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Besídka v mateﬁské ‰kole / Ing. Franti‰ek Filip / Lena Belkina

Ing. Franti‰ek Filip, kronikáﬁ Vinoﬁe

Ještě před začátkem nastávajícího období prázdnin, dovolených, oddechu a sbírání nových sil
přišla i jedna velice smutná zpráva. Opustil nás dlouholetý veřejný
činitel a Pan kronikář, Ing. František Filip. Úmyslně píši Pan kronikář s velkým P, protože Vinoř měla nejlepšího kronikáře široko
daleko. Jeho znalosti o Vinoři byly tak rozsáhlé, že často i starousedlíci jenom kroutili hlavami. Dokázal o Vinoři nádherně vyprávět,
nové občany provázel Vinoří
a vždy udivoval perfektními znalostmi a podrobnostmi. Vše ručně
zapisoval, ale správnější by bylo,

2

kdybych řekl, že maloval jednotlivá písmena do úhledného krasopisu s pečlivostí a perfektní gramatikou, která se dnes již téměř
nevidí.
Jeho kniha Vinoř od minulosti
k dnešku je skvělým dílem, vycházející z dobových kronik. Před
sebou měl ještě rozdělanou druhou část do dnešní doby, kterou
ale už nedokončil.
František Filip byl neodmyslitelnou součástí Vinořského zpravodaje, byl členem naší Obce baráčnické, uznávaným nejen mezi
našimi členy, ale i v jiných Obcích
16. Župy, byl členem zahrádkář-

ského spolku, zúčastňoval se
všech výročních schůzí myslivců,
rybářů i sokolů, stejně jako akcí
farnosti. Rovněž byl dlouholetým
členem letopisecké komise, z které už zbyl, bohužel, pouze Ing.
Zdeněk Hertl.
Byl i členem Kulturní a školské
komise a Obecní plesy si bez tradičního pokladníka Františka Filipa (dříve s M. Míkou), jen těžko dokážu představit…
Nikdy neodmítl podat pomocnou ruku vždy tam, kde bylo zapotřebí nezištné dobrovolnické
práce, ať již to bylo stavění stolů
a židlí na naše plesy, účast na úklidu Vinoře s Radou mladých nebo
stavění povalových lávek. Měl
jsem čest, že jsem vedle něj směl
působit deset let a mohl ho tak poznat i jako veselého společníka,
který byl vtipný a uměl se smát.
Stál i u zrodu mezinárodní spolupráce s obcí Schulzendorf v Německu, kde byl velice oblíbený
a uznávaný, spolu s bulharským
Konstantinem Troshevem stáli
u zrodu spolupráce Vinoře a Varny.
Té práce pro Vinoř bylo opravdu nepředstavitelně mnoho a jsem moc
rád, že místní zastupitelé Františkovi Filipovi udělili Čestnou cenu za
rozvoj Vinoře, kterou jsem mu tak
mohl předat při příležitosti oslav
920 let od první zmínky o Vinoři.
Svůj přehled si František Filip
zachoval až do posledních dnů
svého dlouhého a plodného života. Jak řekl náš bývalý páter Pavel
Jančík, věřím, že je nyní v radosti
s manželkou a svými blízkými, kteří nás již rovněž opustili.
Fr. Švarc

Pojìme si pﬁipomenout jen nûkteré obrázky z posledních
plodn˘ch let na‰eho Pana kronikáﬁe:

V roce 2007 jsme začali rozvíjet spolupráci
s partnerským městem Schulzendorf

V tomto roce se také ve Vinoři v Hoffmanově
dvoře, pořádala soutěž Miss World neslyšících

V roce 2008 obdržel pan Filip Čestnou cenu
za rozvoj Vinoře

František Filip byl uznávaným členem naší Obce
baráčnické Jana Ámose Komenského
a na fotografiích si můžeme připomenout
i osoby, které již mezi námi nejsou…
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Velikou měrou se rovněž zasadil o vznik
spolupráce mezi Varnou a Vinoří a popularizaci
našeho rodáka a architekta zeleně i v jiných
městech Bulharska, Antona Novaka

Pan Filip stěhoval svůj archiv dvakrát: poprvé z úřadu do Vincenta a potom z Vincenta na rychtu…
Na návštěvě u našich jubilantů…

Na návštěvě u souseda Horáka ve Vrchovanech…
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S Přemyslem Podlahou na zahrádkářské výstavě

Rozlouãení

Dne 23. 5. 2016 ve 13 hod. se
v kostele Povýšení sv. kříže rozloučila rodina, zástupci MČ Praha
Vinoř, bývalí i současní spolupracovníci, přátelé a spoluobčané se
svým zesnulým kronikářem ing.
Františkem Filipem.
Dovolím si jako zbývající člen
letopisecké komise (dále jen LK)
při MČ Praha Vinoř, které byl jmenovaný zakládajícím členem a do
poslední chvíle jejím předsedou,
poděkovat a vzpomenout na jeho
činnost a vzdát hold jeho neúnavné a záslužné práci pro Vinoř.
Aby LK byla na příslušné úrovni, dal dohromady tým spolupracovníků, kteří o práci v komisi měli zájem a chtěli mu pomáhat
s kronikou, která byla stěžejním
výsledkem komise. Byli to ing. Jana Bočková (+ 2011), Stanislav
Lichtenberg (+ 2015) a Zdeněk
Hertl. Jednalo se o získávání informací od jednotlivých občanů,
o činnosti všech spolků organizovaných v naší obci a o samotnou
historii obce. Sám se plně věnoval
práci kronikáře na plný úvazek.
Jako kronikář překypoval aktivitou pro zájemce z řad spoluob-

čanů v pořádání velmi oblíbených
vycházek spojených se seznamováním s dávnou historií Vinoře,
Ctěnic, Jenštejna, Podolanky, Kostomlátek, Cvrčovic, Dřevčic, ale
i vzdálených Chudenic, sídla hraběcího rodu Czerninů, úzce spjatého s historií Vinoře.
Aktivita se projevovala i v publikační činnosti, kde pracoval v reakční radě Vinořského zpravodaje, do kterého přispíval svými
statěmi o historii Vinoře a bylo mi
ctí spolupracovat s ním na publikaci Vinoř od minulosti k dnešku
1088–2002. Poskytoval informace
i jiným autorům publikací, jako
např. Pražské radnice, o událostech a historii v době II. světové
války v blízkém okolí Vinoře
a Kbel, o historii Prahy 9 a jistě i jiné, o kterých nevím.
Rovněž aktivně spolupracoval
s kulturní komisí ve Vinoři při přípravě společenských zábav, se
spolkem vinořských baráčníků na
jejich zájezdech po kulturních památkách Čech, na akci Seniorada
ve Vinoři, kde jsme připravovali
a vyhodnocovali znalosti soutěžících seniorů v oblasti historie.

Aby se mohl věnovat činnosti
kronikáře na příslušné odborné
úrovni, absolvoval studium historie na Universitě třetího věku.
Výhledově chtěl zpracovat publikaci Vinoř v obrazech, o tomto
záměru jsme spolu diskutovali
a tvořili jeho náplň.
Rovněž se angažoval ve spolupráci se zahraničními partnery
družebních měst v Bulharsku
a Německu.
Jednou z jeho posledních záslužných prací, společně s p. Milanem Leimbergerem, byla digitalizace a vydání kronik předchozích
vinořských kronikářů, pánů Bejvla, Erpeka, Seitla a Nesnídala, které jsou takto zpřístupněny občanům ve vinořské obecní knihovně.
Další kroniky čekají na zpracování jejich pokračovatelů.
Nezanedbatelnou zásluhou p. Filipa je i založení muzea o Vinoři na
zámku ve Ctěnickém areálu.
Z uvedeného je patrno, jak aktivního člověka jsme ztratili ve
Františku Filipovi, jenž své zájmy
věnoval do posledních chvil svého
života občanům Vinoře, kterými
byl hojně vyhledáván na svém pracovišti. Laťku kronikáře posunul
na vysokou úroveň a jeho následovníci to budou mít hodně těžké,
pokud se mu budou chtít vyrovnat.
Závěrem bych chtěl za sebe –
a myslím, že i za ostatní občany
Vinoře – Vám, Františku, moc poděkovat za Vaši práci a slíbit, že budete žít věčně v našich vzpomínkách. Díky.
Nekrolog za Letopiseckou
komisi napsal Zdeněk Hertl
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Tradiční duo pokladníků našich plesů
F. Filip a M. Míka

Čarodějnice ve Ctěnickém zámku

Po noci přichází den, po dešti vyjde slunce,
po tom starším přichází nové – zůstávají pouze
vzpomínky.

S p. Hankem chtěl ještě sepsat jeho pochod
druhou světovou válkou do naší republiky

Jako průvodce Vinoří i vinořským zámkem
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A tak Vám, Pane kronikáři Františku Filipe, všichni
moc děkujeme. Za život – i za ty vzpomínky.

Slovo starosty

Ahoj, Vinoﬁáci,
máme před sebou dlouho očekávané prázdniny, dovolené, oddech i sbírání nových sil. V tomto
období už s námi bohužel nebude
náš dlouholetý kronikář, Ing.
František Filip. Opustil nás ve věku více než 85 let a jeho odchod je
pro Vinoř veliká ztráta. Chtěl bych
zde poděkovat celé jeho rodině
i oddělení DIOP v neratovické nemocnici, kteří se o něj do posledních chvil starali s nebývalou péčí.
Panu Filipovi jsou věnovány i další stránky našeho zpravodaje, poděkování si zaslouží na každé
z nich.
Proběhlo i rozloučení předškoláků se školkou a deváťáků se školou. Jsem si jistý, že všem ve vzpomínkách zůstane to krásné a dobré,
a že na naše školská zařízení budou
rádi vzpomínat. Ostatně jako má
třída předminulý víkend. A právě
při těch vzpomínkách si člověk uvě-

domí, že se dnes nemáme vůbec
špatně, že vyrostlo mnoho staveb
a mnoho služeb, a že dnešní život je
krásný a plný možností, na které
jsme dříve ani nemohli pomyslet...
A tak i v létě budeme dál stavět
a snažit se zlepšovat naše prostředí. První část rekonstrukce suterénu zdravotního střediska už je hotova, začínáme i se zbývající částí.
Ve výstavbě je i chodník ke Stromu
a ve fázi stavební přípravy je autobusová zastávka Vinořská, na níž je
už vydáno stavební povolení. V létě by se měla také naplno rozjet výstavba nového fotbalového hřiště
s umělou trávou pro mládež, která
na něj netrpělivě čeká. Také by měla začít první etapa rekonstrukce
staré sokolovny, která zlepší sociální zázemí. Brzy bychom měli obdržet stavební povolení na výstavbu nových šaten základní školy
a připravujeme projekty na rekonstrukce našich kapliček a výstavbu jedinečného archeoparku,

stejně jako jsou rozpracované další projekty.
Opět tedy stavební léto…
Co se týká dopravy, tak bylo dohodnuto posílení linky 185, kdy
každá druhá končila ve Kbelích,
nyní by každý spoj měl zajíždět až
do Vinoře a končit na Palmovce,
na trase metra B. Naší snahou je
prodloužení této linky až do stanice Vinořská a posílení páteřní
komunikace Mladoboleslavská.
Čekáme na postup investora ve
výstavbě nového obchodního domu Billa u Dlabačů, stejně jako
sledujeme stav výstavby golfového hřiště a hrobnického domku
s veřejným WC. Také netrpělivě
vyhlížíme nového provozovatele
Ctěnického hotelu s restaurací
a kavárnou. To vše dále zlepší naše prostředí a zvýší bonitu Vinoře.
Máme za sebou mezinárodní
turnaj volejbalistů a stolních tenistů, naši sportovci obsadili vynikající 2. místo ve volejbale
a 3. ve stolním tenisu. Děkujeme
ale všem účastníkům, protože,
stejně jako na školní olympiádě
dětí, není důležitý výsledek, ale
účast. Fotbalisté hráli mezinárodní utkání se Schulzendorfem: sice
prohráli 0–9, ale příjemné bylo
posezení a společné sledování
mistrovství Evropy ve fotbale, my
už bohužel vypadli.
Přeji všem příjemné léto a pokud se nějakému našemu žákovi
náhodou vloudila nějaká horší
známka, tak se nic neděje, příští
rok ji hravě opraví.
Mějte se všichni krásně a těším
se na viděnou.
Fr. Švarc
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Informace úﬁadu
Bezbariérov˘ úﬁad
nejen pro 3 879
vinoﬁsk˘ch obãanÛ
Na konci května tohoto roku
jsme pro občany Vinoře otevřeli
nové bezbariérové prostory úřadu
- podatelnu a CZECH POINT. Stalo se tak po nečekaném odchodu
České spořitelny z naší budovy.
Najdete nás tedy tam, jako obvykle, v ulici Bohdanečská 97, ale
v přízemí (kde je i pošta), 1. dveře vlevo. Zde vyřídíte mimo jiné
přihlášení k trvalému pobytu,
místní poplatky, ověřování, výpis
z obchodního rejstříku, rejstříku
trestů, katastru nemovitostí apod.
Úřední hodiny
podatelny v přízemí jsou:
Po – St 8–11,30 13–17
Čt
8–11,30 13–19
Pá
8–12
Starostu, tajemníka, ekonoma,
účetní a stavebního technika najdete i nadále v 1. patře úřadu.
Úřední hodiny
v 1. patře zůstávají stejné:
Po–St
7–11,30 13–17
Čt
7–11,30 13–19
Pá
7–12
V první polovině června probíhal provizorní provoz úřadu spojený se stěhováním a úpravami telefonního spojení, proto jste se
možná někdy nemohli dovolat. Od
15. června už ale funguje provoz
naplno včetně nové telefonní
ústředny. Dalším krokem v do-
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hledné době bude také zavedení
platebních terminálů na podatelně, které umožní bezhotovostní
platby občanů.
Věříme, že bezbariérový úřad
ocení nejen senioři a maminky
s kočárky a malými dětmi.
Vzhledem k tomu, že nikde poblíž úřadu není žádné parkovací
místo pro invalidy, bude toto místo v rámci bezbariérového přístupu zřízeno v ulici Bukovinská.
Kontakt:
MČ Praha – Vinoř
Bohdanečská 97
190 17 Praha 9 - Vinoř
tel.: 286 851 114
fax: 286 851 483
e-mail: sekretariat@praha-vinor.cz
ds: m5pbt2p
www.praha-vinor.cz

Hlá‰ení
místního rozhlasu
Místní rozhlas je jen jednou z forem komunikace úřadu s místními
obyvateli. Jsou na něj zvyklí především tzv. starousedlíci ve staré
zástavbě Vinoře. Rozhlasová
ústředna a rozvody byly nainstalovány v době, kdy ve Vinoři bylo
mnohem méně domů, obyvatel,
a obcí projíždělo méně aut. Všechny tyto okolnosti mají vliv na slyšitelnost ohlašovaných zpráv. Nicméně pravidelně probíhá revize
celého systému, včetně práce v terénu, kdy musí být rozhlas na určitou dobu zapnutý, aby technik
zkontroloval funkčnost všech reproduktorů.

