny KLÍČ (založené už v roce 1982) nedávno
vydala šansonově laděné album
svých autorských písní. Toto CD bylo navíc slavnostně pokřtěno přímo v den jejího kulatého životního
jubilea – 50. narozenin – a my jsme
si s touto aktivní a úspěšnou ženou
žijící ve Vinoři dovolili udělat krátký rozhovor.
Album jste nazvala „Radosti...
Bolesti...“ – co Vás k tomuto
názvu vedlo?
CD jsem pojmenovala podle stěžejní písně alba, ale název vychází
i z toho, že část těch písniček jsem
psala v době, která pro mne byla
hodně těžká a plná emocí, protože
mi předčasně umírala maminka.
A mnohé z nich jsou tak niterné,
že jsem je vlastně původně ani neplánovala natočit a vydat – a pro-
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to dlouhou dobu ležely tzv. „v šuplíku“. Ale jak se mi začala blížit
padesátka, čím dál víc jsem si uvědomovala, že je to určitým způsobem zlomový okamžik mého života a že - ať chci nebo ne - v duchu
přece jen bilancuji, co se mi povedlo a nepovedlo a co mě ještě čeká. A tak jsem teď moc ráda, že
součástí mého bilancování se stalo i toto CD. A moc mě těší, že jeho natáčení probíhalo v nádherné
a pohodové atmosféře – jednak
s mým manželem (který dělal
zvuk a režii), ale i se všemi dalšími
vynikajícími muzikanty, kteří se
na natáčení alba podíleli.
K vydání CD patří i jeho slavnostní křest – bylo tomu tak
i ve Vašem případě?
Ano – křest proběhl za účasti
mnoha hudebních hostů i mojí
„rodné“ kapely KLÍČ v pražském
Divadle GONG, bylo to 2. října
2015 – a vše dopadlo k velké spokojenosti nás, účinkujících, a pevně věřím, že i všech diváků. A já

Jaké umělecké plány máte po
Vaší „padesátce“?
Určitě bych ráda koncertovala,
a to především s naší skupinou
KLÍČ i s její komornější odnoží
KLÍČ (kvartet). V roce 2017 bychom pak s kapelou rádi důstojně
oslavili 35 let účinkování na české
hudební scéně a už teď se na to
vlastně připravujeme – chystáme
totiž nové autorské album. A pokud mi to čas dovolí, moc ráda
bych také vystupovala i s mým
vlastním koncertním programem,
v němž – kromě jiného – zpívám
i šansony z mého nového CD.
A ještě otázka na závěr: Jak
dlouho už žijete ve Vinoři a jak
se Vám tady líbí?
S mým manželem Jaroslavem
(kytaristou a kapelníkem skupiny
KLÍČ) jsme se do Vinoře přistěhovali v roce 1998, takže jsme vinořskými občany už přes 17 let a oba
jsme tady moc spokojeni. Životní
styl menší obce nám opravdu vyhovuje a Jardovi to tady hodně připomíná i jeho rodné městečko Horšovský Týn. Já jsem sice původně
rodilá pražačka z Vinohrad, ale
v centru Prahy bych dnes už určitě
bydlet nechtěla. Navíc jsme si zamilovali časté procházky do okolní
přírody, díky kterým relaxujeme
a „dobíjíme baterky“ – a dokonce
i fotografie na zadní straně obalu
mého CD byla pořízena nedaleko
vinořského zámku.
MJ

O lampionov˘ch prÛvodech ve Vinoﬁi
Historie
Na počátku byla touha. Touha
připomenout sobě a dětem krásný
tajemný pocit z večerní procházky
se světýlkem. A taky přání oddělit
tento pocit od toho, čím bývaly
průvody v minulém režimu. Protože jsem je tak sama zažívala, ale
díky svému věku je s tím režimem
nikdy nespojovala.
Proto pohádková, dušičková,
kouzelná témata, proto masky,
proto souboj dobra se zlem.
Kvůli posunu času o jednu hodinu také již tradiční datum na počátku listopadu a také spojení se
svátkem zemřelých.
Tehdy ještě Kulturní a Školská
komise připravila první průvod se
Strážcem lesa a zakončením v Dolíku, kde bylo domácí občerstvení
pro slabou stovku lidí.
Letos na 13. ročníku vás lidičky
bylo snad tisíc. Mám z vás velkou
radost!

2004 – jeden z prvních průvodů

Témata
Témata se nabízela sama. Čas
dušiček, pohádky, andělé a démoni, čerti – vždyť se blíží Mikuláš
a pak několik netradičních populárních témat jako byl Pán prstenů,
Piráti, nebo letos postavy z filmů
Tima Burtona – krásné, tajemné,
dětské a dušičkové zároveň.
Témata opakujeme podle toho,
jak dětičky, které se účastní, rostou.
Vždy, když vychází průvod na sobotu 2. Listopadu, tak by bylo hloupé neudělat dušičkový a nezačínat
u krásně rozsvíceného hřbitova.
Lidé
Zpověď: Průvod je mé zatím
největší dítě. A děkuji všem, kteří
se dobrovolně (za buřta a pivo) na

2012 – Hlavní piráti – organizátoři
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2015 – 24 postav jako od Tima Burtona

jeho přípravě se mnou podílejí.
Nosí mi domů věci se slovy „nehodilo by se ti to na průvod“? Těší se a připravují si někdy masky
a stanoviště sami. Nechají se „komandovat“ a pak to většinou chatrně oblečeni s láskou oddřou pro
vaše úsměvy. A pak si večer sednou do hospůdky a přemýšlejí, co
příští rok. No není to báječné?
Parta se v průběhu let rozrostla a proměnila, ale je několik stálic, které chodí a pomáhají od prvního roku. Například můj muž,
bez kterého by nebyl Strážce lesa,
Hrdinný kapitán, Král a oblíbená
postava Smrťák!
13. Úřadovala
Letošní průvod byl třináctý
a v mnoha ohledech mi ukázal,
jak průvod nedělat a mnohému
mě naučil.
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Hodně věcí, osvědčených pro
menší „dav“ se letos bohužel nepovedlo. Bylo vás opravdu hodně.
Proto se v příští akci vrátíme
k „živým obrazům“, trase částečně
vedené lesem a velkou tmou, lépe
organizovaným občerstvením a zakončením na větším prostranství.

Ale i tak se to mnohým z vás líbilo a nám maskám taky. Těšíme
se na „poznanou či nepoznanou“
příští rok!

2015 –Kloboučník – Bára Marysková
foto Jan Piroch

2015 – Mrtvá nevěsta a Sally

Za Výbor pro kulturu a „jiné radosti“
Jana Česáková Hyklová

Vánoãní dílna 2015 a Velikonoãní dílna 2016 na Dlabaãovû
Již po páté se týden před 1. adventní nedělí sešly v dílně na Dlabačově maminky z Vinoře, ostatních městských částí Prahy
a okolních vesnic. Večery si rezervují party holek z jedné práce,
z jedné ulice a dokonce i z jednoho dávného dětského letního tábora. Nejde jen o to, vyrobit si nějakou tu vánoční dekoraci, ale
poklábosit o tom, co se za ten rok
vše přihodilo, zavzpomínat a pochlubit se s novými plány.

Letos byly k dispozici i zcela nové prvky ke zdobení, bez použití
chvojí, které na Vánoce bohužel
není tak čerstvé jako v den výroby
adventního věnce. Poprvé byl mezi návštěvníky i tatínek.
A mám ještě jednu novinku!
Budeme mít ve Vinoři i velikonoční dílnu. Chtěly jste ji každý
rok a letos jste mě u toho voňavého svařeného moku přesvědčily.
Těším se na vás.
J+V Dlabačovi

NezapomeÀte
si poznamenat!
V nedûli 20. 3. 2016
bude na Dlabaãovû 8.

VELIKONOâNÍ
JARMARK
Tentokrát bude v country stylu.
Srdeãnû vás zveme.
J+V Dlabačovi

Jak˘ byl Vinoﬁsk˘ advent 2015

Vzpomenete si ještě, kdy se ve
Vinoři poprvé objevily plakáty, na
nichž bylo velkými písmeny napsáno Vinořský advent? Kupodivu
to není ani tak dávno. Tradice rozsvícení vánočního stromu na náměstí a následných koncertů
v kostele Povýšení sv. Kříže začala
teprve v roce 2008, kdy naše měst-

ská část slavila výročí devíti set
dvaceti let od první písemné zmínky. V rámci tehdejších adventních
vystoupení se mimochodem do Vinoře po dlouhém čase vrátila i Rybova Česká mše vánoční. Na provedení tohoto populárního díla se
tenkrát ani všichni zájemci do kostela nevešli, a přítomný redaktor