Poslední revize proběhla letos
v květnu. V ulici V Podskalí byl odstraněn zkrat. V ulici Klenovská
a Mladoboleslavská byly k stávajícím reproduktorům nainstalovány další 2 nové. V Mladoboleslavské se také opravilo přerušení
vedení, ke kterému došlo pravděpodobně instalováním dočasného
semaforu v ulici Selmická při výkopových pracích v Mladoboleslavské. Zároveň se všechny reproduktory přesměrovaly tak, aby
jejich dosah byl maximální mezi
přilehlé domy.
Vedle rozhlasu úřad informuje
obyvatele Vinoře prostřednictvím
internetových stránek www.praha-vinor.cz, kde je nová sekce s aktualitami a také na Facebooku pod
názvem MČ Praha Vinoř. Další zvažovanou variantou komunikace je
rozesílání lokálních SMS.

Místní poplatek
ze psÛ
Předmětem místního poplatku
ze psů je držení psa, který je starší 3 měsíců. Poplatek je vybírán
podle zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl.
m. Prahy, o místním poplatku ze
psů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek za psa(y) v MČ Praha - Vinoř platí každý držitel psa
(fyzická nebo právnická osoba),
který má trvalý pobyt (sídlo) ve
Vinoři. Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost do 15
dnů ode dne vzniku této skuteč-

nosti a rovněž nahlásit každou
změnu, která by měla vliv na výši poplatku, tedy i odhlásit psa
z evidence v případě úhynu psa,
při změně trvalého bydliště ne-

bo při změně držitele psa. Každý
chovatel psa chovaného na území hl. m. Prahy je povinen nechat psa, který je starší než 6 měsíců, trvale označit mikročipem

nebo tetováním. Označení psa
mikročipem na žádost chovatele
provede veterinární lékař a tetování odborně způsobilá osoba.

Sazby poplatku (roãní)
za jednoho psa
za druhého a kaÏdého dal‰ího psa
za psa drÏeného v rodinném domû
za druhého a kaÏdého dal‰ího psa drÏeného v rod. domû
drÏitelé invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého ãi sirotãího dÛchodu
za druhého a kaÏdého dal‰ího psa téhoÏ drÏitele dÛchodu
právnická osoba, která uÏívá psa k hlídání objektu
právnická osoba za druhého a kaÏdého dal‰ího psa k hlídání objektu
Splatnost poplatku
sazba nižší 600,- Kč do 31. března
sazba vyšší 600,- Kč ve dvou
splátkách
1. splátka: do 31. března
2. splátka: do 31. srpna
Nově můžete poplatky za psa
hradit přímo v podatelně MČ Praha
– Vinoř, Bohdanečská 97, v přízemí, a to v hotovosti nebo převodem
na účet prostřednictvím platebního
terminálu. Po zaplacení poplatku
obdrží majitel psa sáčky pro odklízení psích exkrementů.
Osvobození a úlevy
1) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná, osoba s těžkým zdravotním postižením,
které byl přiznán stupeň mimořádných výhod
2) držitel psa služebního sloužící
Policii ČR, městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud
mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád
3) psi převzati z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy
po dobu dvou let od převzetí

4) úleva z roční sazby poplatku ve
výši 350,- Kč po dobu dvou let
bude poskytnuta držiteli, který
nechá psa označit mikročipem
a přihlásí psa do evidence chovatelů psů vedené MHMP
Doklady
❙ průkaz totožnosti nebo plnou
moc v případě zastupování poplatníka
❙ doklad o přiznání důchodu
(v případě nižší sazby poplatku)
❙ doklad o převzetí psa z útulku
provozovaného na území hl. m.
Prahy
❙ případně očkovací průkaz psa
(čárový kód mikročipu)
Sankce
Správce poplatku může uložit
pořádkovou pokutu až do výše
50 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy.
Kontaktní osoba
Petra Gawdunová,
tel. 286 851 114,
e-mail: sekretariat@praha-vinor.cz

1.500,- Kã
2.250,- Kã
300,- Kã
600,- Kã
200,- Kã
300,- Kã
600,- Kã
900,- Kã

Vítání obãánkÛ aneb
setkání generací 2016
Letošního slavnostního VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ se zúčastnilo celkem
37 dětí z celkového počtu 56 narozených a přihlášených k trvalému pobytu ve Vinoři v roce 2015.
Společně s rodiči a prarodiči (někteří až z Kutné Hory) obsadili
školní jídelnu 14. dubna odpoledne do posledního místa. Jako
každý rok nechyběli ani zástupci
vlastenecko-dobročinné Obce baráčníků pod vedením rychtářky
Věry Kučerové, od dětí po seniory,
se svým pozdravem všem zúčastněným. Právě místní Obec baráčníků, která zde byla založena v roce 1932, udržuje ve Vinoři staré
zvyky a tradice, na které bychom
neměli zapomínat.
K slavnostní akci přispěly krásným hudebním vystoupením také
děti z místní mateřské školky ze
třídy Soviček pod vedením paní
učitelky Barbory Hněvkovské. Pak
už došlo na samotné vítání malých
občánků. Pamětní listy předávali
starosta František Švarc a zástup-
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kyně starosty Iveta Boušová. Zároveň rodiče malých občánků obdrželi od městské části poukázky
na nákup dětského vybavení
a drobné dárky od sponzorů – Babiez a Hipp. Akce byla ukončena
předáním květin přítomným baráčníkům.
O dalším VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ vás
budeme informovat na internetových stránkách
www.praha-vinor.cz
Petra Gawdunová
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Z 12. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha-Vinoﬁ, konaného dne 2. 5. 2016
❙ MZ souhlasilo se zřízením služebnosti cesty a stezky a inženýrských sítí s firmou KZK Group
k budoucímu nákupnímu centru
u Dlabačů za úplatu 406 000,- Kč
bez příslušné DPH a pověřilo úřad
a vedení MČ Praha – Vinoř (starostu a I. zástupce starosty) uzavřením smlouvy
❙ MZ souhlasilo s revokací usnesení Z395/5/13 ze dne 9. 5. 2013
a nesouhlasilo s dopravním napojením výstavby ve Ctěnicích přímo
na ulici Bohdanečskou dle projektu. MZ požaduje: Výstavbu chodníku mezi ulicí Bohdanečská a pozemkem 678/3 (v celé délce
pozemku 678/3), oddělení pozemků s parkovacími místy od chodníku souvislým poloprůhledným
plotem o výšce 130–160cm (včetně posuvných bran, nebo vrat neotevírajících se na chodník) a přepracování projektu dle požadavků
uvedených v bodech A a B a předložení 3D vizualizace domů a parkovacích míst s pohledem z ulice
Bohdanečská, umožňující zhodnotit architektonický a urbanistický soulad s okolím a blízkým zámkem. Pokud žadatel požadavky
A a B do projektu nezapracuje, trvá zastupitelstvo na dopravním
napojení předmětného pozemku
přes stávající komunikaci na pozemcích parc.č. 678/4 a 679/1
❙ MZ souhlasilo s předkládaným
návrhem projektové dokumentace
společnosti ZAVOS s.r.o., pro územní řízení a stavební řízení „Stavba
č. 3145 – TV Vinoř, etapa 001 –
Sběrná, 3 část“, týkající se výstavby komunikace za fotbalovým hřištěm a parkoviště na hřišti.
❙ MZ schválilo změnu rozpočtu
k 30. 4. 2016 dle rozpočtového

Jarní úklid s Radou mladých

opatřením č. 3/2016 dle přiložené
tabulky. Touto úpravou byl rozpočet navýšen o Kč 2.640.800,- ve výdajové i příjmové části schváleného rozpočtu v příjmové části na
Kč 31.173.400,- po konsolidaci
Kč 31.071.400,- se zapojením Třídy 8 ve výši Kč 1.896.300,-. Ve výdajové části 33.069.700,- po konsolidaci Kč 32.967.700,-. Dále MZ
schválilo uzavření veřejnoprávní
smlouvy s TJ Sokol Vinoř na poskytnutí dotace ve výši 55.900,- Kč
na úhradu nákladů spojených s výběrovým řízením na veřejnou zakázku – „Výstavba fotbalového
hřiště s umělou trávou“. Daňové(účetní) doklady, prokazující
čerpání dotace, musí mít datum
zdanitelného plnění od 1. 1. 2016
do 30. 11. 2016. MZ schválilo také
uzavření veřejnoprávní smlouvy
s TJ Sokol Vinoř na poskytnutí dotace ve výši 55.900,- Kč na úhradu nákladů spojených s výběrovým řízením na veřejnou zakázku
– „Stavební úpravy budovy Sokolovny č.p. 35 ve Vinoři“. Daňové

(účetní) doklady, prokazující čerpání dotace, musí mít datum zdanitelného plnění od 1. 1. 2016 do
30. 11. 2016. Do 10. 12. 2016 předloží TJ Sokol Vinoř závěrečné vyúčtování obou dotací. Případně
nevyčerpané finanční prostředky
TJ Sokol Vinoř vrátí do 23. 12. 2016
na účet MČ Praha – Vinoř
❙ MZ souhlasilo se snížením nájemného ve výši 50% pro nájemce
nebytových prostor v 1. podlaží
a 30 % pro ostatní nebytové a bytové prostory od května 2016 do
konce července 2016 z důvodu stavebních prací v suterénu zdravotního střediska
❙ MZ souhlasilo s finančním příspěvkem (účelovou dotací) na
opravu zdi kostela v Urbanické ulici jehož výše bude odsouhlasena
na dalším jednání zastupitelstva
❙ MZ schválilo finanční příspěvek
(dar) ve výši 5.000,- Kč pro Domov
pod hradem Žampach
❙ MZ souhlasilo s odstoupením od
smlouvy a schválilo vrácení zaplacené části kupní ceny na prodej
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pozemku p.č. 1361/73, k.ú. Vinoř,
ve výši 960.000,- Kč (u Unigy)
❙ MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor
Mladoboleslavská 515 o výměře
94m2, účel využití – stomatologická ordinace, od 01. 05. 2016 do
31. 12. 2016. Od 01. 05. 2016 je nájemné stanoveno ve výši 1.000Kč
/m2/rok za nebytové prostory. Nájemné je osvobozeno od DPH
❙ MZ souhlasilo s předkládanou
studií projektové dokumentace
pro Stavbu č. 0093 TV Kbely, etapa
0029 Jilemnická – chodník podél
Jilemnické směrem ke Ctěnicícm
s doplněním zadání o: rozšíření
opravy a rekonstrukce chodníku
před domem čp. 261, Bohdanečská

ul. a vyřešení způsobu likvidace
vod z odvodňovacího příkopu
v místě křižovatky Bohdanečská
x Jilemnická
❙ MZ schválila předložené stavebně-technické řešení pro regulaci
dopravy na křižovatce Mladoboleslavská x Bohdanečská x Živanická a schvaluje jeho realizaci
❙ MZ schválilo pronájem bytu č. 6,
Křemílkova 245 (byt 1+1). Doba nájmu byla stanovena od 1. 6. 2016 do
31. 5. 2017 s možností prodloužení
❙ MZ schválilo pronájem bytu č. 7,
Mladoboleslavská 13 (byt 1+kk).
Doba nájmu bude stanovena od
1. 6. 2016 do 31. 5. 2017 s možností prodloužení
❙ MZ schválilo pronájem bytu č. 1,

Mladoboleslavská 515 (byt 1+2).
Doba nájmu bude stanovena od
1. 6. 2016 do 30. 11. 2016 s možností prodloužení. Nájemné bude
předplaceno na celou dobu nájmu
bytu, tedy na půl roku, zálohy budou placeny měsíčně
❙ MZ schválilo předloženou účetní
závěrku Městské části Praha - Vinoř za rok 2015 takto:
– Výsledek hospodaření rozpočtová činnost – schodek ve výši
1.481.324,57 Kč.
– Výsledek hospodaření hlavní
činnost – ztráta ve výši
7.573.254,78 Kč.
– Výsledek hospodaření hospodářské činnosti – zisk
4.071.934,50 Kč.

Z 13. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha-Vinoﬁ, konaného dne 14. 6. 2016
❙ MZ souhlasilo s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k části pozemku
parc. č. 1575/10 v k. ú. Vinoř. Věcné břemeno bude časově neomezené, úplatné ve výši 10000,- Kč
bez DPH, pro oprávněného –
Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., IČ 274 03 505 podle předloženého návrhu textu Smlouvy.
MZ pověřilo starostu k uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s termínem
do 30. 6. 2016.MZ dále souhlasilo
s uzavřením smlouvy o bezúplatné výpůjčce a pověřilo starostu
k uzavření smlouvy o výpůjčce
s termínem do 30. 6. 2016
❙ MZ projednalo závěrečný účet za
rok 2015 a schválilo celoroční hospodaření Městské části Praha – Vinoř za rok 2015, a to bez výhrad
❙ MZ schválilo odměnu řediteli
školy za II. pololetí školního roku
2015/2016
❙ MZ schválilo finanční dar Spolku
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při ZŠ a MŠ Praha Vinoř ve výši
20.000,- Kč na letní školku ve
dnech 1. 7. 2016 – 22. 7. 2016
❙ MZ souhlasilo s převodem rekonstruovaného suterénu zdravotního střediska po kolaudaci do
užívání ZŠ a MŠ Praha – Vinoř
❙ MZ schválilo finanční vypořádání předplacení nájmu za pozemek
p.č. 656/1 k.ú. Vinoř o výměře
1.010 m2 za období od 1. 3. 2016
do 31. 12. 2033, za nájemné 7,Kč/m2/rok, tj. celkem 126.082,Kč. Finanční prostředky budou vyplaceny z účtu VHČ
❙ MZ schválilo ukončení nájemní
smlouvy dohodou na byt č.9, Bohdanečská 399 k 31. 5. 2016
❙ MZ schválilo prodloužení nájemních smluv:
– na byt č. 5, Mladoboleslavská
13, Praha 9 - Vinoř od 01. 08.
2016 do 31. 07. 2019
– na byt č. 4, Bohdanečská 249,
Praha 9 - Vinoř od 15. 07. 2016
do 14. 07. 2019

– na byt č. 1, Bohdanečská 399,
Praha 9 - Vinoř od 01. 07. 2016
do 30. 06. 2019
– na byt č. 1, Mikulovická 337,
Praha 9 - Vinoř od 01. 08. 2016
do 31. 7. 2017
– na byt č. 1, Prachovická 340,
Praha 9 - Vinoř od 01. 08. 2016
do 31. 07. 2017
– na byt č. 2, Prachovická 340,
Praha 9 - Vinoř od 01. 08. 2016
do 31. 07. 2017
– na byt č. 8, Křemílkova 245,
Praha 9 - Vinoř od 01. 04. 2016
do 31. 03. 2017
❙ MZ vzalo na vědomí směrnici starosty týkající se nájemného za vybavení bytů
❙ MZ souhlasilo s uzavřením kupních smluv k odděleným částem
pozemku parc. č. 628/2 v k.ú. Vinoř, a to:
– pozemku parc. č. 628/2 v k. ú.
Vinoř za cenu 49 190,63 Kč, podle náležejících a oprávněných
vlastnických podílů,

– pozemku parc. č. 628/14 v k. ú.
Vinoř za cenu 89 745, 94 Kč, podle náležejících a oprávněných
vlastnických podílů,
– pozemku parc. č. 628/15
v k. ú. Vinoř pro za cenu cena
132 432,58 Kč, podle náležejících a oprávněných vlastnických
podílů s možností platby ve
dvou splátkách, dohodnutých
v kupní smlouvě,
– pozemku parc. č. 628/16 v k. ú.
Vinoř pro za cenu 119 624,59 Kč,
podle náležejících a oprávněných vlastnických podílů,
– pozemku parc. č. 628/17 v k. ú.
Vinoř za cenu 98 281,27 Kč, podle náležejících a oprávněných
vlastnických podílů. MZ pověřilo starostu k podpisu a uzavření
kupních smluv
❙ MZ souhlasilo s uzavřením
smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č.
1337/224 v k. ú. Vinoř. Věcné břemeno bude časově neomezené,
úplatné ve výši 10 000,- Kč + příslušná sazba DPH, pro oprávněného – společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu
Pražské plynárenské, a.s., IČ 274
03 505, podle upraveného návrhu
textu Smlouvy a pověřilo starostu
k podpisu a uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene

❙ MZ zřizuje novou pracovní pozici v rámci kulturního centra Vincent. Uvedený pracovník bude na
plný pracovní úvazek připravovat
pro městskou část a KC Vincent
kulturní a společenské akce a bude se starat o jejich propagaci. Zároveň se bude starat o naplnění
poslání Informačního centra
v Prachovické ulici, v němž bude
v rámci své pracovní náplně sídlit
a připravovat pro něj mimo jiné
kulturní, přednáškové a výstavní
akce. Svou činnost bude pracovník
vykonávat v koordinaci s ředitelem KC Vincent a předsedou Výboru pro kulturu a volnočasové
aktivity. Do nově zřízené pozice
schvaluje zastupitelstvo MČ PrahaVinoř paní Janu Hyklovou-Česákovou
❙ MZ schválilo změnu rozpočtu
k 30. 6. 2016 dle rozpočtového
opatření č. 4/2016 dle přiložené
tabulky. Touto úpravou bude rozpočet navýšen o Kč 4.984.400,- ve
výdajové i příjmové části schváleného rozpočtu v příjmové části na
Kč 31.442.400,-, po konsolidaci Kč
31.340.400,- se zapojením Třídy 8
ve výši Kč 6.611.700,-. Ve výdajové
části na Kč 38.054.100- po konsolidaci Kč 34.952.100,❙ MZ dále schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol

Vinoř na poskytnutí investiční dotace ve výši 2.150.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou
fotbalového hřiště s umělou trávou. Daňové(účetní) doklady, prokazující čerpání dotace, musí mít
datum zdanitelného plnění od
1. 1. 2016 do 30. 11. 2016. Dotace
bude vyplácena postupně po vyčerpání finančních prostředků poskytnutých na tuto výstavbu
z MHMP a na základě předložení
daňových (účetních) dokladů. MZ
schválilo také uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Vinoř
na poskytnutí investiční dotace ve
výši 882.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí
budovy sokolovny č.p. 35 v Praze
- Vinoři. Daňové (účetní) doklady,
prokazující čerpání dotace, musí
mít datum zdanitelného plnění od
1. 1. 2016 do 30. 11. 2016. Dotace
bude vyplácena postupně po vyčerpání finančních prostředků poskytnutých na tuto výstavbu
z MHMP a na základě předložení
daňových (účetních) dokladů. Do
10. 12. 2016 předloží TJ Sokol Vinoř závěrečné vyúčtování obou investičních dotací. Případné nevyčerpané finanční prostředky TJ
Sokol Vinoř vrátí do 23. 12. 2016
na účet MČ Praha – Vinoř.

Kultura ve Vinoﬁi od záﬁí trochu jinak...
Jak potvrdili svým hlasováním
zastupitelé MČ Praha-Vinoř na
řádném červnovém zasedání, získá KC Vincent od září tohoto roku
novou pracovní posilu. Otázka tedy zní, co si máme od paní Jany
Česákové Hyklové, která tuto pozici zaujme, slibovat. Odpovědí budiž tento fakt: očekávat můžeme
zásadní změnu ve způsobu, jak se

budou do budoucna připravovat
kulturní a společenské akce, organizované městskou částí. Zatímco
až dosud se o ně starali především
členové výboru pro kulturu a další nadšenci ve svém volném čase,
nyní bude jejich organizování součástí pracovní náplně dotyčného
pracovníka. Obecní ples, Vinořský
masopust, Čarodějnice, Vinořský

Jana Česáková – Hyklová
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vandráček, Posvícenská zábava,
Lampiónový průvod, Vinořský advent plus například Vítání občánků a příprava různých oficiálních
akcí, to vše bude mít nyní na starosti profesionál. Tím pak Jana
rozhodně je, mimo jiné i proto, že
příprava uvedených akcí ležela
v minulých letech zejména na jejích bedrech; ve Vinoři bychom
pro takový úkol v současné době
jen těžko našli povolanější osobu.
Stálým sídlem nového zaměstnance KC Vincent se stane Infor-

mační a společenské centrum Na
rychtě v Chaltické ulici. Kromě zachování stávající funkce (prostor
pro schůze baráčníků a seniorů, vinořských stran, spolků a sdružení
a zasedání zastupitelstva) by mělo
začít plnit i nová poslání. Postupnými úpravami by měl vzniknout
i multifunkční sál pro pořádání výstav, přednášek či komorních koncertů, a naplněno by měl být i smysl „informačního centra.“ To co,
naší městské části momentálně
chybí, jsou informační materiály,

publikace, pohlednice či jakékoliv
dárkové předměty spjaté s Vinoří.
I to bychom rádi ve spolupráci s Janou Česákovou Hyklovou brzy napravili, a právě v Centru v Chalické ulici by měli návštěvníci Vinoře
i její občané takový sortiment kdykoliv nalézt.
Věřme tedy, že vinořáci už brzy
poznají, že mít svého „člověka pro
kulturu“ – mimo jiné nezávislého
na momentálním obsazení zastupitelstva – se opravdu vyplatí!
Robert Rytina

viditelná všem, i „nás“ chodce je
třeba vidět. „Lidé nepotřebují přímo reflexní vesty, stačí jakýkoliv
reflexní prvek, který je umístěn
tak, aby ho viděli ostatní účastníci
silničního provozu. V pořádku je
tedy například reflexní pásek nebo reflexní prvky, které jsou součástí oblečení,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
Nadace Besip na svých webových stránkách uvádí rozdíl ve viditelnosti různých barev našeho

oblečení. Modré oblečení je řidiči
viditelné teprve od 18 metrů, červené oblečení od 24 metrů, žluté
od 37 metrů, bílé od 55 metrů a reflexní oblečení již od 200 metrů.
Musíme vzít v úvahu i reakční čas
řidiče: vidí, rozeznává a rozhoduje. Je tak zřejmé, že reflexní oblečení či prvky poskytují řidiči dostatek času a chodce tím chrání.
Reflexní prvky je možné zakoupit téměř kdekoli, a to včetně pošt.
MPP – ZG

SebeREFLEXE
Pozdní svítání, v zimě sníh a častější mlha, jindy déšť a městský
smog… Do toho si přimíchejme
převážně ponuré barvy našeho oblečení, a neštěstí – vinou zhoršené
viditelnosti – je nasnadě.
Od února 2016 platí povinnost
chodců používat reflexní prvky
mimo obce. Jedná se totiž o místa,
kde nejsou chodníky, a my jako
chodci se ocitáme přímo na silnici. A stejně jako vozidla, která musí mít rozsvícená světla, aby byla

ODVOZ BIOODPADU na 2. pololetí roku 2016
Stanovi‰tû
Bohdaneãská ulice 677 – zahrádkáﬁská kolonie
Mikulovická
Mlázovická
ulice U Bakaláﬁe – pod nákupním stﬁediskem
Bohdaneãská ulice 677 – zahrádkáﬁská kolonie
Vinoﬁské nám. – pﬁed farou
Bohdaneãská ulice – mezi domy ãp. 249 a 400
Mikulovická
Kﬁemílkova ul. – námûstí na konci ulice
Bohdaneãská ulice 677 – zahrádkáﬁská kolonie
U Cukrovaru
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Datum pﬁistavení

Doba pﬁistavení

9. 7.
23. 7.
30. 7.
13. 8.
20. 8.
27. 8.
10. 9.
17. 9.
8. 10.
15. 10.
27. 11.

9,00 – 12,00 hod.
9,00 – 12,00 hod.
9,00 – 12,00 hod.
9,00 – 12,00 hod.
9,00 – 12,00 hod.
13,00 – 16,00 hod.
9,00 – 12,00 hod.
13,00 – 16,00 hod.
9,00 – 12,00 hod.
13,00 – 16,00 hod.
9,00 – 12,00 hod.

ODVOZ ODPADU VOK na 2. pololetí roku 2016
Stanovi‰tû

Datum pﬁistavení

Mikulovická ulice – u zahrady ‰koly
Vinoﬁské námûstí – pﬁed farou
Kﬁemílkova ulice – námûstí na konci ulice
ulice U Bakaláﬁe– pod nákupním stﬁediskem
Bohdaneãská ulice – mezi domy ã.p. 250 a 400
Mlázovická
U kontejnerÛ jsou pracovníci svozové spoleãnosti.

Po 26.9.
Út 27.9.
ât 29.9.
Pá 30.9.
Po 3.10.
Út 4.10.

Doba pﬁistavení
14,00 – 18,00 hod.
14,00 – 18,00 hod.
14,00 – 18,00 hod.
14,00 – 18,00 hod.
14,00 – 18,00 hod.
14,00 – 18,00 hod.

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁ¤ PraÏské plynárenské, a.s.
➠ dne 26. 07. 16
➠ dne 29. 08. 16
➠ dne 4. 10. 16

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

Termíny pﬁistavení :
do 11,00 hod.
➠ dne 7. 11. 16 od 14,30 do 17,00 hod.
do 13,30 hod.
➠ dne 21. 12. 16 od 10,30 do 13,30 hod.
do 14,30 hod.