Českého rozhlasu označil atmosféru naší „Rybovky“ za mnohem svátečnější a inspirativnější, než na jakou narazil na vánočním koncertu
tenoristy José Carrerase v Kongresovém centru (což je tvrzení, se kterým dodnes souhlasím).
Klasická vánoční mše, stejně jako koncerty sboru Camerata Pra-
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ha, skupiny Swing Cheek, manželů Radových, chrámového sboru
Kůrovci, klavíristů Pavla Voráčka
a Miroslava Sekery, houslisty Petra Macečka a mnohých dalších
umělců už zkrátka za uplynulých
sedm let k závěru roku ve Vinoři
neodmyslitelně patří. Ke slavnosti rozvícení stromu za přítomnosti starosty, faráře a ředitele školy
se pak časem přidal i adventní trh.
Někdy byl velkolepý, trval dva dny
a zabral plochu před farou, farní
dvůr i prostor před starou školou.
Jindy ho zase tvořilo jen několik
stánků a nekonal se déle než pár
hodin... Tak či onak, označení „Vinořský advent“ je pro pořadatele
zavazující a jejich cílem by mělo
být očekávání, které vzbuzuje, pokud možno nezklamat.
Podle mého názoru se vinořská
příprava na Vánoce vydařila i v roce 2015. V odpoledních hodinách
neděle 29. listopadu zaplnilo náměstí asi deset stánků s rozmanitým
sortimentem, a nebýt neobyčejně
nevlídného počasí s vytrvalým deštěm, nebylo by opravdu nač si stěžovat... V podvečer se však nebesa
zázračně umoudřila a na trh i na
rozsvícení stromu se vypravily
stovky vinořských občanů. Plno
bylo následně i na adventním koncertu. Paní učitelka Michaela Králová připravila svůj sbor žáků vinořské základní školy jako vždy
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pečlivě a takřka profesionálně,
takže úspěch, který se dostavil, byl
naprosto zasloužený.
V duchu sborových vystoupení
se nesly i večery 6. a 13. prosince.
Během prvního z nich se tradičně
představily sbory Kamarádi a Camerata Praha pod vedením sbormistryně Veroniky DvořáčkovéŽofákové, ve druhém jsme měli ve
Vinoři poprvé možnost slyšet dětský sbor Rolnička Praha s uměleckým vedoucím Karlem Virglem.
Závěrečný koncert 20. prosince

byl pak spíše hudebně divadelním
představením, v němž exceloval
soubor Lakomé Barky z Klecan.
Rozhodně by se nemělo zapomenout, na vinořského jáhena Aloise
Koláčka, který každý z koncertů
citlivě a zároveň nápaditě uváděl.
Rád bych poděkoval týmu, tvořenému členy Výboru pro kulturu
a volnočasové aktivity a Výboru
pro spolky a církve, za skvělou
práci, kterou při přípravě a organizaci Vinořského adventu odvedl. A jak už to tak bývá, ještě bě-

hem předvánočních týdnů se začalo pracovat na dalších úkolech –
vždyť Vinořský masopust, Obecní
ples i jarní koncert už čekají za rohem... Těšme se tedy společně na
nový rok 2016 a doufejme, že se
během něj budeme znovu potkávat na vinořských kulturních i společenských akcích.
Robert Rytina, zástupce starosty MČ Praha-Vinoř, předseda
Výboru pro kulturu a volnočasové aktivity
Foto © Jan Piroch, Jiří Cihlář, 2015

Pﬁedná‰ka
20. 1. 2016 od 19.00 Na Rychtû probûhne pﬁedná‰ka na téma

Zahradnick˘ model v˘chovy – v˘chova respektující individualitu dítûte.
Zamyslíme se nad tématy:
● Mé dítû je originál, potﬁebuje hranice?
● Dají se vrozené rysy dítûte zmûnit, usmûrnit, ãi je máme respektovat?
● Mé dítû ve vrstevnick˘ch kolektivech ‰koly, ‰kolky – jak fungují vrstevnické skupiny a jak˘ to má vliv na dítû?

Lektor: Ing. Mgr. Marie Nováková pedagog, preventista rizikového chování, poradce, kouã
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MùSTSKÁ âÁST PRAHA-VINO¤ A MUZEUM
HL. M. PRAHY VÁS SRDEâNù ZVOU NA SLAVNOSTNÍ
KONCERT V ZÁMECKÉM AREÁLU CTùNICE

Lena Belkina mezzosoprán
Olena Kushpler klavír

&

Brahms | Dvoﬁák | âajkovskij | Rachmaninov

27. 4. 2016 v 19:00 hod. v sále Koãárovny
Zámeck˘ areál Ctûnice, Bohdaneãská 259/1, Praha-Vinoﬁ
Vstupenky v jednotné cenû 200 Kã zakoupíte v zámecké pokladnû (tel.: 286 001 366, e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz, út-pá
10 -16 hod., so-ne 10-18 hod.), v Úﬁadu Mâ Praha-Vinoﬁ, Bohdaneãská 97 (tel.: 286 851 114, e-mail: sekretariat@praha-vinor.cz,
po-pá 07-17 hod.) nebo v prodejnû v˘tvarn˘ch potﬁeb Hany Hoﬁákové, Mladoboleslavská 13, Praha-Vinoﬁ, po-pá 09:00-18:00).

Mediální partneﬁi koncertu:
VR Atelier
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Vincent a Bublina

22 maminek ve Vinoﬁi
získalo v kurzech Virtuální firma nejen certifikát
V říjnu skončil ve Vincentu projekt Nastupte si českobudějovické
neziskovky Attavena, která zde pořádala kurzy Virtuální firma. Do
kurzů nastoupilo 24 žen – maminek na rodičovské dovolené, aby
natrénovaly nástup do zaměstnání nanečisto.
Během dvou měsíců se „studentky“ intenzivně věnovaly práci na počítačích, učily se používat

efektivně programy Word, Excel,
PowerPoint a Publisher, naučily se
vytvořit jednoduché webové
stránky, upravovat fotky a zvládnout základní práci s grafikou. Jak
říká lektorka Andrea Rutová:
„Kurz byl hodně náročný, výuka
probíhala někdy i 4x za týden
a pro účastnice nebylo jednoduché skloubit studium s péčí o rodinu.“ Z 24 žen, které nastoupily

do dvou kurzů, jich nakonec certifikát dostalo 22 a lektorka dodává: „Nakonec to skoro všechny
holky zvládly a musím říct, že jsem
se ještě nikdy nesetkala s tak zodpovědným přístupem všech účastnic. Byla radost je učit.“
Kromě počítačových dovedností byl kurz zaměřen i na zlepšování soft skills, např. prezentačních
dovedností, komunikace, týmové

29

práce a zvládání námitek. Tyto dovednosti trénovaly účastnice především na dvou víkendových
workshopech pod vedením zkušených lektorů a zároveň měly možnost se během víkendů lépe poznat. I to ocenila účastnice kurzu
Zuzka Tomšů, která říká: „Bonusem kurzu bylo, že jsem se mohla
těšit na milou partu ženských
a strávit s nimi i dva výjimečné víkendy.“
To hlavní, co si účastnice z kurzu odnáší, však není certifikát, ale
pocit, že něco umí, a větší sebedůvěra při hledání práce. „Opravdu
se po absolvování kurzu cítím daleko jistější v tom, co chci a co
umím. Věřím, že se mi půjde na
pracovní pohovory daleko snáze
a moje šance na to být úspěšná se
zvýšily“, zakončuje další úspěšná
absolventka Jana Beinlová.
Ing. Jitka Šimková
a Mgr. Andrea Rutová
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Od února 2016 nové moÏnosti osobního rozvoje v KC Vincent
Vybírejte z nûkolika variant:
Pokud jste na některou z otázek
odpověděli ANO, pak by pro Vás
mohlo být užitečné koučování. Ke
kouči lidé většinou přichází tehdy,
když stojí na pomyslné křižovatce.
Rozhodují se, kam a jak dál, jakým
směrem se ubírat. Kouč jim vhodně zvolenými otázkami pomáhá
najít odpovědi na jejich otázky,
rozšířit možnosti, uvědomit si, co
skutečně chtějí.
Koučovat i provázet kurzy vás
bude Mgr. Jitka Štádlerová
Jitka více než 15 let pomáhá lidem i týmům v dosahování jejich
cílů i snů. Věnuje se rozvoji dovedností, které jsou potřebné pro
harmonický osobní i pracovní život, pomáhají posouvat se vpřed
a žít tak, abychom byli spokojeni.
Jejími kurzy prošlo přes 8000
účastníků. Při své práci spojuje
nejnovější poznatky z aplikované
psychologie a neurověd se zdravým selským rozumem. Více se
o Jitce dozvíte na jejích stránkách:
www.jitkastadlerova.cz
Koučink – Kdy a proč?
❙ Plánujete novou kariéru nebo
rozjezd podnikání?
❙ Vracíte se po RD a hledáte možnosti svého uplatnění?
❙ Rozhodujete se, zda přijmout novou životní výzvu?
❙ Přemýšlíte nad možnostmi, rádi
byste si utřídili myšlenky?
❙ Hledáte rovnováhu mezi pracovním a osobním životem?
❙ Chcete zlepšit svoji komunikaci,
využití svého času nebo manažerské dovednosti?
❙ Jste v nové pozici a rádi byste si
byli jistější ve své nové roli?

Další info a podmínky na
www.jitkastadlerova.cz
Cena 1500 Kč za 1 hod. koučinku,
pro rodiče na RD
a studenty 1200,- Kč
Velkou výhodou je, že si maminky mohou vzájemně pohlídat
děti v herně, případně je možné
zajistit hlídání za příplatek 300 Kč,
termíny dle dohody.
Pro všechny, kteří by rádi postoupili ve svém životě o stupně
výš, osvojili si dovednosti, které
jsou důležité pro úspěch a navíc
rádi využívají týmovou spolupráci, sdílení a inspiraci, je určen cyklus 10 seminářů.
Rozviňte svůj potenciál
Cyklus je sestaven pečlivým výběrem z nejužitečnějších a nejosvědčenějších technik a principů
osobního rozvoje. Získáváte zde jedinečnou příležitost stát se úspěšnějšími v pracovním i osobním životě. Semináře na sebe navazují
a rozvíjí postupně další vaše talenty a silné stránky. Mezi jednotlivými setkáními budete navíc mít
k dispozici zdroje a inspiraci pro
další studium.