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

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností 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 267 175 366 a 267 175 202, www.ppas.cz

Harmonogram mobilního sbûru nebezpeãného odpadu 2016
Praha 19, Praha-Satalice, Praha-Vinoﬁ
ãtvrtek 29. 9.
zastávka
1. kﬁiÏovatka ul. Benecká – Hanu‰ova
2. kﬁiÏovatka ul. Bakovská – TouÏimská (parkovi‰tû u hasiãské stanice)
3. kﬁiÏovatka ul. LetcÛ – Radvanická
4. kﬁiÏovatka ul. Mladoboleslavská – Martinická
5. kﬁiÏovatka ul. Trabantská – Za ·kolkou
6. kﬁiÏovatka ul. K RadonicÛm – U Obory
7. ul. Mladoboleslavská (parkovi‰tû u hﬁbitova)
8. kﬁiÏovatka ul. Mladoboleslavská – Lohenická

ãas od – do
15:00 – 15:20
15:30 – 15:50
16:00 – 16:20
16:30 – 16:50
17:00 – 17:20
17:30 – 17:50
18:10 – 18:30
18:40 – 19:00

Kontaktní tel. na ﬁidiãe pro pﬁípad nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318
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Ctûnice
Program âERVENEC – SRPEN – ZÁ¤Í 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: úter˘–nedûle 10.00–18.00 hod.
Státní svátek 28. 9. 2016 otevﬁeno od 10–18 hod.
Doprava: metro B Palmovka nebo C LetÀany,
dále bus 185 (smûr Vinoﬁsk˘ hﬁbitov)
a 302 (smûr Pﬁezletice-Kocanda) do stanice Ctûnice

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

¤emesla v poﬁádku
Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost
Stálá expozice, seznamující s dějinami řemesel a cechovního sdružování, která je umístěna v hlavních reprezentativních sálech
I. patra zámku, představuje jednu
z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě. Sbírku čítající více než 600 předmětů spravuje právě Muzeum hlavního
města Prahy.
Pokladna cechu postřihačů
(i. č. H 007 978)
K vůbec nejstarším pražským cechům patří soukeníci. Ti se začali
cechovně organizovat už ve 14. století. Soukeníci se zabývali výrobou
vlněných látek (suken). Pracovní
postup při výrobě vlněného sukna
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byl náročný a zdlouhavý, proto si
velice brzo vynutil specializaci jednotlivých řemeslníků. Tito specialisté sice v pramenech vystupují jako samostatná řemesla, ale
pracovním postupem na sobě závislá. Patří k nim vlnaři, tkalci vlny, valcháři, barvíři sukna a také
postřihači, kteří sukno upravovali vypíráním, napínáním, ale zejména postřihováním speciálními
postřihačskými nůžkami.
Pokladna cechu postřihačů pochází ze 17. století. Je celodřevěná
a zdobená ornamentální reliéfní
řezbou. Na vnitřní straně víka je
vyobrazen patron postřihačů – Mikuláš z Bari. Pod ním je umístěna
malba znaku řemesla, v níž je vyobrazena knapská střela, používaná na zplstění látky, soukenická
štětka, ale také český lev a obrněná paže svírající meč.

NádraÏí
Praha-Tû‰nov
provoz obnoven:
od 15. 5. 2016 do 31. 12. 2016
ve II. patře zámku
Nová expozice představuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. Modelové kolejiště v měřítku 1: 87 nabízí
návštěvníkovi možnost udělat si
velmi reálnou představu o podobě nejkrásnější nádražní budovy v Praze, vystavěné v letech
1872–1875 coby reprezentativní
železniční stavba významné společnosti Rakouské severozápadní
dráhy. Model budovy, zahrnující
i pozoruhodnou sochařskou výzdobu, vznikl dle původních technických výkresů metodou 3D tisku. Součástí modelu nádraží je
i areál lokomotivního depa, zobrazující místa pro zbrojení lokomotiv vodou a zejména uhlím
pomocí zauhlovacího jeřábu, jejich údržbu v odkalovací jámě,
dvojkolejnou průjezdnou remízu,
funkční točnu, rovněž tak stavědlo,
vodárnu nebo nákladní skladiště.
Provoz na těšnovském nádraží ustal v roce 1972 a v březnu
1985 byla demolována poslední
a architektonicky nejcennější
část nádražní budovy. Provoz na
muzejním modelovém nádraží
ovšem opět funguje a i dnes lze
tak zažít atmosféru časů, kdy se
osobním vlakem do Turnova cestovalo ve dvouosých vagonech
s dřevěnými sedadly přes zastávku Karlín přístav.

Nádraží Praha – Těšnov

Veãerníãek slaví 50 let DoÏínky

Ctûnické drátování

od 24. 4. do 30. 10. 2016,
přízemí zámku
a výstavní sál Špejchar
Výstava mapuje příběh fenoménu „Večerníček“. Nenápadná
pohádka na dobrou noc postupně
přerostla díky mimořádné dramatické, výtvarné i animační kvalitě
formát krátkého žánrového útvaru
a stal se z ní zcela originální televizní subjekt. Interaktivní výstava
představuje nejen nejoblíbenější
příběhy, jako je Mach a Šebestová,
Maxipes Fík, Rákosníček, Králíci
z klobouku, Pohádky ovčí babičky
anebo Krkonošské pohádky, ale
samozřejmě také jejich tvůrce, scénáristy, výtvarníky.

neděle 28. 8. 2016
od 10.00 do 17. 00 hod.

sobota–neděle 27.–28. 8. 2016
od 10 do 16 hod.

Tradiční ctěnická sklizňová
slavnost oslavující konec žatvy se
i letos nese v duchu zábavy i poučení. Řemeslný trh, folklorní vystoupení baráčnických obcí nebo
tvůrčí dílny pro děti. Takový bude
letošní pátý ročník dožínek ve
Ctěnicích. Na programu dne je mimo jiné pečení a ochutnávání chleba a obilných placek z nové mouky nebo ukázky žňových prací –
mlácení cepem či stavění panáků
s možností vše si vyzkoušet. Děti
se také dozví, k čemu ve Ctěnicích
původně sloužila sýpka, jaké měla
členění a naučí se rozpoznávat jednotlivé obiloviny.

Ctěnického drátování uvádí již
18. celostátní setkání Cechu česko–moravských uměleckých dráteníků jako jediné dobrovolné
profesní organizace v oboru drátenictví. V rámci setkání je připravena výstava soutěžních výrobků
na téma Mýty, zkazky, pohádky
a budou vyhlášeny ceny udělené
odbornou porotou. Návštěvníci se
seznámí s historií a současností
drátenictví jak ve světě, tak v českých zemích a s využitím této techniky v současnosti. Akce je doplněna přednáškami i praktickými
ukázkami a tvůrčí dílnou s možností vyzkoušet si různé techniky
drátování.
Akce se koná za podpory MK ČR.

Doprovodné programy:
sobota 17. 9. 2016
ve 14.00 hod.
Koulelo se jablíčko
Pohádková hra se zámeckým
zahradníkem navazuje na příběhy
z českých pohádek, v nichž hraje
hlavní roli jablko.
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Jablkobraní
sobota 17. 9. 2016 od 10.00
do 16.00 hod.

Programy pro ‰koly a zájmové skupiny
Komentovaná
prohlídka
Řemesla v pořádku
Komentovaná prohlídka expozice seznámí návštěvníky s dějinami
řemesel a cechovního sdružování
v sociokulturním i uměleckohistorickém kontextu od středověku
po současnost.
Vhodné pro: II. st. ZŠ, SŠ

Interaktivní programy
Zámecká zahrada nabízí letošní úrodu tradičních českých jablečných odrůd z místní štěpnice,
ochutnávku jablek a čerstvě lisovaného moštu. Restaurace přináší pečené i nepečené jablečné speciality.

Literární kavárna
Koná se v sále Kočárovna
úterý 13. 9. 2016 ve 14.00 hod.
Zdenka Procházková
a Lída Baarová

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
prohlídce, se samy vydávají na
vandr po expozici.
Vhodné pro: 3.–6. třídy ZŠ

Ztracení poddaní
Venkovní etapová hra složená
z patnácti úseků, založená na stopování a hledání ztracených poddaných Adama Hrzána z Harasova.
Cílem programu je seznámit děti
s dějinami areálu a personálem,
který na ctěnickém venkovském
panství pracoval.
Platnost programu: od 3. 5. 2016
Toulky říší večerníčků
Do jaké třídy chodí Mach s Šebestovou? V jakých českých horách můžeme potkat bájného
vládce Krakonoše a proč Bob a Bobek bydlí v klobouku? Lektorský
program je pojat jako interaktivní
a hravá procházka známými večerníčkovými příběhy.
Vhodné pro: MŠ, I. st. ZŠ

Na v‰echny lektorské programy je nutné objednat se pﬁedem
na tel. 286 001 362
nebo na e-mailu oudova@muzeumprahy.cz

V Zámeckém areálu pÛsobí:
Jezdecká společnost Ctěnice,
Ing. Illona Neumannová,
tel.: 736 605 766, e-mail: neumannova@jezdec.cz
Ing. Cyril Neumann, tel.: 603 517 242,
e-mail: jezdec@jezdec.cz, www.jsctenice.cz, www.jezdec.cz
otevírací doba:
pondělí–pátek 10–18,30 hodin, sobota a neděle 10–15 hodin
Zámecké zahradnictví Ctěnice,

Beseda tvůrců filmu o prvorepublikové filmové hvězdě, herečce Lídě Baarové, který po svém
uvedení do kin v lednu 2016 vzbudil nebývalý zájem obecenstva
i kritiků a je promítán s úspěchem
i v zahraničí. Chcete vědět víc?
Přijďte, dozvíte se.
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Ing. Ondřej Fous,
tel.: 608 850 800, e-mail: pereny@email.cz
www.zameckezahradnictví.cz,
Otevírací doba: otevřeno denně 10–18 hodin
Zámecký hotel Ctěnice,
Zámecký hotel, restaurace a kavárna
jsou od 21. 12. 2015 do odvolání UZAVŘENY.

Vinoﬁ international
VI. Mezinárodní festival ãokolády v Kargowé

Letos už po šesté se v partnerském městě Vinoře, polské Kargowé, konal oblíbený festival s názvem „Święto Czekolady“. Během
víkendové akce bylo možné ve
dnech 4.–5. června navštívit i skutečnou „továrnu na čokoládu“, neboli podnik firmy Nestlé, kde se vyrábějí oblíbené tyčinky Lion,
Princessa nebo Delisa, ale také řadu workshopů, osvěžoven a stánků na velkém prostranství s centrální pódiem, které bylo hlavním
festivalovým centrem. Právě zde
otevřel tradičně starosta města Jerzy Fabiś festival symbolickým čokoládovým klíčem (neboli dortem
příslušného tvaru) a zde přivítali
návštěvníky tohoto svátku čokolá-
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dy i zástpci partnerských měst: starosta německého Schulzendorfu
Markus Mücke a vinořský místostarosta Robert Rytina. A zde také
došlo i k předání vinořského daru
kargowským občanům, velkého
čokoládového dortu z cukrárny
Marcipánka. Potom, co byli festivaloví návštěvníci vyzváni k jeho
ochutnávce, počítala se jeho existence už jen na minuty...
Mezi další části program pak patřila sportovní soutěž „Běh Princessy“ a také množství hudebních, tanečních a divadelních vystoupení.
Ze setkání představitelů Kargowé,
Schulzendorfu a Vinoře vzešlo několik zajímavých podnětů pro další spolupráci; zejména s německými kolegy se podařilo dohodnout
návštěvu zástupců měst Zeuthen
a Eichwalde (bezprostředních sousedů a partnerů Schulzendorfu) ve
Vinoři a naplánovat možné společné aktivity i s těmito zajímavými lokalitami. Do budoucna se by se mělo podařit i reprezentovat Vinoř na
„Svátku čokolády“ v Kargowé vlastním informačním stánkem a vystoupeními, které by se měly stát
součástí festivalového programu.
Letošní festival tedy skončil, ale

20

léto teprve začíná a s ním přichází i jedna z nejdůležitějších akcí naší mezinárodní spolupráce: každoroční tábor pro děti ze všech tří
partnerským měst, který se tentokrát koná u nás ve Vinoři. A děti
z vinořské školy nás už také brzy

budou reprezentovat coby zdatní
divadelníci v italském Laveno
Mombello, takže se zdá, že slova
„Vinoř International“ z názvu této rubriky opravdu nejsou nijak
nadnesená!
-redakce-

Náv‰tûva ze Schulzendorfu

Dne 21. května proběhla přátelská utkání našich borců s hosty
ze Schulzendorfu ve volejbalu
a ping-pongu. Ve volejbalu se utkala dvě družstva Schulzendorfu
a dvě družstva Vinoře. Výsledky
můžete vidět v přiložené tabulce.
Ve dnech 24.–26. 6. proběhla
návštěva fotbalistů z partnerské
obce Schulzendorf, zápas pro nás
nedopadl nejlépe, podlehli jsme
po vlastních chybách 0-9. V úmorném vedru to bylo ale spíše o přežití. A to se podařilo – takže –
vlastně vyhráli všichni...
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Ze Ïivota Vinoﬁe
âarodûjnice 2016

Čarodějné řádění letos opět
omámilo Hoffmanův dvůr. A jelikož tento rok připadl 30. duben na
sobotu, mohli jsme si dovolit započít program pro děti už od 15 hodin. Ponechali jsme tradičně oblíbené soutěže, které měly největší
ohlas, a zařadili několik nových. To
bylo třeba Pohřbívání malinkatých
rakviček, Chůze po laně a Poznávačka ve sklepení. Za vyplněnou
kartičku s razítky si každý vysoutěžil sladkou odměnu. Finálem dětského programu byla moderovaná
přehlídka čarodějných kostýmů.
Nejkrásnější a nejzajímavější masky byly samozřejmě po zásluze oceněny drobnostmi od sponzorů.
Žádná Filipojakubská noc by se neobešla bez ohňů, a tak i zde zaplál
velký oheň s čarodějnicí. Jeho za-
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pálení doprovodili svým výstupem
bubeníci. Bylo to zas něco nového
a mělo to sílu. Během celého odpoledne si návštěvníci mohli opéct
buřtíky na dvou menších ohníč-

cích. Doprovodný program zajišťovalo duo čarodějek s výstavou panenek Monsterhigh, na které ručně
šijí vlastní oblečky a různorodě je
upravují. Dále pak čarodějnice pro

děti připravily v pravidelných přestávkách kouzelnická vystoupení
s mizejícími předměty, kartami. Nechyběly ani drobnosti ke koupi. Čarodějky prodávaly šperky, drobnosti na panenky, obrázky, košíčky
a tašky. Večerní program obstarala
Pohřební Kapela se svými lidovkami. Veselejší a svižnější muziku na
čarodějný rej jsme si nemohli přát.
jčh

Hvûzdy klasické hudby ve Vinoﬁi: Lena Belkina a Olena Kushpler
Koncerty klasické hudby ve Vinoři – to je pojem, který je rok od
roku známější čím dál tím širšímu
okruhu milovníků tohoto žánru.
Návštěvníci mají určitě ještě v dobré paměti českou premiéru písní
Giacoma Pucciniho, koncertní provedení scén z opery Giuseppe Verdiho „Jana z Arcu“ i galakoncert
sólistů Opery Národního divadla
z let 2012-2014. V loňském roce se
pak v tradičním místě konání těchto hudebních událostí, tedy v kostele Povýšení sv. Kříže, podařilo
opět „nasadit laťku“ o něco výš.
Společné vystoupení hvězd, jakými jsou sopranistka Anda-Louise
Bogza, basista Štefan Kocán a klavírista Miroslav Sekera, není ničím
běžným ani v případě velkých hudebních institucí či festivalů, natož
v kostelíku v malé městské části
na východním okraji Prahy... Následná beseda s panem Kocánem
a legendární sopranistkou Gabrielou Beňačkovou v Hoffmanově
dvoře pak prokázala, že za zážitky,
spojenými s klasickou hudbou, se
lze ve Vinoři vypravit i jinam, než
do kostela.
A letos jsme se rozhodli posunout v přípravě těchto koncertů
ještě o něco dál, a to doslova i ob-

Vzácná fotografie ze ctěnického setkání tří významných mezzosopranistek: zatímco
o Leně Belkině si můžete více přečíst v tomto článku, Zoryanu Kushpler (uprostřed) je
třeba představit jako přední sólistku Vídeňské státní opery a jednu z nejúspěšnějších ukrajinských operních pěvkyň součanosti. Štěpánku Pučálkovou (vpravo) pak znají nejen návštěvníci pražského Národního divadla, ale i festivalových domů v Salcburku, kde bude
příští rok debutovat ve Wagnerově Valkýře na proslulém Velikonočním festivalu.

razně. Na základě dohody s paní
Klabanovou a paní Steinerovou
ze Zámeckého areálu Ctěnice
jsme dospěli k názoru, že ideálním prostorem pro další vystoupení bude krásně rekonstruovaný
a prakticky vybavený sál tamní
Kočárovny. Díky vstřícnosti mezi
Muzeem hl.m. Prahy (provozovatelem arálu) a MČ Praha-Vinoř tak

vzájemné spolupráci nic nestálo
v cestě. Co se týče účinkujících,
pomohla tentokrát náhoda: po
loňském koncertě v Drážďanech
jsem se seznámil s vynikající
ukrajinskou mezzosopranistkou
Lenou Belkinou, její krajankou
a neméně skvělou klavíristkou
Olenou Kushpler a jejich manažerem Wolfgangem Hartlem. Když
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jsem této trojici sdělil něco málo
o historii vinořských koncertů,
projevila především Lena Belkina
zájem se k nám podívat také.
A protože nikoho z přítomných neodradilo ani moje sdělení, že na
koncertování ve Vinoři skutečně
zbohatnout nelze, dohodli jsme
se, že se dohodneme... Detaily vystoupení jsme asi o měsíc později
doladili s Lenou ve Vídni, kde žije, takže zbývalo už se jen těšit na
duben roku 2016, na kdy jsme její vinořský recitál naplánovali.
Aby nedošlo k omylu, že Lena
Belkina a Olena Kushpler nečekaly
celý život na nic jiného, než že jim
někdo z Vinoře nabídne hostování
ve Ctěnicích, je třeba uvést, že obě
dámy patří ve svém oboru už dávno ke špičce. Mladá mezzosopranistka ztvárnila v roce 2012 hlavní roli ve filmovém provedení
Rossiniho opery Popelka, dobře ji
znají i návštěvníci Rossiniho festivalu v italském Pesaru, Vídeňské
státní opery, New National Theatre
v Tokiu, madridského Teatro Real,
Opery v Lipsku a dalších významných scén včetně pražského Národního divadla. V roce 2015 vydala firma Sony Classical první
sólové album Leny Belkiny nazvané Dolci momenti a zpěvačka se
tak jako exkluzivní umělkyně uvedené nahrávací společnosti zařadila po bok hvězd, jakými jsou pěvci
Plácido Domingo a Jonas Kaufmann nebo klavírista Lang Lang.
Pianistka Olena Kushpler, usazená
v Hamburku, má už za sebou také
dlouhý seznam úspěchů: berlínský
Konzerthaus, Tonhalle Düsseldorf,
Musikverein ve Vídni, tam všude
už poznali její umění. Rozhlasové
a televizní nahrávky pořídila Olena u společností Bayerischer Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk
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a SWR, v roce 2012 vydala firma
Capriccio její nahrávku klavírních
děl katalánského skladatele Federica Mompou a později i dvě alba
ruských a španělských písní, na
níž vystupuje se svou sestrou,
mezzosopranistkou Zoryanou
Kushpler. Ve Vinoři jsme se pak
nakonec setkali i s ní, leč nepředbíhejme...

Obě umělkyně dorazily do Vinoře už několik dní před koncertem, a to především proto, aby se
na recitál z písňové tvorby Brahmse, Dvořáka, Čajkovského a Rachmaninova řádně připravily (zkoušky probíhaly u pianina ve velkém
sále Centra Mariapoli, kde dámy
také bydlely). Poslední dva dny se
pak zkušelo přímo v Kočárovně

u velkého koncertního křídla
značky Petrof, zapůjčeného Českým hudebním fondem. Repertoár byl tedy nazkoušen, sál pro sto
padesát hostů zaměstanci areálu
vzorně připraven a slavnostní večer 27. dubna mohl začít.
Přiznám se, že i navzdory propagaci koncertu v médiích všeho
druhu jsem měl trochu obavy, zda
se podaří do ne zcela idálné dopravně dosažitelního ctěnického
zámku přilákat dostatek návštěvníků. Krásný jarní den i atraktivní jména obou umělkyň však udělaly své a sál byl několik minut
před začátkem vystoupení zaplněn téměř k prasknutí. Kromě vinořáků a dalších pražských diváků
jsme měli tu čest přivítat v zámeckém areálu celou řadu vzácných
hostů: delegaci ukrajinského velvyslanectví v čele s kulturní atašé
Julií Kločko, pražského radního
pro kulturu Jana Wolfa, výpravu
z polského partnerského města
Kargowa, vedenou starostou Zelenohorského okresu Dariuszem
Wróblewskim a starostu německého Schulzendorfu Markuse Mückeho. Z hostů z uměleckého světa
zasedli v hledišti sólistka Vídeňské
státní opery Zoryana Kushpler
(Olenina sestra) s matkou Adou
Kushpler, významnou ukrajinskou
hudební pedagožkou, operní pěvci Dana Burešová, Štěpánka Pučálková či Vladimir Koval nebo už
zmíněný hudební manažer Wolfgang Hartl z Vídně.
Ctěnická Kočárovna se pak stala
svědkem úžasného koncertu, jaký
by nedělal ostudu žádnému významnému světovému hudebnímu
festivalu (však se také stejný recitál v podání Leny Belkiny a Oleny
Kushpler na několika z nich v brzku objeví). Zejména v písních Petra
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Iljiče Čajkovského a Sergeje Rachmaninova pěvkyně své renomé dokonale potvrdila a klavíristka jí
v nich byla více než citlivou oporou. Závěrečný aplaus si vyžádal
dva přídavky (ukrajinskou národní píseň a další z písní S. Rachmaninova), ale ani to ještě nebyl konec večera.
Hosté se totiž mohli zdržet a setkat se i s umělkyněmi nad vynikajícím občerstvením, dodaným
a připraveným Restaurací a galerií u Černínů, a většina jich využila i možnost zúčastnit se noční
prohlídky zámku. Výjimečný zážitek si tak mohli všichni příchozí
vychutnat až do půlnoci... Řada
spokojených návštěvníků mě pak
osobně ujistila (a činila tak nejen
česky, ale i anglicky, německy, polsky, ukrajinsky a rusky), že do Ctěnic či do Vinoře se na podobnou
událost vydá v budoucnu kdykoliv
ráda znovu.

Rád bych tedy ještě jednou poděkoval MČ Praha-Vinoř, Zámeckému areálu Ctěnice, Muzeu hl. m.
Prahy, členům Výboru pro kulturu
a volnočasové aktivity zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, serveru Opera Plus, Týdeníku Rozhlas, Opeře
Národního divadla a všem ostatním, kdo s přípravou a propagací
koncertu pomáhali, a vyjádřil pře-

svědčení, že příležitost k setkání
na podobně zajímavé akci se nám
opět naskytne co nejdříve...
Robert Rytina, zástupce starosty MČ Praha-Vinoř, předseda
Výboru pro kulturu a volnočasové aktivity zastupitelstva MČ Praha-Vinoř
Fotografie:
Pavel Hykl a Jan Piroch

Rozloučení před odjezdem z Vinoře: zleva Olena Kushpler, Robert Rytina, Ada Kushpler, Lena Belkina a Zoryana Kushpler
(foto Roman Kašparovský)
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Dûtsk˘ den ve Vinoﬁi
V neděli 29. května od 14 h se konal již tradiční dětský den.
Za krásného počasí se během celého odpoledne vystřídalo na
10 stanovištích 250 soutěživých dětí ve věku 2 až 13 let. Celé odpoledne se na farní zahradě soutěžilo a k tomu byl na podiu připraven doprovodný program. Na farním dvoře zase bylo pro příchozí připraveno občerstvení a odměny pro děti.
Program se nesl v duchu cestování mezi „ostrovy“.
Již tradičně se na organizaci Dětského dne podíleli lidé z vinořské farnosti, členové Sokola Vinoř, mladí z hnutí Focoláre a hudebníci z Vinohry. Odměny pro děti byly zakoupeny za
finanční podpory Místního úřadu a farnosti.
Martin Halík, zastupitel MČ, předseda výboru pro spolky
a církve ve Vinoři.

Vandráãek 2016
Již 7. ročník tradičního rodinného turistického pochodu Vinoří se
letos z organizačních důvodů konal
v neděli 22. května, namísto tradiční soboty. Naštěstí to nikoho nezmátlo a účast byla nad míru hojná. Již před druhou hodinou se
před základní školou začali shromažďovat Vandráčkové natěšení
na cestu, báječné Merhautovic
buchty a soutěže na stanovištích.
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Startovní kartičky vydávaly „cestovatelky“ z divadélka Prima Den
Bára Marysková a Markéta Kilingerová, která je zároveň i autorkou této báječné rodinné akce.
Stanovišť se nám letos narodilo
deset. Mezi tradiční a velmi oblíbená stanoviště Rybářů, Baráčníků, Střelnice a Zahrádkářů, Sportovců či na parkovišti s velkým
traktorem (který povozil mnoho
dítek) se letos zapojila i Rada Mladých a Airsoftový tým, který nakonec vyhrál v soutěži o nejpopulárnější stanoviště. Popularitu
hodnotili Vandráčkové v cíli. Tamsi pak také vyzvedli zaslouženou
odměnu. To byl diplom za účast
a drobné dárky od sponzorů. Největší odměnou všem ale bylo občerstvení na Hoffmanově dvoře
a kouzelná střelnice spolu s kolotočem, které bavily děti zadarmo
až do osmi hodin večer.
jčh
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Vincent a Bublina
Zápis do kurzÛ Lingva Ludus
ve Vincentu na ‰kolní rok 2016–2017
Dobr˘ den, máte-li zájem o skupinové ãi individuální kurzy Lingva
Ludus lektorky Kláry Löwensteinové, Ph.D., zapi‰te se prosím co nejdﬁíve, buìto osobnû ve Vincentu nebo e-mailem na:
klaralowenstein@yahoo.it.
Udávejte prosím jméno, vûk, motivaci, zku‰enost a pokroãilost. Bitvu o rozvrh svedeme na základû Va‰eho zájmu.
S přáním rozmarného léta
Klára Löwensteinová