Co získáte?
❙ Během poměrně krátké doby 3
měsíců uděláte výrazný posun ve
svém pracovním i osobním životě
❙ Zjistíte, jaké jsou vaše osobní talenty a silné stránky a možnosti
využití vašeho potenciálu
❙ Osvojíte si nejosvědčenější a nejužitečnější nástroje, techniky
a principy sebepoznání
❙ Zjistíte, s jakými typy lidí potřebujete spolupracovat pro maximální úspěch, zdokonalíte svoje
komunikační dovednosti
❙ Vyzkoušíte si také základy prezentace, kreativní techniky, praktické nástroje timemanagementu
i účinné protistresové strategie
Každé setkání zastřešuje jedno
z témat, cyklus je provázaný a je
možné ho absolvovat pouze jako
celek.
Pro koho je určen?
Pro každého, kdo chce podpořit
svoje sebevědomí a ukotvit si dovednosti, které jsou využitelné
pro osobní život a také atraktivní
pro zaměstnavatele. Pro ty, kteří
uvažují o rozjezdu vlastního podnikání, i pro ty, kteří by rádi získali
větší jistotu v tvz. soft skills, tedy
tam, kde se jedná o porozumění
druhým a spolupráci s nimi, efektivnější práci, kreativní nápady
i možnost vidět věci z různých
úhlů pohledu.
Organizační informace:
❙ Pondělí (od 8. 2. do – mimo po
7. 3., 21. 3., 28. 3.)
❙ Varianta dopolední
9:30–12:00 je možné zajistit hlídání dětí za příplatek
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❙ Varianta podvečerní
17:00 – 19:30
❙ Cena programu 10 x 2,5 hodiny
+ 3 hod. folow up 6 200,- (nejsme
plátci DPH)

❙ Přihlašujte se prosím na jitka.stadlerova@gmail.com
❙ V přihlášce prosím uveďte, která varianta dopolední x odpolední vám vyhovuje. A v případě do-

polední varianty, zda máte zájem
o zajištění hlídání dětí.

„Červená Karkulka“ a „O dvanácti
měsíčkách“ do italského partnerského města Laveno Mombello. Již
jsou domluvena dvě představení
v divadle a orátoři pro publikum

čítající 200 lidí a pohádkové literárně-hudební workshopy pro
italské a české děti.
Držme jim palce!

Počet míst je omezen,
proto neváhejte s přihlášením

Divadlo

Soubor paní učitelky Kristýny
Kolajové, složený z vinořských „malých muzikantů“ se v prvním červencovém týdnu chystá s operkami
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře
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Lingva Ludus v KVC Vincent

Jazykové kurzy angličtiny a italštiny, literární dílny a myšlenkové
mapy lektorky Kláry Löwensteinové v KVC Vincent probíhají ve
dvanácti skupinových kurzech
a zhruba čtrnácti individuálních
plánech. Z prostorových a časových důvodů nebylo možno z počátku školního roku vyhovět všem

zájemcům, zejména dětem, za což
se velmi omlouvám, doufám, že
jste v dobrých rukou a daří se Vám
dobře. Všem svým studentům děkuji za čtyři měsíce soustředěné
práce, výdrže a trpělivosti. Panu
řediteli Mokrému patří můj velký
dík za zakoupení kvalitních učebnic a dalších výukových materiá-

lů pro děti. Druhé pololetí pokračuje dle aktuálního rozvrhu. Intenzivní skupinovou angličtinu
pro 4.–5. třídu plánujeme otevřít
až od září 2016. O kurzy se prosím
zajímejte v předstihu, tj. min. měsíc před zahájením kurzů, na

Cvičíme za doprovodu rodičů
a klauna Leopolda, který společně
s lektorkou předvádí cviky, které
po něm děti opakují. Říkáme si
básničky, zpíváme písničky a využíváme velkou spoustu pomůcek
jako jsou např. velké balóny, overbally, lavičky, překážkové dráhy,
labilní plochy, senzomotorické
prvky, trampolína a další.
Snažíme se podpořit správný
psychomotorický vývoj dětí, zlepšit koordinaci, jemnou i hrubou
motoriku, učíme se vnímat své tělo, hrajeme kolektivní hry, stavíme senzomotorické dráhy a snažíme se o prevenci vadného držení
těla, plochých nohou apod. Ale na-

ším hlavním cílem je… si společně
strávený čas vesele užít!
Od února 2016 budou otevřeny
nové kurzy, na které se můžete
hlásit již nyní. Budeme se těšit na
nové kamarády a jejich rodiče.
Lektorka je fyzioterapeutkou
a též vede kurzy zdravotního cvičení pro školní děti a od ledna
2016 bude otevírat i kurzy zdravotního cvičení pro dospělé v MŠ
Jenštejn.

klaralowenstein@yahoo.it.

Cviãení s klaunem
Dobrý den, dobrý den, dneska
máme krásný den... Takto již čtvrtým rokem začínají kurzy dětského
cvičení v KVC Vincent ve Vinoři.
V tomto pololetí jsou otevřeny
3 kurzy pro cca 35 dětí. Cvičíme
nově každé úterý od 9:00 hod.
a pátek od 9:00 i 10:00 hod. Kurz
trvá 16 lekcí, lekce 50 min. Jsou
rozděleny podle věku dětí a to dva
kurzy pro nejmenší chodící děti ve
věku 1,5–2 roky a jeden kurz pro
pokročilejší 2–3 roky staré děti. Jelikož vinořská školka letos od září přijala téměř všechny tříleté děti, kurz pro samostatně cvičící ve
věku 3–5 let nebyl v dopoledních
hodinách otevřen.

Přihlášky můžete zasílat na
email: valgab@post.cz
nebo tel.: 724 312 755
Gabriela Válková a klaun Leopold
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Bodystyling s Janou
Trénink se soustřeďuje na formování svalů celého těla s důrazem na problémové partie – stehna, hýždě a břišní svaly. Nezapomínáme samozřejmě ani na ruce. Celkově se tak jedná o účinnou
kombinaci aerobního a posilovacího cvičení zakončeného kvalitním strečinkem. Pro zvýšení
efektivnosti lekce používáme k posilování činky
či gumičky. Zapojujeme i váhu vlastního těla.
A věřte, že je to znát!
Otevﬁeny jsou kurzy:
pondûlní 19.00–20.00 hod.
úterní
19.30–20.30 hod.
ãtvrteãní 20.00–21.00 hod.
Pro všechny, kteří se chtějí začít hýbat nebo si
udržet aktuální hybnost a sílu a dávají přednost
nižší zátěži, je tu nový kurz.

POMALÉ POSILOVÁNÍ
v pondûlí 20.00–21.00 hod.
Cvičení je určeno pro všechny, kteří chtějí začít aktivovat svoje svaly a příjemně se protáhnout. Jedná se o formování těla v OPRAVDU MÍRNÉ zátěži s důrazem na rehabilitaci a strečink.
Prvky bodystylingu, kalanetiky, rehabilitačních
cvičení a strečinku jsou spojeny v jedné lekci.
Není třeba se rozhodnout okamžitě. Samozřejmostí je, že po předchozí dohodě si můžete přijít
zacvičit jednu hodinu „na zkoušku“ zcela zdarma!

HUBNU… HUBNE·… HUBNEME
...anebo terapie obezity 2016 pomocí úpravy Ïivotního stylu…
Skupinový kurz
Kurz se koná od 27. ledna 2016
každou středu od 19 do 20.30 hod.
V celkem 11 lekcích se postupně
naučíme upravit životní styl na
základě současného moderního
a ověřeného přístupu k terapii
(nejen) obezity dle společnosti
STOB – Stop OBezitě. Nebudeme
držet diety ani jíst zázračné pilulky či speciální nápoje. Půjdeme na
to jinak – s rozumem, zdravě a natrvalo. Postupně budeme pozná-
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vat svoje stravovací a pohybové
návyky, zjistíme co a proč nás
v tomto směru ovlivňuje, jak a zdali to můžeme a chceme změnit.
(Skoro)individuální kurz
Kurzy se skládají z devíti konzultačních bloků v předem dohodnutých termínech dle vašich
časových možností. Prvních pět
týdnů hezky týden po týdnu, další čtyři pak co 14 dnů. Začít můžete kdykoli během roku. A pozor –

nově můžete absolvovat kurzy částečně i po skype!
Zvolit si můžete kurz naprosto
samostatný (individuální) či „skoro individuální“, který můžete absolvovat s někým dalším. Takže
vemte s sebou kamarádku, kolegyni, maminku, tchýni či partnera a buďte o krok blíže své lepší
postavě….
Kurzovné je splatné až po první konzultaci, kdy máte možnost
se rozhodnout, zda-li tato „cesta“

je právě ta Vaše. Pro zvýšení efektivnosti si můžete přidat i pohybový blok a zúčastnit se kurzu
bodystylingu či pomalého posilování.
V novém roce pro vás připravuji i další příjemnou novinku – kurz hubnutí rozšířený o lymfodrenáže a fyzioterapii. Budete tak nejen hubnout a poznávat svoje návyky, ale dozvíte se více
o svém těle a dopřejete si i příjemné a vysoce
účinné relaxace.
Více informací naleznete také na www.primatelo.cz.
Na v‰echny kurzy je nutná rezervace na janina.habartova@gmail.com, tel: 602 840 905.

Taneãní ‰kola HIT
Zimní čas pro nás učitele tance znamená taneční sezónu, tedy hodně práce. Ale krásné práce, ať s dětmi při přípravách na zimní vystoupení nebo s dospělými, kteří
chtějí umět tančit a bavit se na plesech.Tanec je krásný pohyb těla a je vhodný pro
všechny bez rozdílu věku. Ne nadarmo se
dnes již řadí mezi sportovní disciplíny. Naše škola se zabývá nesoutěžní formou tance,to znamená, že na hodiny může přijít
každý, kdo má chuť zkusit něco nového.
Dûti od 2,5 let mají minitaneãky ve stﬁedu
od 10:00 hod. – zaãínáme 14. 1. 2016
Dûti od 3 let mají taneãky pro nejmen‰í
v pátek od 15:55 hod.
Dûti od 3. tﬁíd mají hodiny moderních tancÛ
v pátek od 16:45 hod.
V lednu začínáme s přípravou na slavnostní vystoupení v sokolovně Vinoř , kde každá skupina předvede své nejlepší taneční sestavy.
Máme i program na léto: Letní tábor s tancem
pro žáky taneční školy i jejich kamarády.
Pro dospělé nabízíme Latin dance pro ženy a taneční kurzy v páru.
Vyučuje Hana Jozová – taneční mistrová.

V‰e najdete na
www.tanecniskola-hit.cz
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YAMAHA Class
Ve Vincentu ve Vinoﬁi poﬁádá
YAMAHA Class Zuzany Barto‰ové
jiÏ osm let kurzy hudební v˘chovy,
které jsou urãeny pﬁed‰kolním dûtem
a to jiÏ od ãtyﬁ mûsícÛ vûku.
Tento ‰kolní rok probíhají kurzy

ROBÁTKA a PRVNÍ KRÒâKY K HUDBù
pravidelnû kaÏdé pondûlí.
Díky vstﬁícnosti pana ﬁeditele a paní Lichtenberkové mají rodiãe na‰ich ÏákÛ moÏnost vyuÏívat krásné prostory KVC Vincent a to nejen
v dobû v˘uky. Bûhem celého ‰kolního roku lze
absolvovat bezplatnou ukázkovou lekci, zápis
na druhé pololetí byl jiÏ zahájen.
Srdeãnû zveme na krásné chvíle s hudbou.

Zuzana Barto‰ová
ZUBASA@seznam.cz, tel.:732655396

Pilates
Znáte Pilates? Pilates je efektivní systém cvičení, které se provádí pomalu v souladu s hlubokým
dýcháním a soustředěnou myslí.
Úkolem je protažení a posílení.
Kromě povrchových svalů aktivuje hluboké svalstvo kolem páteře.
Můžete se tak snadno stát, že objevíte svaly, o nichž jste neměli tušení. Každý cvik zapojí celé tělo od
hlavy až po palce u nohou.
Body and Mind – relaxace Podobně jako joga patří Pilates ke
cvičením „body and mind“, přeloženo: tělo a mysl. Koncentrace
mysli na své tělo je u Pilates hodně důležitá. Lektoři v hodinách napomáhají, abyste si své tělo uvědomovali, poznali a snažili se ho
mít pod svou kontrolou. Na chvíli
tak zastavíte shon, mysl se odpoutá od všedních starostí a vy se
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soustředíte pouze na sebe. Po cvičení se budete cítit i uvolněně.
Pilates – klasika ve cvičení Metoda Pilates rozhodně není žádným
nováčkem ve cvičení. Pan J. H. Pilates se narodil v r. 1880 a celý svůj život zasvětil vyvíjení této cvičební
metody. Cvičení má mnoho odnoží
a neustále se vyvíjí podle nových
poznatků fyzioterapie a potřeb
dnešní doby. Avšak zatímco různé
nové moderní trendy ve cvičení přicházejí a odcházejí, Pilates se zařadilo do „klasiky“. Pomohlo mnoha
lidem od bolestí zad a udržení těla
v rovnováze síly a ohebnosti. Špičkovým sportovcům a tanečníkům
pomáhá kompenzovat přetížení,
které jednotlivé sporty nesou a k vylepšení svých výsledků.
Výsledky v dnešní sedavé době,
cvičit jednou týdně, jistě nestačí.

Je potřeba si přenést správné pohybové návyky a držení těla do
běžného života a do oblíbených
sportů. A to je pro Pilates hlavní
úkol. Rovnováha síly a ohebnosti,
korekce špatných návyků, naučit
cvičící, jak vnímat svoje tělo a jak
si mohou sami pomoci. Dá se říct,
že první výsledky se dostaví už po
první hodině. Při odchodu z hodin
se často ozývají cvičící, že mají pocit, jako by byly vyšší. Protažení
hlubokých svalů opravdu tento
pocit přináší. Pokud se podaří cvičícím přenést principy cvičení do
běžného života, dostaví se úleva
od bolesti zad, hlavy, kloubů. Výsledkem našeho snažení je, že nám
přibývají spokojení cvičící, kteří si
pomocí Pilates udržují své tělo.
Někteří s námi cvičí už 5. rok! Moc
si vážíme jejich přízně. Nevýhodou

je, že místa v kurzech jsou často brzy obsazená. Nové kurzy budou vypsány během ledna 2016.
Pro zasílání aktuálních informací o nových kurzech se registrujte na www.studiozp.cz nebo pište na email: studiozp@email.cz
Pilates ve Vincentu ve Vinoři
Ve Vincentu vedeme cvičení Pilates v pololetních kurzech. Cvičící

jsou tak motivováni k pravidelnému cvičení, hodiny mohou navazovat od vysvětlení základních
zásad až k těžším cvikům. Na každé hodině se můžeme důkladněji
zaměřit na něco jiného. V kurzu
se tak vytvoří uzavřená skupina
lidí, což přináší příjemnou atmosféru na hodinách. Co se týče
množství pomůcek, vybavení ve
Vincentu odpovídá kvalitním pila-

tes studiím. Nedávno se také rekonstruovala podlaha ve cvičebním sále, která je pro cvičení
vhodnější než ta původní. Za což
moc děkujeme!!!! Děkujeme celkově za možnost cvičení ve Vincentu, kde je klidné a příjemné
prostředí. Škoda jen, že se nedá sál
malinko přifouknout, abychom
mohli přijmout více zájemců, na
které se nedostane.

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
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Crossan Sarah
Dech
Daňková Jolana
Antistresové omalovánky
pro dospělé
Disney Walt
Králíčkova zahrádka.
Medvídek Pú
Dvořák Otomar
Ďáblův klíč
Fromm Erich
Umění milovat

Seznam kniÏních
novinek IV. ãtvrtletí
2015
Barbie supermodelka
Barbie v jezdecké škole
Čarodějka a koník Jonáš
Ilustrované dějiny světa
Lahodné dárky
O Palečkovi
Pletení a háčkování

Galbraith Robert
Hedvábník
Galsworthy John
Sága rodu Forsythů
Gibson Clare
Symboly a jejich významy
Hartl Patrik
Malý pražský erotikon
Hůlová Petra
Čechy, země zaslíbená

Blyton Enid
Tajemství pohřešovaného muže

Jacobs Joseph
Anglické pohádky.
English fairy tales

Boček Evžen
Aristokratka ve varu

Jaroš Radek
Hory shora

Bondoux Anne-Laure
Princezna a kapitán

Jerome Klapka
O psech, zlodějích, strážníkovi
a jiná vyprávění

Brezina Thomas
Čtyři kamarádi v akci
Bulgakov Michail Afansjevič
O prospěšnosti alkoholismu
Bushnell Candace
Lipstick Jungle

Kačírková Eva
Masožravé rostliny
Kelly Cathy
Jednou provždy

Cartland Barbara
Druhá šance pro lásku

Kessler Leo
Plameny pekla.
Děla u Cassina

Cohen Greene Cheryl
Intimní život

Knight Choly
Kraftime!
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Kinsella Sophie
Vzpomínáš si?
The secret dreamworld
of a shopaholic
Kopietz Gerit
Agáta a doktor Lupa – Sídliště
v ohrožení
Lackberg Camilla
Krotitel
Lagercrantz David
Dívka v pavoučí síti
Lewis Clive Staples
Kůň a jeho chlapec
Letopisy Narnie
Lev, čarodějnice a skříň
Stříbrná židle
Čarodějův synovec
Mason J. Moussaieff
Bestie
Matis Julius
Bruno
McPhee Susy
Manželské lži
Mlynářová Marcela
V padesáti na začátku
Moore Jane
Klub druhých manželek
Pawlowská Halina
Dá-li bůh zdraví, i hříchy budou
Ať zešílí láskou
Payne C. Douglas
Mládí v hajzlu
Mladík v okovech
Penzešová Alena
Vyčůránci
Petiška Eduard
Staré řecké báje a pověsti
Plívová-Šimková Věra
Lišáci, myšáci a Šibeničák
Poláček Jan
V těch temných dobách

Pospíšilová Zuzana
Zvířátka v ZOO

Salmela Alexandra
Žirafí máma a jiné příšery

Stine R. L.
Husí kůže, Kletba egyptské mumie

Pratchet Terry
Pod parou

Schroder Patricia
Peprmintky

Svijaš Alexandr
Lekce osudu

Rarisch Ines
Knížka samá díra

Simsion Graeme C.
Projekt Manželka

Šabach Petr
Zvláštní problém Františka

Ruis don Jose
Vlny moudrosti

Smith L. J.
Upíří deníky, Souboj

Štorch Eduard
Bronzový poklad

Řeháčková Věra
Sářiny trampoty

Sparks Nicholas
Co s láskou

Taubner Armín
Velikonoční nápady pro každého

âasopisy, které si mÛÏete vypÛjãit v knihovnû Vinoﬁ
Čtyřlístek

Svět motorů

Mateřídouška

Rybářství

Top dívka

D – test

21. století – junior

100 + 1

Praktická žena kreativ

HELLO
(Časopis Hello je anglický měsíčník, který je určen pro žáky základních škol. Jazyková obtížnost
jeho článků se pohybuje na úrovni A2)