Skupinové kurzy

Kurz
nûmeckého jazyka

pro děti
❙ AJ školkové děti – začátečníci,
školkové děti – mírně pokročilí
(stávající skupina Captain Jack
3–4 roky), děti – více pokročilí
(Little Bugs 5–7 let), děti – pokročilí hvězdáři (Our world I–II, 6–9
let), Aj pro druhou a třetí třídu, Aj
pro čtvrtou a pátou třídu
❙ Italština pro děti 5–8 let, Italština junior 9–13 let
❙ Literární dílna: Světová literatura a divadlo pro děti 5–13 let
❙ Filosofická dílna: Filosofie pro děti – myšlenkové mapy (myslíme,
diskutujeme, respektujeme a měníme svět kolem sebe) 6–12 let
❙ Dílna kulturního dědictví: bohové a hrdinové, mýty a legendy staré Evropy (6–10 let)
❙ Ekodílna: environmentální výchova pro děti (5–10 let)

V kurzu německého jazyka
jsme v letním semetru začaly
(my čtyři věrné a vytrvalé) pracovat s novými učebnicemi, zaměřenými na praktický jazyk ve
firmě. A mohu konstatovat, že se
nám dařilo, učebnice se nám velmi líbí a práce nám jde od ruky.
Doufám, že nadšení vydrží a že
po prázdninách se ve stejném
počtu (ne-li ve vyšším) opět nad
zajímavými tématy této učebnice sejdeme.
Mgr. H. Cimermanová

pro dospělé
❙ Aj středně pokročilí a věční začátečníci
❙ Italština středně pokročilí a začátečníci
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GoKids kurzy v KC
Vincent Vinoﬁ
Již druhým rokem vedu ve Vincentu kurzy pro ty nejmenší. Je to
znaková řeč pro slyšící batolátka
BabySigns a kurz Poznáváme svět
pro děti od 1 – 3 let, jehož skladba
je inspirována Mariou Montessori.
Znakování je pouhým rozšířením gest, které všichni děti učíme
již od 6-ti měsíců a usnadňuje tak
rodičům komunikaci s batolaty,
která ještě neumí mluvit, avšak rá-

da by s námi sdílela svůj svět, ukázala nám své potřeby, zájmy.
Rodiče se mohou zúčastnit 2 hodinového semináře a naučit se vše
potřebné k tomu, aby s dětmi
úspěšně znakovali. Také mohou
s dětmi navštěvovat pravidelně
kurz, kde se spolu s medvídkem
BeeBo učí znaky dle témat běžného života, zpívají písničky a hrají si.
Kurz Poznáváme svět je oblíben
pro jeho pestrost a široký záběr
aktivit, které rozvíjí dětskou mysl
a jemnou motoriku zároveň. Kurz
je veden v duchu základních principů Montessori pedagogiky a jeho součástí je i 20-ti minutová soustředěná práce na koberečku.
Již po několika lekcích jde
u všech dětí vidět určitý pokrok,
který dělá radost nejen mně a dětem, ale zejména jejich rodičům.
Nabízím i úvodní seminář
o montessori pedagogice, kde rodičům přiblížím základní principy
a koncept celého kurzu.
Více o kurzech a možnost přihlášení najdete zde:
www.kurzypavlina.cz,
www.gokids.cz, www.babysigns.cz
Bc. Pavlína Kapalová

Znaková ﬁeã pro batolata
Miminka a batolata dokáží
pomocí znaků vyjádřit co potřebují, co je ve světě kolem
zaujalo a také jak se cítí
❙ Napomáhá rozvoji mluvené řeči
❙ Podporuje pozitivní emocionální
vývoj
❙ Upevňuje pouto mezi rodiči a jejich dětmi
❙ Posiluje sebedůvěru dětí
❙ Dává impulz k intelektuálnímu
rozvoji
❙ Umožňuje dětem sdílet svůj svět

Poznáváme svět jsou kreativní
hodiny pro děti 1–3 roky v doprovodu rodiče. V kurzu si s dětmi budeme povídat o všem, co nás obklopuje. Každý týden je zaměřený
na jiné téma, které je našim nejmenším blízké.
Na lekci se vždy naučíme novou
básničku a něco zajímavého si vytvoříme. Podle tématu také budeme zpívat či tančit. Z každé lekce si
rodič odnese pracovní list s básničkou a slovíčky, která se budeme
učit.
Seznámíme se se základními
Montessori pomůckami a principy, dozvíme se spoustu užitečných
informací nejen o výchově. Vhod-

Program Baby Sings byl vyvinut světově uznávanými kapacitami v oblasti výchovy a vývoje dětí,
doktorkami dětské psychologie
a profesorkami Kalifornské univerzity – Lindou Acredolo, PhDr.
a Susan Goodwyn, PhDr.
Tato světově nejrozšířenější metoda znakové řeči pro slyšící nemluvňata je založena na dlouhodobém vědeckém výzkumu a více
než 30 leté praxi.
Odborně vyškolená a certifikovaná instruktorka Pavlína Kopalová pořádá v klubu Slunečnice pravidelně 2h seminář pro rodiče,
kde se dozvíte vše, co potřebujete

vědět k tomu, abyste mohli se znakováním začít. Součástí semináře
jsou i kvalitní materiály (kniha,
DVD pro děti, videoslovník znaků,
leporela, atd.), které vám pomohou se znakováním doma.
Kurz pro děti a rodiče, kde se
spolu s medvídkem BeeBo pomocí písniček a her učí znakovat, bude otevřen v případě zájmu od září a to:
každý čtvrtek 10:30–11:15
V případě zájmu o kurz
se přihlašte zde:
www.kurzypavlina.cz
nebo pište na:
pavlina.kapalova@gmail.com

Nosticova 590, 250 64 Mû‰ice
Cena: 140 Kã / lekce
V pﬁípadû zájmu o kurz se pﬁihla‰te zde:
www.kurzypavlina.cz nebo pi‰te na:
pavlina.kapalova@gmail.com
né jak pro již mluvící, tak i pro ještě nemluvící děti.
Témata: nádobí, slovesa, léto,
koupání, zvířata, sporty...

Termín kurzu č. 1: každý čtvrtek
8. 9. 2016–26. 1. 2017, 9:15–10:15
Kde: KC VINCENT, Opočínská 364,
Praha – Vinoř
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V˘uka klavíru, kytary
a flétny ve Vincentu
22. a 23. června se v Mariapoli
uskutečnily celkem čtyři koncerty
dětí, které se učí hrát na hudební
nástroj v KVC Vincent. Účinkovaly
malé děti s lidovými písničkami
i pokročilejší s populárními písničkami nebo klasickými skladbami. Na pódiu se kromě klavíristů
předvedli také flétnisti, kytaristi
a zpěváci s mikrofonem.
Zájem o výuku hudebních nástrojů stále roste, a to zejména díky
popularitě paní učitelky Kristýny
Kolajové a organizační podpoře ředitele KVC Vincent, pana Mokrého.
Od září bude výuka fungovat ve
dvou učebnách. V nabídce jsou tyto nástroje: klavír, zobcová flétna,
akustická kytara, elektrická kytara, klarinet, zpěv.

Dle zájmu bude otevřen středeční dopolední kurz:
Mini tanečky od 2,5 let
středa 10:00–10:45 hod
tady spolupracujeme – tančíme
s maminkama
Podrobnosti se dozvíte na:
www.tanecniskola-hit.cz

lekce probíhají pod vedením Hany
Jozové Dluhošové, absolventky
konzervatoře J. Ježka – jednatelky
Asociace tanečních mistrů ATM ČR
(www.atmcr.cz).
Krásné prázdniny a dovolené
přeje Hana Jozová

YAMAHA Class
V KVC Vincent poﬁádá YAMAHA Class Zuzany Barto‰ové jiÏ devát˘m rokem kurzy hudební v˘chovy, které jsou urãeny pﬁed‰kolním
dûtem a to jiÏ od ãtyﬁ mûsícÛ vûku. Od nového ‰kolního roku
2016/17 budou probíhat 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 a rezervace
místa v kurzu na nov˘ ‰kolní rok je moÏná jiÏ nyní. Srdeãnû zveme
na spoleãnû proÏité chvíle s hudbou a tû‰íme se i na nové Ïáky
a jejich rodiãe.

Taneãní ‰kola HIT
Školní rok končí i v naší taneční škole. Dovoluji si říci,že byl úspěšný. Jarní akademie se zúčastnilo osm tanečních skupin, čtyři
školkové a čtyři ze základních
škol. Tanečníci předvedli své sestavy v barevných kostýmech
a o skvělou atmosféru se postarali rodiče a další známí a příbuzní.
Nyní se připravujeme na letní tábor a pak krátká dovolená. Od srpna se můžete hlásit opět na nový
školní rok. Pokračovat budou páteční kurzy:
Tanečky pro nejmenší
pátek 15:30 – 16:15hod
(kroužek je pro děti od 3 let)
Latin dance , HIP-HOP
pátek 16:15 – 17:30 hod
vhodné pro děti ZŠ od 3. tř
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tel.: 732 655 396, ZUBASA@seznam.cz
YAMAHA Class, Zuzana Barto‰ová

VOLNOâASOVÉ AKTIVITY V KVC VINCENT VEDENÉ LEKTORKOU
FYZIOTERAPEUTKOU GABRIELOU VÁLKOVOU – ZÁ¤Í 2016
CVIČENÍ PRO DĚTI:
Cvičení s klaunem
úterý od 9:00–9:50,
pátek od 9:00–9:50,
pátek od 10:00–10:50
Cvičení určené pro chodící děti
v různých věkových skupinách –
za doprovodu rodičů. Lekce je rozdělena vždy na několik částí – přivítání v kruhu, cvičení za pomoci
básniček a písniček, cvičení na balónech, senzomotorické cvičení,
hry vedené ke koordinaci pohybu,
prevenci plochých nohou, vadného
držení těla a svalových dysbalancí.
S využitím různých sportovních

i rehabilitačních pomůcek. Vše
v příjemném prostředí. Děti budou
rozřazeny do skupinek dle věku. Více info přes níže uvedený email.
CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ:
Zdravá záda
pondělí 20:00–21:00
Nové cvičení v KVC Vincent od
4. 4. 2016. Jedná se o zdravotní
cvičení, které je prevencí bolestí
celého pohybového aparátu, vadného držení těla a vytváření svalových dysbalancí.
Cvičí se různé metodiky, které
jsou příznivé pro správné posílení

a protažení různých svalových
skupin... hlavně metoda SM
systém s lany dle MUDr. Richarda
Smíška, cvičení dle Mojžíšové,
senzomotorika, akrální vzpěrná
cvičení, dechová cvičení apod….
prostě cvičíme tak, abychom se cítili lépe.
Do kurzů je nutné se hlásit
předem na email:
valgab@post.cz
anebo tel.: 724 312 755.
Zároveň bych ráda poděkovala
za příjemnou spolupráci s vedením KVC Vincent, se kterým spolupracuji již pátým rokem.

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!

Startovací
poprázdninový režim
Jednotlivé lekce bez nutnosti
nahlášení pro nové zájemce i stálé příznivce za 100Kč/lekci.
Pondělí
19–20hod:
5. 9.
Úterý 19.30–20.30hod: 6. 9.
Čtvrtek
20–21hod:
8. 9.
Kurzy začínáme
v pondělí 12. 9. 2016
(17 lekcí/1 700Kč)

Pondělí 19.00–20.00hod
Úterý
19.30–20.30hod
Čtvrtek 20.00–21.00hod
Není třeba se rozhodnout okamžitě.

Samozﬁejmostí je,
Ïe po pﬁedchozí dohodû
si mÛÏete pﬁijít zacviãit
jednu hodinu
„na zkou‰ku“
ZCELA ZDARMA !

HUBNU... HUBNE·... HUBNEME...
...anebo terapie obezity pomocí úpravy Ïivotního stylu...
Není třeba, abychom drželi
„diety“. Je třeba, abychom se
naučili přemýšlet, jíst a chovat
se tak,abychom žádné „diety“
nepotřebovali...
A tak vítejte v „mém“ normálním světě.
Ve světe, kde jsem zhubla 8kg
a stále jsou dole.
Ve světe, kde v posledních 3 letech zhubli moji kurzisté přes

250kg. To je jen pro představu
1000 kostek másla! Průměrně to
bylo 5kg ve skupinových a 7kg
v individuálních kurzech.
Ve světe, kde i VY MŮŽETE
❙ hubnout bez hladu a strádání
❙ nedržet složité diety
❙ ušetřit za drahé dietní doplňky
❙ poznat svoje stravovací a pohybové návyky

❙ klesnout a zase se zvednout
❙ změnit děje k lepšímu
❙ mít svůj život a svoji váhu ve
svých rukou
❙ dosáhnout svých cílů
A pamatujte:
„Jediná omezení v životě jsou
ta, která jsme si dali sami. Nikdo
nemůže jít zpátky a změnit začátek, ale každý může začít právě
teď a změnit budoucnost.“
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Skupinový kurz
Kurz se koná v KVC Vincent od
3. října 2016 každé pondělí od 20
do 21.30hod. V celkem 10 lekcích
se postupně naučíme upravit životní styl na základě současného moderního a ověřeného přístupu k terapii (nejen) obezity dle společnosti
STOB – Stop OBezitě. Veškeré materiály a pomůcky jsou v ceně. Na
kurz je třeba si rezervovat místo do
1. 10. 2016 : 10 x 1,5hod konzultací
za 2 900Kč
(Skoro)individuální kurz
Kurzy se skládají z 9+1 konzultačních bloků v předem dohodnu-

Pilates ve Vinoﬁi

tých termínech dle vašich časových možností. Prvních pět týdnů
hezky týden po týdnu, další čtyři
pak co 14dnů. 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…: 9+1 x 45min konzultací za 4 800Kč
Kurzovné u všech kurzů je

splatné až po první konzultaci,
kdy máte možnost se rozhodnout,
zda-li tato „cesta“ je právě ta Vaše.
Stejně jako loni i letos si můžete kurz rošířit 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

VOLNÁ MÍSTA v nov˘ch kurzech!