Rozmarýna
Vlasta
Chatař, chalupář
Dorty od mámy

GATE
(Časopis Gate je novinkou nakladatelství Bridge. Jedná se o anglický měsíčník určený pro žáky druhého stupně základních škol,
prvních ročníků středních škol
a odpovídajících tříd víceletých
gymnázií. Jazyková obtížnost článků se pohybuje na úrovni A2–A2+)
Děkujeme za poskytnuté knižní
dary.
Monika Lichtenbergová
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Pasování
ãtenáﬁÛ 2015
18. listopadu jsme ve Vincentu pasovali děti z druhých
tříd na čtenáře. Každé dítě
předvedlo své čtenářské dovednosti při předčítání úryvku
ze své oblíbené knihy. Poté bylo rytířem pasované na čtenáře. Druháčci dostali List pasování a keramické písmenko,
které je zároveň roční bezplatnou vstupenkou do místní knihovny Vinoř. Některé děti již tuto příležitost využily a přišly si
vypůjčit knihy, na ostatní ještě
čekám a těším se na setkávání
s nimi v místní knihovně.
Děkuji za spolupráci paním
učitelkám Palkovské, Dragounové a Vývodové a rytíři Veronice Růžičkové
Monika Lichtenbergová
knihovnice
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Ze Ïivota ‰koly
Děti si sotva zvykly na to, že zase chodí do školy a už jsou tu Vánoce (a dokonce o dva dny ředitelského volna delší prázdniny, protože se pokládá nová dlažba v šatně). A blíží se pololetí – sice
to trošku znepříjemní pololetní vysvědčení, ale potom už jsou na dohled Velikonoce. Mezitím
nás ale čeká spousta věcí.
● Zápis do prvního ročníku ZŠ
se bude konat v úterý 2. a středu
3. 2. 2016 vždy od 13 do 17:30 h.
K zápisu vezměte kromě budoucího prvňáčka i jeho rodný list
a svůj občanský průkaz. Pokud se
někdo nemůže v tomto termínu
dostavit, je možné si na ředitelství
školy domluvit předem náhradní
termín.
● Zápis do MŠ
bude 16. a 17. 3. 2016 od 13 do
17 h. K zápisu je potřeba občanský
průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte – dítě brát s sebou nemusíte. Přijímat budeme kolem 60
dětí. Přednost budou mít děti s trvalým bydlištěm ve Vinoři a bydlištěm alespoň jednoho rodiče ve
Vinoři. Děti budeme přednostně
přijímat k celodenní docházce
a dále v pořadí podle věku od nejstarších.
● Materiální vybavení
od začátku září využíváme nově vystavěné prostory jedné třídy MŠ
a jedné ŠD. Ve škole jsme dovybavili zbývající třídy novým nábytkem, dokončili výměnu tabulí. Byla zakoupena další interaktivní
tabule (celkem máme čtyři). V budově školy na Vinořském náměstí
jsme otevřeli další dvě třídy ZŠ, celkem jsou tam nyní 4 první třídy.
● Sport
V obvodním kole soutěže ve stolním tenise starší žáci skončili druzí.

XXX. ročník proběhl v naší tělocvičně ve středu 16. 12. Zúčastnilo se
54 dětí ze tří škol (kromě naší ještě
Kbely a Satalice). Na rozdíl od předchozích ročníků jsme v tomto jubilejním nebyli příliš úspěšní. Stříbrné medaile získali Standa Mašek ve
starších a Lukáš Malant v mladších
žácích.

pin různých kroužků, do kterých
chodí rekordních 637 dětí.
● Připravujeme
od 6. do 13. 2. 2016 se uskuteční
lyžařský výcvikový zájezd pro žáky 7. ročníku do Strážného v Krkonoších.

Svûtlu‰ka
● Satalická laťka 17. 12. 2015
Letos jsme se znovu zúčastnili závodů ve skoku vysokém. Naši Vinořští závodníci byli nepřekonatelní. Barča Brožová z 6. B vyhrála
na celé čáře. Skončila první ve své
kategorii, ale přeskočila i všechny
další dívky od 6. po 9. třídu. Eliška Veverová si překonala svůj rekord, na vítězství to bohužel nestačilo, ale příští rok se to zlomí.
Další borec na prvním místě byl
Emil Chaloupka ze 7. třídy a ve
stejné kategorii se umístil na 3.
místě i jeho spolužák Ondra Souček. Adam Trupl z 9. A bojoval ve
finále, nakonec skončil na krásném, tvrdě vybojovaném 3. místě.
Do konce vydržel i Domča Bartoš
ze 7. třídy. Byl poražen jen jedním
závodníkem a získal druhé místo.
Lukáš Malant, David Bhuiyan, Miša Půda byli skvělí, ale konkurence je nakonec vyřadila, nicméně
skočili moc krásné výkony. Všem
závodníkům děkujeme a moc gratulujeme.
● Kroužky
Podařilo se otevřít celkem 42 sku-

S příchodem nového školního
roku již tradičně potkáváme v českých městech žáky a studenty
v kostýmech světlušek.
I letos byla naše škola požádána
Nadačním fondem Českého rozhlasu o spolupráci při zářijové sbírce na pomoc nevidomým a lidem
s poruchami zraku. Žáci devátých
tříd se o sbírku zajímali již před
prázdninami, ale teprve v tomto
školním roce je čekala práce.
8. září se po důkladných přípravách skupiny dívek a chlapců
rozmístily v okolí všech budov MŠ
a ZŠ Vinoř. Kolem deváté hodiny
se světlušky s doprovodem přemístily do tříd, aby se i zde děti
a zaměstnanci mohli podílet na
dobročinné sbírce koupí píšťalky,
náramku nebo tykadel.
Letos se podařilo prodat všechny sbírkové předměty a na konto
Světluška přibylo zásluhou vinořských občanů a školáků 18 790 Kč.
Děkujeme vám všem, kteří jste
v tomto roce přispěli. Věříme, že máte radost sami ze sebe, protože jste
pomohli těm, kteří to potřebují.
Adéla Kocmanová, učitelka

41

Stra‰í v‰ichni prvÀáci
Dne 27. října jste v budově školy na Vinořském náměstí mohli
marně hledat naše milé prvňáčky.
Nedivíme se jim - do školy se totiž
slétla strašidla. A že jich bylo téměř 120! Nechyběly ani velké čarodějnice a jedna paní Dýně. Ale
protože i ve strašidelné škole se
učí, učila se i naše strašidla. A jak
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jim to šlo! Vystřihování dýní i maličkých duchů, zavazování mumií,
lovení jablíček v lavoru, hry se
strašidelným lektvarem, dlabání
dýní aj. Nejlepší bylo, když se
všichni sešli na jedné chodbě
a krásně si zatančili. Nakonec si
užili i správnou koledu a halloweenskou promenádu masek.

Přestože jsou paní učitelky rády, že jim strašidýlka nechodí do
školy každý den, i ony se budou těšit zase za rok na pořádné strašidelné „řádění“.
Třídní učitelky:
Andrea Pánková, Iveta Boušová,
Michaela Králová, Dana Míšková

SnaÏíme se myslet na druhé

Ve vinořské škole se zejména na
druhém stupni a v MŠ dlouhodobě věnujeme sběru papíru, kartonu a víček od PET lahví. Tato aktivita je součástí snahy vést žáky
k šetrnému přístupu k životnímu
prostředí. Víčka od PET lahví se
v posledních letech stala poměrně
vyhledávaným artiklem pro rodiče dětí s fyzickým i mentálním
handicapem, kteří potřebují ne-

malé prostředky na léčbu nedostatečně hrazenou zdravotními
pojišťovnami.
Na začátku letošního školního
roku mne dívky ze 6. B poprosily,
zda bychom mohli sbírat víčka
pro postiženou holčičku Kačenku
z jejich sousedství. Jelikož jsme se
podobným akcím věnovali již
v minulosti, nezůstali jsme lhostejní a před Vánoci jsme odevzdali pro Kačenku 200 kg víček.
Chci pochválit všechny aktivní
sběrače a zejména kolektivy dětí
třídy 5. A a 5. B, které nasbíraly
nejvíce.
Přesto chci poukázat na to, že finance získané z víček jsou mizivou
kapkou toho, co by bylo možno při
pití „kohoutkové vody“ a “nenakupování balených vod“ ušetřit
a přímo věnovat na konta potřebných dětí.

Přikládám ještě úryvek z emailu, který zaslala rodina Kačenky jako poděkování.
Z celého srdce bychom chtûli podûkovat v‰em ÏákÛm Z·
Vinoﬁ, kteﬁí se podíleli na sbûru víãek pro Kaãenku. Je to
pro nás veliká pomoc. Peníze z nasbíran˘ch víãek pouÏijeme na neurorehabilitaãní
pobyty Klimtherapy v Klimkovicích. Na jeden pobyt je
potﬁeba nasbírat cca 8 tun víãek a pobyty by bylo dobré,
aby Kaãka absolvovala alespoÀ 2x roãnû. Díky Va‰í
ohromné pomoci je Kaãenka
zase o krÛãek blíÏ ke zlep‰ení svého zdravotního stavu.
Jana Kubcová, učitelka ZŠ
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Debrujáﬁi z Vinoﬁe
To je hezky znějící název našeho nového kroužku při Základní
škole a mateřské škole Praha – Vinoř. Kdo jsou to DEBRUJÁŘI? Jde
o sdružení dospělých osob, které
vedou děti a dětí, které se zabývají pokusy z fyziky, chemie a okrajově i přírodopisu. Jejich pokusy
jsou z velké části jednoduché, na
jejich provedení potřebujeme pomůcky běžně dostupné v kuchyni.
Hnutí debrujáři vzniklo ve francouzské části Kanady, bylo převezeno do Evropy přes Francii a v roce
1992 organizaci Asociace malých
debrujárů České republiky založil

pan Mgr. Petr Zapletal, který je jejím prezidentem do dnešních dní.
Touto informací bych ráda v rodičích našich žáků vyvolala pocit důvěry ve slovíčko debrujár, které
v překladu značí šikula, badalet,
vynálezce. Heslem debrujárů je:
„Debrujár si ví vždy rady.“
Kromě provádění pokusů na
pravidelných schůzkách kroužku
bychom rádi využívali nabídek různých institucí a příležitostí k exkurzím v technicky zajímavých objektech. Další z činností AMD ČR
jsou zájezdy po Evropě, jejichž
hlavním cílem jsou technická mu-

Slavnost slabikáﬁe v prvních tﬁídách
Čtvrtek 19. listopadu byl pro
všechny prvňáčky velkým dnem,
kdy se měli dočkat dlouho očekávaných slabikářů. Cesta k jejich
získání ovšem nebyla jednoduchá.
Na děti čekaly rozmanité úkoly, za
které získávaly zlaté klíče. Jedině
těmito klíči si mohly odemykat
dveře tajných komnat, které vedly až do věže k princezně. Pouze ta
mohla dětem slabikáře vydat.
Všichni prvňáčci dokázali připra-
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zea a technické zajímavosti Londýna a Anglie, Paříže a Francie, Bruselu a Belgie. Další možností jsou
výměnné pobyty společné s německými dětmi v německém pohraničí v Limbachu a Netzschckau.
Od ledna bude zahájena soutěž
Pohár vědy, do které se mohou zapojit všichni zájemci. Bližší informace jsou dostupné na stránkách
debrujárů, ke kterým se uživatel
dostane zadáním hesla Debrujáři
do vyhledávače. Přeji našim současným i budoucím debrujárům
spousty pěkných zážitků.
RNDr. Jitka Kubicová

vené úkoly splnit a společně sdíleli
velkou radost z krásných nových
knih. Slavnostní předávání slabikářů doprovázelo ve třídách také
tvarování písmen ze slaného těsta,
poslech slavnostní fanfáry nebo
zpěv pohádkových písní. Všem šikovným prvňáčkům gratulujeme.
Paní učitelky z prvních tříd

Vánoãní turnaje badmintonového krouÏku zakonãily rok 2015
Jako již tradičně každým rokem
sešli se i letos v polovině prosince
mladší i starší badmintonisté spolu se svými rodiči na Vánočním
turnaji rodinných dvojic našeho
školního badmintonového kroužku. A vzhledem k tomu, že dětí je
v kroužku opravdu hodně, proběhly letos vánoční turnaje dokonce tři.
Jako první se ve středu 9. 12.
2015 sešli mírně pokročilí hráči
z tréninkové skupiny B. A sešlo se
jich opravdu hodně. V 16.00 bylo
při slavnostním nástupu v tělocvičně vzorně ve sportovním a s raketou nastoupeno 25 párů složených vždy z jednoho z rodičů
a jednoho malého badmintonisty.
Systém turnaje byl jednoduchý.
Vzhledem k tak velkému počtu
a omezeným časovým možnostem
jsme sestavili 5 skupin po 5 párech. V tělocvičně máme 5 kurtů,
a tak každá skupina odehrála
všechny svoje zápasy na svém kur-

tu. Skupiny byly dle možností vyrovnané, tatínkové i maminky přišli s výbornou předvánoční sportovní náladou, děti předváděly to
nejlepší, co se dosud na kroužku
naučily. V tělocvičně zářil vánoční
stromeček, na chodbě před tělocvičnou voněl čerstvý ovocný čaj
ze školní jídelny, stoly se prohýbaly pod přinesenými vzorky vánočního cukroví. Kdo odehrál svůj
8minutový zápas, mohl se s chutí
posilnit na ten další. Každý pár si
takto zahrál čtyřikrát. V 18.15 bylo dobojováno, vrchní rozhodčí

turnaje Evča Titěrová propočítala
všechny dílčí výsledky a v 18.30
proběhl závěrečný slavnostní nástup a rozdělení cen.
Druhým v pořadí byl vánoční
turnaj badmintonové skupiny A,
kam chodí již trochu pokročilejší
hráči, kteří se během roku zúčastňují oficiálních badmintonových
turnajů. A tady už to byly výkony!!!!
Netradičně v neděli 13. 12. 2015 se
v 16.30 sešlo tentokrát 17 párů. Na
skupinový systém to není ideální
počet, ale i s tím si vrchní rozhodčí
poradila. Skupiny byly tentokrát
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čtyři. Jedna pouze tříčlenná, ale zato v ní bojovali mezi sebou naši nejzkušenější borci se svými tatínky.
A žádné tričko nezůstalo rozhodně
suché! Další dvě skupiny byly pětičlenné a jedna čtyřčlenná. Vrchní
rozhodčí se opět povedlo dle možností výborně skupiny rozdělit,
a tak byly zápasy většinou pěkně
vyrovnané. Maminky se ukázaly jako velké bojovnice a tatínkové nedali samozřejmě žádný bod zadarmo. A děti jim hru rozhodně
nekazily. Toto už jsou většinou zkušenější hráči a hráčky, a tak se občas stalo, že méně badmintonově
zkušený rodič musel poslechnout!
Vítězové byli všichni, kdo si
v předvánočním čase našli cestu
za krásným sportem k nám do tělocvičny a udělali si chvilku pro
své malé nadšené sportovce. Ti
svým rodičům za odměnu zase
ukázali, jaký pěkný, ale technicky
velmi náročný sport si vybrali,
a nechali je na vlastní kůži zkusit
některé jeho nástrahy.
Všichni si tak odnesli příjemný
zážitek a děti samozřejmě také diplom a několik drobných cen.
V rámci obou těchto turnajů
jsme na dobrovolném příspěvku
na zakoupení míčů na trénování

dětí vybrali pěkných 4760 Kč,
za které všem přispívajícím moc
děkujeme. Část peněz (1700Kč)
pošleme za náš kroužek na účet rodičů brněnské nadějné badmintonistky Martiny Havránkové, která
je po těžké autonehodě z roku 2014
upoutána na vozík. Nyní podstupuje léčení a rodičům chybí několik
desítek tisíc na zakoupení potřebných pomůcek a rehabilitačních
programů. Připojíme se tak k celorepublikové badmintonové sbírce! Za 3060 Kč zakoupíme 9 tub
péřových míčů (á 340 Kč), které
použijeme na krásných cca 10 tréninků.
Třetím v sérii našich turnajů byl
mini vánoční turnaj našich nejmladších dětí, které v kroužku
badmintonu začaly letos nebo lo-

ni. Tady se vše pomalu teprve učíme, s raketou a míčkem se postupně seznamujeme, a tak si děti
vyzkoušely v pondělí 14. 12. 2015
v rámci poslední předvánoční hodiny svoje první zápasy zatím jen
ve dvouhrách. Míček přes síť ještě
tolikrát nepřeletí, a proto se hrálo jen na půlce kurtu. Několika přihlížejícím rodičům jsme předvedli, co už s raketou umíme, jak se
správně drží, jak se vlastně naše
badmintonové náčiní odborně nazývá. My badmintonisté totiž nemáme pálku a košíček, ale raketu
a míček! Na závěr proběhl opět
nástup a předání diplomů a malých milých drobností.
Petra Cittová a Eva Titěrová,
učitelky ZŠ Vinoř,
trenérky badmintonu

Vánoãní vystoupení hudebních krouÏkÛ ve ‰kole
V říjnu začala výuka ve školních
hudebních kroužcích: hra na zobcovou flétnu pod vedením Ivety
Koníčkové a hra na kytaru a školní sboreček, které vede Michaela
Králová. Talent a hudební schopnosti je třeba podporovat a rozvíjet, proto věřte, že se letos máte na
co těšit při našich vystoupeních.
Poslední dny kalendářního roku 2015 se školou tradičně nesly
tóny vánočních koled. Několik týd-
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nů děti z hudebních kroužků nacvičovaly a své úsilí zúročily ve
středu 16. 12. ve školní jídelně.
Jakmile se zaplnila všechna místa k sezení i stání, zahájil pěvecký
sbor několika vánočními písněmi.
Na pomyslném pódiu se střídaly
skupinky flétnistů s kytaristy. Sboreček pak hodinový koncert ukončil. Některé děti měly svou premiéru a určitě si svůj okamžik slávy
za zvuku potlesku užily. A nejen
ony. Všichni hudebníci i zpěváci
byli úžasní.
Děkuji všem dětem, které se vystoupení zúčastnily. Poděkování
nepochybně patří všem rodičům,
kteří s dětmi doma trénují, na koncert je doprovodili a zároveň podpořili potleskem. Díky také ostatním divákům, kteří si ve shonu
předvánočních nákupů udělali na
chvíli čas a přišli si poslechnout
své malé milé ratolesti. Krásný
a poklidný rok 2016.
Iveta Koníčková
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Ze Ïivota mateﬁské ‰koly
V posledním čísle zpravodaje
jsme zakončili povídání přípravami
na 5. ročník Dýnějády v mateřské
školce. Pro ty, kdo ještě nevědí, jedná se o sportovní odpoledne pro rodiče a děti z MŠ a zároveň se soutěží o nejkrásněji nazdobenou dýni.
Již před konáním akce ve všech třídách probíhaly velké přípravy. Děti měly za úkol svými výtvory zkrášlit prostředí, ve kterém se bude
Dýnějáda konat. Nakonec nám, bohužel, počasí pro konání Dýnějády
na zahradách MŠ nepřálo, proto
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jsme ji přesunuli do tříd. I zde si děti soutěže, tance, strašidelné cestičky a jiné všelijaké úkoly báječně
užily. Pan starosta předával v každé
třídě ocenění za nejkrásnější dýni,
dárek s diplomem si odnesl každý.
Poděkování patří všem paním učitelkám za přípravu a nadšení při realizaci tohoto projektu. V úterý
20. 10. k nám zavítala divadelní společnost Úsměv s pohádkou O neposlušných kůzlátkách. Dětem se moc
líbila a také poučila. Jeden týden
jsme na podzim věnovali našim