Ve Vincentu probíhají pololetní
kurzy, které jsou velmi oblíbené,
proto jsme posílili tým, abychom
Vám nabídli více míst.
Cíl kurzů PILATES je pro nás jasný:
Odstranit bolesti zad, kloubů
a vrátit tělu jeho ohebnost, pružnost a sílu a uchovat si je co nejdéle.
O kurzech Pilates:
❙ Posilujeme, protahujeme: Na každé hodině si užijete cviky, které
posilují i protahují
❙ Rozmanitost pohybu je pro tělo
důležitá: obohacujeme hodiny Pilates o nové poznatky z fyzioterapie a jiných cvičebních metod
❙ Zaměření hodin: Kromě mnoha
komplexních cviků má každá hodina ještě specifické zaměření, např.: pánevní dno, hrudní páteř,
bedra, dýchání, kyčle apod.
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❙ Cvičební pomůcky: Setkáte se
s nejrůznějšími pomůckami např.:
velké a malé míče, pěnové válce,
posilovací gumy, míčky s pískem,
dřevěné tyče, posil. kruhy, terapeutické míče i tenisáky
❙ Proč pololetní kurzy? Pravidelnost cvičení je předpokladem, že
pohyb tělu prospěje, proto kurz
probíhá pravidelně alespoň jednou týdně
❙ Relaxujeme: Na konci hodiny bý-

vá krátká relaxace, která navodí
tělu potřebné uvolnění
❙ Poznej své tělo: Důležitým poznatkem, který si z kurzu odnesete
je, že si budete uvědomovat své tělo a naučíte se s ním lépe pracovat
❙ Pro koho je určeno? Nezáleží na
vaší kondici ani věku, každý si náročnost upraví podle svých možností. Pro klienty 60+ jsme nově
otevřeli nový kurz, který cviky malinko přizpůsobuje potřebám.

Kurzy
Pilates
Pilates Pro 60 +
Pilates
Pilates
Pilates
Pilates mírnû pokroãilí
Pilates
Pilates mírnû pokroãilí
Pilates

den

hodina

poãet lekcí

trvání kurzu

stﬁeda
stﬁeda
stﬁeda
stﬁeda
ãtvrtek
ãtvrtek
ãtvrtek
nedûle
nedûle

8:15
17
18
19
7:45
18
19
18
17/19*

17
18
18
17
18
16
16
16
16

7.9. – 25.1.
7.9. – 25.1.
7.9. – 25.1.
7.9. – 25.1.
8.9. – 26.1.
8.9. – 26.1.
8.9. – 26.1.
11.9. – 22.1.
11.9. – 22.1.

Aktuální informace o kurzech na www.studiozp.cz nebo pi‰te na: studiozp@email.cz a volejte: 731 485 125
Tû‰íme se na Vás!
Senior Fitnes o.s.
Zdravotní cviãení pro kaÏdého a kaÏd˘ vûk, vhodné nejen pro seniory, v KVC Vincent, vÏdy v úter˘ od 10.45
do 11.45 hodin. Pﬁijìte si s námi zacviãit pro zlep‰ení Va‰í fyzické kondice, odstranûní bolesti zad, zlep‰ení
rovnováhy a psychické pohody. Zaãínáme v úter˘ 13.9.2016
Informace: A. Bohm, tel. 608 709 853, e-mail: arnostbohm@centrum.cz, www.seniorfitnes.cz

Pﬁehled kurzÛ probíhajících ve 2.pololetí 2015/16
v kulturnû vzdûlávacím centru VINCENT
Hudební:
Yamaha Class 2 kurzy plně obsazené
Hudební škola Hokr plně obsazené
Rozeznít Markéta Dvořáková

24 dětí s rodiči
63 frekventantů
12 frekventantů

Vzdělávací:
Go Kids poznáváme svět
Literární díly

3 kurzy
sobota

28 dětí s rodiči
vstup volný

Sportovní:
Senior fines
Pilates
Bodystyling
Cvičení Klaun
Taneční škola Hit

vstup volný
8 kurzů plně obsazené
3 kurzy plně obsazené
3 kurzy plně obsazené
2 kurzy

70 frekventamtů
42 frekvantantů
35 dětí s rodiči
24 dětí

plně obsazené

65 frekventantů

Jazykové:
Kurzy probíhají formou miniskupin
s individuálním přístupen pro maximálně
5 žáků nebo jako individuální hodiny
Výtvarné:
Výtvarníček
Dopolední herna
Návštěvníci knihovny

5 dětí
vstup volný
189 čtenářů

Krásné prázdniny všem lektorům i návštěvníkům Vincenta, těšíme se na Vás v novém školním roce 2016/17
Monika Lichtenbergová a Vít Mokrý
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VINTAL 2016
23. června v rámci koncertů hudební školy Pavel Hokr se konalo
slavnostní vyhlašování Vintalu
2016.

V kategorii
„Červená Karkulka“
3–5 let:
I. místo Lara Ondrejechová,
II. místo Elena Doubková,
6–7 let
I. místo Johana Matyášová,
II. místo Tereza Bičová,
8–9 let:
I. místo Kateřina Kruchinová,
II. místo Klára Vyhnisová,
10 let:
I. místo Magdalena Paulová,
II. místo Ema Šidláková.

V kategorii Vinoř – Česká
republika
3–5 let:
I. místo Oliver Kroh,
II. místo Martin Kroh,
6–7 let:
I. místo Kateřině Šmídové,
II. místo Štěpánovi Hyškovi,
8–9 let:
I. místo Marianě Koucké.

V kategorii
„Dvanáct měsíčků“
6–7 let:
I. místo obdržela Tereza Bičová,
II. místo Anna Löwensteinová,
8–9 let:
I. místo Magdalena Kučerová,
I. místo. Taťána Řídká,
II. místo Jan Troják a Jan Víšek.
Všechny další nejmenované
soutěžící děti dostaly významné
čestné uznání za svou tvorbu! Obrázky dětí s námi poputují do partnerského města Lavena Mombella
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již 1. července a budou nás doprovázet při našich operkách a pohádkových workshopech.
Zvláštní poděkování za Vintal
patří v prvé řadě panu starostovi
Františku Švarcovi za duševní a finanční podporu, přítomnost, rozvahu a laskavé slovo a srdce, porotě – Janě Hyklové, Robertu
Rytinovi, Monice Lichtenbergové
a Kristýně Kolajové za náročné
rozhodování při hlasování, Robertu Rytinovi za hezké umělecké
diplomy a pohlednice, Kristýně

Kolajové za pomoc ve dne v noci,
lektorkám výtvarných kurzů Ludmile Obručové a Veronice Růžičkové za vedení výtvarných prací,
Pavlovi Hokrovi za obětavost
a umožnění prezentace obrázků
a vyhlášení soutěže v rámci jeho
koncertu a hlavně našim nadaným
malým výtvarníkům. Vytvořili jste
pro nás ty nejbáječnější obrázky
na světě a budeme se vámi ve světě náležitě pyšnit!
S poděkováním za vše
Klára Löwensteinová

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
BUDE OTEV¤ENO VE âTVRTEK
14. 7. 2016 ❙ 28. 7. 2016 ❙ 4. 8. 2016 ❙ 18. 8. 2016 ❙ 1. 9. 2016
VÎDY OD 17:00 DO 19:00 HODIN
S přáním krásného léta Monika Lichtenbergová

Seznam kniÏních novinek II. ãtvrtletí 2016
2 klasické pohádky
Bořek stavitel – Bořkovy
narozeniny
Dětský atlas zvířat
Encyklopedie ručních prací
Já, JůTuber
Kaukasus. Georgien. A menien.
Aserbaidschan
Palác 1000 a 1 noci
Popelka na zámku
Škoda 1000 MB/1100MB
Adrian Lara
Procitnutí půlnoci
Závoj půlnoci
Augusta Josef
Ztracený svět
Bauer Jan
Milenec rudé komisařky
Lucemburkové
Blake Kendare
Antibohyně
Válka bohyň
Blanc Christopher
Conan a údolí bohů

Coma Karel
Experti
Cornwell Bernard
Kronika válečníkova
Čech Zdeněk
Anna Loenowensová
a král Siamu Mongkut
Čornej Petr
Panovníci českých zemí
Disney Walt
Kolik je hodin?
Pedro
Želva a zajíc
Dobiáš Jan
Modrá luna čarodějů, rudý měsíc
války
Dostojevskij F. M.
Bratři Karamazovi
Zločin a trest
Dugas Dionýz
500 nejlepších receptů z lidové
medicíny
Edwards Elwyn Hartley
Velká kniha o koních

Green D. L.
Kája super frája
Kája super frája - Týden bez
televize
Gregg Stacy
Na jízdárně
Gryner Peter
Pád nedobytné pevnosti
– Singapur 1942
Hillová Susan
Žena v černém
Hobbs Roger
Neviditelný
Horts Stéphanie des
Cartierova panteřice
Chagall Marc
Můj život
Chalupová Lenka
Utopená
Inaraja Javier
Loď
Ingram Jay
Rychlost medu
Javořická Vlasta
Požár na obzoru
Požár na obzoru – první díl

Boehme Julia
Rozpustilá opička

Flynn Gillian
Ostré předměty

Bragance Anne
Mata Hari

Fogle Bruce
Poznej svého psa

Budinský Václav
To nejlepší ze Švejka

Follett Ken
Sršeň létá v noci

Kinney Jeff
Deník malého poseroutky 10
– Staré dobré časy

Campos Correa Florencia
Tkaní na ručním stavu

Girard Anne
Madame Picasso

Kopecká Slávka
Nejkrásnější pohádky

Kemph Beth
Kumihimo
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Kuras Benjamin
Žít všemi údy. Hravý talmud

O’Connorová Anne-Marie
Dáma ve zlatém

Lehmann Stephanie
Butik Astor Place

Peisertová Alena
Malý mýválek

Ležák Zdeněk
Karel IV., Pán světa

Pleva Josef Věromír
Malý Bobeš

London Julia
Lekce svádění

Polc Jaroslav Václav
Jan Hus v představách šesti
staletí a ve skutečnosti

Lönnaeus Olle
Za co se pyká
Luraghi Elena
52 úžasných dovolených
Maňák Vratislav
Expedice z pohlednic
Márai Sándor
Svíce dohořívají
Martin Nikolaus
Pražská zima
Martin-Lugand, Agnes
Šťastní lidé čtou a pijou kávu
Matthews Owen
Babylon Moskva
Maugham W. Somerset
Julie, ty jsi kouzelná
McEwen Scott
Elitní sniper
Messum J. Kent
Návnada
Miles Elizabeth
Pomsta
Morgan Winter
Invaze Endermanů – neoficiální
hráčovo dobrodružství (kniha
čtvrtá)
Morton Carson
Mona Lisa
Moyes Jojo
Než jsem tě poznala
Mucha Jiří
Studené slunce
Nosov Nikolaj
Neználek ve slunečním městě
Neználkovy příhody
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Quick Amanda
Oči plné stínů
Reeman Douglas
Než přijde smrt
Ríša Vlado
Putování za jantarovým drakem
Robb J. D.
Fantazii se meze nekladou
Rosten Leo
Jidiš pro radost

Smith Wilbur A.
Orel v oblacích
Říše kamenného sokola (B1)
Stainforth Alexander
Pán noci
Stínil Luděk
Musíš mě zachránit
Stumpfová Šárka
Magické datum
Subercaseaux Elizabeth
Robert Schuman: Hudba
pro Kláru
Svobodová Jitka
Ruční práce – technika vyšívání
Sykes Lucy
Tý potvoře to nedaruju
Šinkovský Roman
S dětmi na kole
Štorch Eduard
Bronzový poklad

Rudolf Stanislav
Co jsme si říkali k ránu

Tanizaki Džuničiró
Sestry Makiokovy

S. Martin
Já, hráč

Teremová Lenka
Nebezpečné hry

Seifertová Lucie
Mysterious Prague

Troska J. M.
Pistole míru

Sharma Nabila
Peklo v chrámu božím

Třeštíková Radka
Bábovky
To prší moře

Shields Gillian
Violka a delfín Flíček
Schröder Rainer M.
Kronika rodu Medicejů
Kmotr z Florencie