smyslům. Například děti ze třídy
Houbiček poznávaly ovoce hmatem, čichem, chutí, zrakem i sluchem v nejrůznějších činnostech.
Nejzábavnější pro ně byla příprava
zdravého mlsání – ovocného salátu. Prostřednictvím různých aktivit
se děti seznámily s typickým českým ovocem – jablíčkem. Projekt
nabídl možnosti, jak využít jablíčka
při rozvíjení poznávání, smyslového vnímání, jazykových dovedností, pohybové koordinace, tvořivosti, pracovních i hudebních činností
i vztahu k životnímu prostředí. Záměrem dalšího projektu ke Dni
stromů bylo vedení dětí k odpovědnosti, ke kladnému vztahu k přírodě, k ochraně přírody, umění vážit si věcí kolem sebe. Máme radost,
že se nám to daří již u těch nejmenších. Na konci října se již tradičně konal ve třídě Soviček Den
duchů. Děti si samy vyrobily masky,
vyzkoušely si chůzi po „hradbách“,
soutěžily v nejstrašlivějším strašení a celý den zakončily tanečním rejem. Ve všech třídách si na podzim
povídáme o lesních zvířátkách a dovídáme se o nich mnoho zajímavého. Ve třídě Lištiček jsme měli možnost prohlédnout si opravdové
parohy srnce, daňka a jelena. Překrásnou pohádku O pejskovi a kočičce k nám přijel zahrát spolek Prima den. Moc se líbila dětem z celé
školky. Předškoláci s úspěchem
zvládají lekce plavání v plaveckém
bazénu v Čelákovicích. 26. 11. 2015
dopoledne navštívili třídy MŠ studenti FF UK – oboru pedagogického. Jednalo se o průběžnou pedagogickou praxi studentů, při níž
studenti cca 2 hod. pozorovali dě-

ní ve třídách naší školky a poté
s dětmi prožili pobyt venku. Návštěva to byla oboustranně příjemná. Líbilo se zde studentům a naše
děti je naopak rády přizvaly ke
svým hrám. Po podzimním tématu
následovalo kouzelné téma Vánoc.
Začalo návštěvou Mikuláše ve školce. Děti jeho portrét krásně namalovaly temperovými barvami, hodné čertíky zase tvořily suchými
pastely. Mikuláš samozřejmě přišel
v doprovodu čerta a anděla. Zdrželi se celé dopoledne, protože museli obejít všech osm tříd. Naštěstí ve
školce nikdo nezlobí, takže čert neměl žádnou práci. Pro děti to byl
velký zážitek a domů si odnášely
nadílku. Týž den, ale odpoledne,
pozvaly děti ze třídy Soviček rodiče
a prarodiče na čertí besídku. Byla
moc krásná. Všem se líbila a za to
patří dětem i paním učitelkám velké poděkování. Také od všech rodičů ve třídě Lištiček si děti i paní
učitelky po skončení čertí besídky
vyslechly slova chvály a poděkování. Našim nejmenším se vystoupení
opravdu hodně vydařilo a rodiče
byli překvapeni, co všechno se děti stačily naučit. A takto bychom
mohli pokračovat, než bychom vyjmenovali všechny třídy. Máme
moc šikovné děti, které se rády svými výkony pochlubí. Ani na překrásné výstavě zahrádkářů nemohly chybět děti z naší školky.
Krásným vánočním koncertem nás
potěšila Muzika Špalíček Praha. Se
zájmem naslouchaly i nejmenší
děti, které muzikanty odměnily
dlouhým potleskem. Každým rokem probíhají v mateřské školce
vánoční trhy. 10. 12. mohli rodiče
obdivovat šikovnost svých ratolestí. Na výrobcích si děti daly
opravdu záležet. Snad právě proto měly trhy velmi kladné ohlasy.

Rodičům se výrobky líbily a děti je
nadšeně nabízely. V době psaní tohoto článku se ve školce těšíme na
Vánoce. Jistě dětem Ježíšek ve
školce i doma nadělí spoustu krásných dárečků. Rodičům děkujeme
za spolupráci, protože díky nim se
u stromečku ve všech třídách rozzáří dětská očka nad bohatou nadílkou. Každoročně si navzájem

přejeme krásné a pohodové vánoční svátky. Každoročně si přejeme do nového roku jen to nejlepší. Nejinak tomu bude v letošním
roce a letech příštích. Jedno velké
přání si však dovolíme znovu připomenout: „Přejeme všem dětem
i dospělým život v míru.“
Za děti a kolektiv Mateřské
školy ve Vinoři Jana Kovářová
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Ze Ïivota farnosti
Vánoce 2015
Ticho o Vánocích
k nám promlouvá beze slov…
Vtírá se do pauz mezi humbukem
prodejních stánků,
shonem za tím, co by mělo přinést,
zajistit, umocnit naši radost…
Mimoděk jím promlouvá naše srdce.
Je výzvou k zastavení, přijetí a pochopení tajemství…
protože Vánoce jsou svátky Lásky
a Láska je tajemstvím blízkých srdcí…
Radujeme se, Světlo září ve tmách …

PF 2016
Utichly už andělské zpěvy
Dovoní vůně jehličí…
Do dne jež právě otvírá se
Vítr všednosti zafičí …
A přece žádný z okamžiků,
Které jsme žili, nemizí,
Prostírá stůl našemu bytí
A novou cestu nabízí……
Ať je ta cesta opravdu nová, nebezpečí jen málo, výzev a dobrodružství přiměřeně, radosti, lásky, laskavosti přes míru…
Přeje Marie Nováková

Tﬁíkrálová sbírka 2016
Již tradičně, po
sedmé, se Vinoř
připojila k Tříkrálové sbírce pořádané Charitou České
republiky. V týdnu
mezi 5. 1. až 11. 1. 2016 jste měli
možnost potkat osm skupinek královských koledníčků. Poznali jste
je podle zapečetěných sběracích
pokladniček, odznaků charity. Vedoucí skupinky byli vybaveni také
průkazem Magistrátu hl. města
Prahy. Z finančních prostředků zís-
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kaných v Tříkrálové sbírce 2016
podpoří Arcidiecézní charita Praha
tyto projekty: pomoc migrantům
a uprchlíkům, stacionář pro seniory a charitní centrum v Příbrami,
pomoc běloruským dětem ze sociálně slabých rodin. Farnost Vinoř
své vlastní projekty podpory nevytváří. Vybrané finance jsou v zapečetěných pokladničkách zaslány
Charitě. Po zveřejnění výsledků
Vás o vybrané částce budeme informovat v příštím zpravodaji, na
stránkách radnice i farnosti.

Z předchozích roků víme, že Vinoř a její okolí, Přezletice, Jenštejn, Radonice, Dřevčice, jsou
místem, kde žije mnoho lidí s laskavým a otevřeným srdcem. Víme, že požehnání napsané křídou
na veřeje našich domů, obchodů,
firem, mnohé z nás provází celým
dalším rokem. Ať je to rok, kdy laskavost a přátelství mezi lidmi provází kroky nás všech.
Za organizační tým
Marie Nováková

Franti‰ek z Assisi oÏije ve Vinoﬁi!
Zveme Vás v pátek 15. ledna 2016 od 19 hodin do Centra Mariapoli
(Mladoboleslavská 667, Praha 9 Vinoﬁ, www.centrummariapoli.cz) na osobité divadelní pﬁedstavení

FRANTI·EK BLÁZEN
Autorsk˘ projekt Jana Horáka je inspirovan˘ narativním divadlem Daria Fo.
Herec Jan Horák se s námi podûlí o své autorské „one man show“ o svatém Franti‰kovi,
kter˘ byl skromn˘, pokorn˘, ale pﬁesto jej následovaly davy.
Vstupné ãiní 100 Kã, pro dûti do 10 let v doprovodu dospûlé osoby je vstup 50 Kã.
Pﬁedstavení je vhodné pro dûti od 6 let a trvá cca 75 minut.
V pﬁípadû zájmu si prosím vstupenky objednejte u Marie Novákové (novakpm@volny.cz)
nebo u Evy Labusové (eva.labusova@seznam.cz). Tû‰íme se, Ïe si spoleãnû vychutnáme
umûleck˘ záÏitek a poté si uÏijeme i následné posezení a popovídání.
MgA. Jan Horák (*1982) je herec, absolvent DAMU, Ïák Jaroslavy Adamové, Vûry Galatíkové a Ladislava Mrkviãky.
Kontakt: janhory@seznam.cz

Spoleãensk˘ veãer ve Vinoﬁi 2016.
Zveme Vás na pát˘ spoleãensk˘ veãer Zlaté Prahy organizovan˘ hnutím Focolare, místní farností a Sokolem.
Tento spoleãensk˘ veãer je benefiãní akcí zamûﬁenou na pomoc pro nemocnici ve Fontem, Kamerun.
Není pouze událostí urãenou k tanci, ale také k pﬁíjemnému posezení.
V˘tûÏek z akce bude zaslán na podporu lékaﬁÛ a dostupnost lékaﬁské péãe v Kamerunu.
Veãer probûhne 23. 1. 2016 v Sokolovnû TJ Vinoﬁ, Klenovská 35, Praha 9 Vinoﬁ od 19.30 hod.
Cena vstupenek 240 Kã, v pﬁedprodeji do 18. 1., cena 180 Kã
(tel. 603 446 545 nebo e-mail: zlata.praha@focolare .cz).
Tû‰íme se na v‰echny úãastníky.
Je milé, Ïe Vinoﬁ je místem, kde probíhají rÛznorodé aktivity a tak vûﬁíme, Ïe se spoleãnû sejdeme
na mnoha z nich, které nejsou vnímány jako konkurence, ale v˘raz rÛznorodosti a spolupráce.

Benefiãní koncert
V nedûli 7. 2. 2016 v 17:00 hodin se v kostele Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe bude konat benefiãní koncert s názvem

ZPÍVÁME SRDCEM PRO ANETKU
Vystoupí sólistka Národního divadla a Státní opery v Praze paní Simona Procházková a její studentky
Tereza Dlouhá, Marie ·tûpánová, Elizabeth Denysyuk, Jana BlaÏková, Dagmar Hladíková a Anna Ledvinková.
Anetka je pûtileté dûvãátko z Prahy 9, které pﬁi‰lo na svût s dûtskou mozkovou obrnou. Dle pﬁedpovûdí
nemûla nikdy chodit, pﬁed pár dny v‰ak díky své vÛli a podpoﬁe rodiãÛ u‰la koneãnû své první krÛãky.
Pravidelné rehabilitace a nákladné pomÛcky jsou tím, co jí dává nadûji na plnohodnotn˘ Ïivot.
V˘tûÏek z koncertu tedy bude vûnován na dal‰í Anetãinu léãbu.
Pﬁijìte se zaposlouchat do krásn˘ch skladeb pﬁedev‰ím duchovní tvorby
a podpoﬁit toto v˘jimeãné dûvãátko.
internetov˘ odkaz:
http://www.kouzelnaprani.cz/products/anetka-z-prahy-5let-prani-rehabilitacni-pobyt-klinika-axon/
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Spolky
Baráãnick˘ podzim byl pro nás ve znamení
pﬁíprav adventu a Vánoc

Každoročně to pro nás znamená tradiční pečení perníčků, jejich
zdobení a následný charitativní
prodej v čase vánočních trhů či při
jiných předvánočních akcích, jako
např. při akci „Česko zpívá koledy“. Letos tomuto projektu nepřálo počasí, ale díky urychlenému
přesunu z Vinořského náměstí do
Hoffmanova dvora byl i v komornějším prostředí, díky velké účasti našich občanů, velmi úspěšný.
Zde jsme opět nabízeli naše perníčky. Díky Vám, vinořským občanům, bylo vybráno 2000 Kč, které
jsme poukázali na konto „Život dětem o.p.s“.
V čase adventu jsme se také sešli na vánočním baráčnickém sedění s hodnocením uplynulého
půlroku, občerstvením, nadílkou
a hudbou pana Josefa Kovandy. Do
našich řad byla také přijata jedna
nová členka, která složila na tomto sedění slavnostní slib.
Další akce, které jsme se zúčastnili spolu se seniory, byl výlet
plně obsazeným autobusem na zá-
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mek Loučeň. Prohlídka zámku
a doplňkové akce i následný oběd
– to vše proběhlo ve vánoční atmosféře.
V rámci naší snahy o setkávání
generací nás také letos již podruhé navštívily, tentokrát s vánočním programem, děti ze ŠD s paní
vychovatelkou J. Kuchlerovou. Děti si od nás za pěkné vystoupení
odnesly vánoční pozornosti.
Všem, kteří nás při našich akcích
podporují, děkujeme a přejeme
rok 2016 v míru, zdraví a pohodě.

Již dopředu se těšíme, že se s Vámi, vinořskými občany, potkáme
v únorovém masopustním průvodu a i při dalších následných veřejných akcích.
Na konci měsíce dubna nabízíme možnost společného týdenního pobytu v Lázních Mšené s odjezdem z Vinoře. Bližší informace
každé pondělí od 13:00–15:00 h.
Na Rychtě (informační centrum,
v plynu).
Za OB Věra Kučerová

Vánoãní v˘stava zahrádkáﬁÛ

Každý, kdo výstavu navštívil, bude určitě souhlasit,
že ta letošní byla opět skvělá. Plná nápadů, vůní a vánoční nálady. Zahrádkáři opět odvedli skvělou práci,
za kterou jim moc děkujeme. A samozřejmě se už těšíme na výstavu velikonoční.

Spoleãenská kronika
Blahopﬁejeme na‰im obãanÛm, kteﬁí oslavili Modlitba
svá Ïivotní jubilea ve 4. ãtvrtletí roku 2015 Pro lásku Boží pro lásku
Říjen
OBRANSKÁ Hana
NEDVÍDEK Karel
VOJTĚCHOVÁ Lujza
FUXOVÁ Soňa
HANKO Ondrej
TESAŘOVÁ Amálie
ŠKOP Miroslav
NOVÁK Jaroslav
BARTŮŇKOVÁ Věra

70 let
84 let
81 let
89 let
87 let
88 let
70 let
81 let
81 let

Listopad
MACHOVCOVÁ Marcela
RABOCHOVÁ Marie
FRANCÁNOVÁ Alenka
KLIVICKÝ Milan
FAIFKOVÁ Marie
BANDAS Slavomír

81 let
87 let
86 let
70 let
87 let
70 let

JAVOROVÁ Věra
PATRASOVÁ Věra
ŠIMŠOVÁ Eliška
HYKLOVÁ Ludmila
OBRUČA Lubomír

87 let
80 let
84 let
85 let
87 let

Prosinec
KOTOUČOVÁ Jarmila
ČADEK Jiří
OBRANSKÁ Růžena
HLAVÁČKOVÁ Božena
MORAVČÍK Jan
HŘEBÍČEK Václav
HOLÁ Věra
SYROVÁTKA Karel
VOPRAVILOVÁ Jiřina
HÁČEK Karel

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

můj život visí na vlásku.
Na vlásku visí na niti,
kdo má jej Pane chrániti?
V dětství má duše věděla,
že tajíš blízko anděla,
jenž dal mi klidně spát,
když zadržel můj pád.
Nyní mi zbývá jedině
modlit se v nouzi dětinně.
Smutně zní nocí – žádný špás.
Ty, který nejsi, zachraň nás!
Lubomír Antoš
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POHYBOVÉ STUDIO MAJKY ·ULOVÉ
Rozpis pohybov˘ch kurzÛ pro rok 2015/2016, Tûlocviãna M· (stará ‰kola) Praha 9 – Vinoﬁ – vchod okolo budovy.

Zahájení 7. 9. 2015

www.studiomajka.cz

âtvrtek
17:00–17:55 hod. – HRAJEME SI S TANCEM – vûk 5–7 let,
sportovnû taneãní lekce Styly – aerobic, sportovní tanec
a gymnastika
18:10–19:10 hod. – POWER JÓGA – pokroãilí
19:20–20:20 hod. – BOSU – cviãení na balanãní podloÏce, zlep‰uje
rovnováhu a stabilitu, zpevÀuje vazy a ‰lachy, posiluje hluboké
svaly stﬁedu tûla

informace na tel.: 739 226 080

mail: majka.sulova@seznam.cz

Ceny inzerce ve Vinoﬁském zpravodaji
1/1 A5
1/2 A5
1/3 A5
1/4 A5

Ceny inzerce ve Vinořském zpravodaji:
Šířka [mm]
Výška [mm]
Orientace
128,5
188
na výšku
128,5
92
na šířku
128,5
62
na šířku
62
92
na výšku

Cena bez DPH
2.000,- Kč
1.000,- Kč
500,- Kč
200,- Kč

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

Uzávěrky: 25.03., 25.06., 25.09., 25.12.

Tel. redakce: 286 851 114
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Pondûlí
17:00–17:55 hod. – ·PUNT – 3–5 let – sportovnû-taneãní
pﬁípravka, seznámení se základy akrobacie, pantomimy,
tance a trampolínou, správné drÏení tûla.
18:00–19:00 hod. – ABY ZÁDA NEBOLELA – rotaãní cviky
k uvolnûní páteﬁe, posilování zádového, hlubokého,
bﬁi‰ního svalstva a protaÏení pﬁi relaxaãní hudbû.
19:05–20:05 hod. – POWER JÓGA – mírnû pokroãil˘,
cviãení pro vyrovnání svalové nerovnováhy, uvolnûní
blokací, posilování a protaÏení svalstva, detoxikace,
harmonizace a meditace
20:15–21:15 hod. – JEMNÁ JÓGA – zaãáteãníci,
pro v‰echny vûkové kategorie

Stﬁeda
17:00–17:55 hod. – TANEC + AKROBACIE – sportovnû taneãní
lekce Styly – aerobic, sportovní tanec a gymnastika – 7–10 let
18:00–19:15 hod. – GRAVID JÓGA / ZDRAVÁ ZÁDA – lekce pro
tûhotné 3.–9. mûsíc, i po porodu a pro v‰echny, které bolí záda
19:30–20:30 hod. – BODY-STYLING – posilovací cviãení zamûﬁené
na v‰echny svalové skupiny a problémové partie + streãink