Tyalor Barbara
Arktida a Antarktida
Vančura Vladislav
Konec starých časů

Schulzová Alena
Krákorčina abeceda

Volhejnová Veronika
Čeští spisovatelé

Sigurdardóttir Yrsa
Led v žilách

Waller Martin
Podrazy po česku

Sklenář Filip
Červená dlaždice

Wharton Edith
Dům radovánek

Smith Alex T.
Bruno ve městě

Wister Owen
Virgiňan

Smith Mark Alen
Vymítač lží

Zavilá Evženie
Jak utajit – odhalit nevěru

Ze Ïivota ‰koly
Prázdniny – pro téměř všechny
děti, žáky, studenty jedno z nejkrásnějších slov vůbec. Protože přeloženo to znamená – dlouho spát,
snídat kdy chci, obědvat co chci, jet
k babičce, za kamarády, s rodiči na
dovolenou, ale hlavně nechodit do
školy a neučit se….. A jakkoli se to
zdá neuvěřitelné – jsou tady – letní, dlouhé, velké nebo jak jim chcete říkat, ale prázdniny!
❙ Hodnocení školního roku – využívali jsme nově přistavěnou
budovu za školní jídelnou, kde
byla umístěna jedna třída mateřské školy a jedno oddělení školní
družiny. Do budovy na Vinořském náměstí byly umístěny
4 první třídy, čímž je prostorově
kapacita této budovy zcela vyčerpána. I v družině jsme uspokojili téměř všechny zájemce,
hlavně děti zaměstnaných matek. Kapacita školky celkem 8 tříd
byla zcela naplněna vinořskými
dětmi, na rok 2016/17 jsou přijaty opět pouze děti z Vinoře, dostalo se na všechny, kterým budou 3 roky do konce června.
Během školního roku probíhala
rekonstrukce přízemí budovy
zdravotního střediska na tři oddělení školní družiny. Otevřít by
se měla se začátkem nového školního roku, umístěny zde budou
oddělení družiny pro žáky budoucích druhých tříd. Pro děti bylo ve
škole otevřeno více než 40 skupin
kroužků různého zaměření. Zapojilo se přes 630 dětí. Školní výuka
byla pestrá, kromě klasického učení pracovaly děti v různých projektech, navštěvovaly divadla a jiné výukové pořady, zúčastnily se

úspěšně mnoha sportovních a vědomostních soutěží, absolvovaly
celou řadu výletů a zájezdů. Z větších akcí se podařilo uspořádat lyžařský výcvikový kurz ve Strážném v Krkonoších, 5.–9. navštívil
výběr žáků naší školy Anglii
a v prvním červnovém týdnu vyjelo 6 tříd na školy v přírodě. Největší událost byla Olympiáda dětí
a mládeže Vinoř 2016, od úterý
31. 5. do pátku 3. 6. 2016 žáci buď
sportovali nebo byli organizační
pracovníci nebo nadšeně fandící
diváci, vše jako na skutečné olympiádě. Akcí bylo hodně, zájemcům
doporučujeme navštívit webové
stránky školy na adrese www.zsvinor.cz , kde je činnost školy podrobně zaznamenána včetně komentářů a fotodokumentace.
❙ Výhled na další školní rok – budou otevřeny tři první třídy po cca
27 dětech, umístěny budou v hlavní budově školy. Současné tři páté třídy se po odchodech na víceletá gymnázia spojují do dvou tříd
šestých po 27 žácích. Ostatní třídy
pokračují beze změn. Budeme mít
21 tříd, počet dětí by měl stoupnout na 570 (letos 540). Výuku
máme zajištěnu kvalifikovanými
učiteli, budeme pokračovat dále
podle našeho školního vzdělávacího programu. Veškeré informace budeme průběžně publikovat
na internetu.
❙ Zahájení nového školního roku
– bude ve čtvrtek 1. 9. 2016 v 8 h.
Prvňáčky přivítáme ve školní jídelně, ostatní děti ve svých třídách. Rozdělení prvňáčků do tříd
spolu se seznamem potřebných
pomůcek a informacemi pro rodi-

če je zveřejněno na internetových
stránkách školy.
❙ Sport – XXXII.ročníku Běhu
osvobození Vinoře ve Ctěnickém
háji se zúčastnilo 119 dětí ze tří
škol. Soutěžilo se v šesti kategoriích, z naší školy zvítězili ve svých
kategoriích Václav Dlabač, Michaela Chaloupková a Evžen Remenár. Několika úspěchů jsme dosáhli i v Poháru rozhlasu v lehké
atletice. Výsledky jsou na webu
školy v Mimovýukové aktivity /
Sportovní soutěže. Tradičně úspěšní byli i žáci našeho badmintonového kroužku mezi pražskými školami obhájili loňské 1. místo.

Lond˘n a okolí 2016
Ve dnech 5. 5. až 9. 5. 2016 navštívila delegace vinořské školy
Anglii. Vinoř jsme nechali za zády
ve čtvrtek v odpoledních hodinách a v pátek v 6 hodin ráno jsme
se již nacházeli na půdě francouzského přístavu Calais. Dvouhodinový pobyt na trajektu byl pro
všechny zajímavým zážitkem. Při
příjezdu k anglickému pobřeží nás
přivítaly ranním sluncem ozářené
bílé doverské skály. Anglie, nechvalně známá svým ne zcela vlídným počasím, nás přijala neobyčejně vysokými teplotami a slunnými
dny, které nás provázely po celou
dobu pobytu.
Jako první jsme navštívili proslulé univerzitní městečko Cambridge. Místní studenti nás provezli na loďkách po kanálech
vinoucích se skrze univerzitní
komplex. Následovala krátká procházka centrem Cambridge a pik-
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nik v parku pod mohutným starým stromem. Po obědě nás autobus převezl do leteckého muzea
v Duxfordu, kde jsme strávili tři
hodiny prohlídkou vojenské techniky a zajímavých letadel, které se
významně zapsaly do dějin. Na
tomto letišti se mimo jiné natáčel
velice známý český film – Tmavomodrý svět. Zcela unaveni jsme se
dopravili do hotelu IBIS v Londýně. Pokoje nás velice mile překvapily a po rychlé večeři jsme se uložili k zaslouženému odpočinku.
V sobotu brzy ráno jsme si s dětmi připravili jídlo na celý den, posnídali jsme a vyrazili do Greenwich. Prohlédli jsme si královskou
observatoř, kde jsme se na okamžik mohli ocitnout na východní
a západní polokouli zároveň. Užili jsme si krásné vyhlídky na téměř

celý Londýn a na trávníku Greenwichského parku jsme poobědvali. Muzeum admirality nám poskytlo možnost prohlédnout si
poslední uniformu admirála Nelsona a mnoho dalších pozoruhodností. Slávu zámořských objevů a velkolepých obchodních cest

nám přiblížila i majestátní plachetnice Cutty Sark. Další cesta
vedla tunelem pro pěší pod řekou
Temží, kde nás na druhém břehu
čekal autobus, aby nás odvezl k Toweru. Po krátkém výkladu o Toweru jsme se přesunuli na modrý
most Tower Bridge, kde jsme měli objednanou prohlídku. Při čekání u vstupu se nám poštěstilo
vidět zvedání ramen mostu.
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Uvnitř jeho věží jsme si prohlédli historii stavby a provozu mostu. Spojovací chodby mezi věžemi
prověřily naši odolnost vůči výškám svými skleněnými podlahami. Procházkou jsme se dostali
k Monumentu – Památníku Velkého požáru Londýna v roce
1666. Nejodvážnější – což byli nakonec téměř všichni – vystoupali
až na vrchol, odkud byl nevšední
výhled na celé město. Poslední
historickou zastávkou dne byla
Katedrála svatého Pavla. Přítomností jsme naopak žili v jednom
z největších obchodních center
v Evropě – Intu lakeside shopping center. Po náročném dnu
všechny děti rychle usnuly a pedagogický sbor zapékal do pozdních hodin dětmi připravené
tousty na další den.
V neděli ráno jsme vyklidili pokoje a vyrazili do středu města. Vystoupili jsme u tradičního symbolu Londýna Big Benu, který nás
přivítal světoznámou zvonkohrou. Cestou na Trafalgar Square
jsme si prohlédli jeden z moderních symbolů – Londýnské oko.
Na nejznámějším náměstí jsme obdivovali Nelsonův sloup se lvy
a krásnou kašnou. Navštívili jsme
také Národní galerii, kde jsme
mohli obdivovat díla významných

jsme téměř celou prospali. Doma
nás přivítalo stejně krásné počasí
a natěšení rodiče.

světových umělců. Slavnou ulicí
The Mall jsme došli až k Buckinghamskému paláci, kde jsme byli
svědky ceremoniálního střídání
stráží. St. James park nám v parném dnu poskytl stín k občerstvení a nabrání nových sil. Cestou přes White Hall jsme dorazili
k Westminster Abbey, kde probíhají korunovace a svatby členů
královské rodiny. Vyzkoušeli
jsme také londýnské metro, které
nás zavezlo do jižního Kensigtonu, kde jsme navštívili Science
Museum.
Zcela vysíleni jsme usedli do autobusu a vydali se na cestu domů.
K trajektu jsme dorazili okolo 21.
hodiny a noční plavbu jsme si zpříjemnili večeří. Cestu autobusem
přes Francii, Belgii a Německo

Londýn očima dětí
Celkový zájezd bychom zhodnotili, jako skvělý. První den jsme
se byli podívat k univerzitě Cambridge. Po prohlédnutí okolí jsme
nasedli do autobusu a jeli jsme se
podívat na obrovské letecké muzeum Duxford. Po celém dni jsme
byli unavení. Duxford byl na celou
prohlídku velký a my neměli dostatek energie. Další dny jsme byli plní energie a užívali jsme si krásu Londýna. Navštívili jsme třeba
známý Tower Bridge. Učitelé vyhověli našim přáním a jeli jsme
i nakupovat. Viděli jsme i další
známé stavby, jako je Monument,
Big Ben nebo i Buckinghamský palác. Všichni bychom se tam s radostí vrátili.
Kubásková Anna,
Novotná Bára 8. třída
Náš výlet do Londýna se vydařil. Počasí nám celý pobyt nádherně vyšlo. Viděli jsme spoustu přenádherných památek, poznali
novou kulturu. Moc děkujeme učitelům, kteří se nebáli a vzali nás
prozkoumat krásy Londýna.
Adéle Vítová 9. třída
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Olympiáda dûtí a mládeÏe Vinoﬁ 2016 rozh˘bala celou ‰kolu

Stejně jako před čtyřmi lety
před LOH v Londýně, pustili jsme
se i letos po Velikonocích do příprav školní Olympiády dětí a mládeže Vinoř 2016. Starší ročníky našich školáků již celou sportovní
akci v roce 2012 zažily, ale tehdy
bylo ve škole mnohem méně dětí
a nebyla akce tak rozsáhlá.
Letos jsme dostali k dispozici na
uspořádání celé sportovní akce
3 dny a ještě navíc úterní odpoledne na zahajovací ceremoniál.
Ten se uskutečnil 31. 5. 2016 od
14.00 ve školní tělocvičně.
Úterý 31. 5. 2016
Slavnostní zahájení
O úvodní vystoupení v barvách
a rytmu blížících se olympijských
her v brazilském Rio de Janeiro se
postaraly děti ze školního divadla
Housle na stromě pod vedením
paní učitelky Soni Tomkové. Potom již přišel na řadu velký slavnostní zahajovací nástup. Třídy si
zvolily své státy, vytvořily si společné dresy, vlajky a pokřiky a za
zvuku oficiální znělky ODM zapl-
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nily postupně celou tělocvičnu.
V hledišti v tu chvíli sledovalo celý ceremoniál přes 150 diváků.
A bylo se na co koukat.
Potom už Eva Titěrová přivítala na ploše tělocvičny vzácné hosty – za vedení školy pana ředitele
Alfréda Tellera a pana zástupce
Martina Sýkoru a za vedení městské části Praha-Vinoř pana starostu Františka Švarce. Ti pronesli
úvodní projevy a pan starosta
prohlásil ODM Vinoř 2016 za zahájené. Vlajkové čety složené ze
žáků šestých tříd slavnostně za
zvuku oficiální hymny ODM přinesly a vztyčily vlajku Českého
olympijského výboru i vlajku
České republiky. Poté zazněla
v podání školního sboru paní učitelky Michaely Králové krásně zpívaná hymna České republiky.
Strážkyně ohně Jana Kubcová
v tuto chvíli přinesla olympijský
oheň, který postupně putoval napříč státy od 1. A – Argentiny až
po 9. B – Rusko. 21 tříd si tak mezi sebou předávalo olympijskou
pochodeň za velkého potlesku di-
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váků v hledišti. Pavla Hradilová
z 9. B nakonec pochodeň umístila do připraveného stojanu, aby
zde „hořela“ po celou dobu soutěží. Nyní byl složen oficiální slib
sportovců, který přednesli za
všechny účastníky Adéla Petrilaková z 9. A a Tomáš Panocha
z 9. B. Za rozhodčí potom Vítek
Belant z 5. B.
Po slavnostní části zahájení
ODM Vinoř 2016 jsme shlédli
všichni společně hudební vystoupení třídy 4. C pod vedením paní
učitelky Ivety Koníčkové, jejíž svěřenci zahráli rytmickou skladbu
na tzv. boomwakery, skvělou pomůcku při hodinách hudební výchovy. Na závěr ještě děti z kroužku juda paní učitelky Barbory
Šlégrové předvedly pod jejím vedením ukázky z tohoto nového
sportu na ODM Vinoř 2016. V samotném závěru opět za zvuku
znělky ODM postupně všechny třídy – státy opouštěly za nadšeného
potlesku diváků tělocvičnu, aby se
již další den mohli všichni nominovaní olympionici pustit do sportovního zápolení.
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Středa 1. 6. – pátek 3. 6. 2016
sportovní soutěže
Od středy 1. 6. do pátku 3. 6.
2016 probíhaly hned od rána sportovní souboje v jednotlivých kategoriích a na různých sportovištích.
Všichni tak dostali možnost si vyzkoušet na vlastní kůži, jak to může vypadat na opravdových olympijských hrách. Kdo ví, třeba
o některém z našich malých sportovců v budoucnu uslyšíme, až bude reprezentovat Českou republiku. Moc bychom si to přáli,
protože cílem celé akce bylo
umožnit dětem cítit se alespoň na
chvíli jako sportovec a vyzkoušet
si, jak chutná vítězství, ale i hořká
porážka. To vše ke sportu patří.
A dalším velkým mottem naší
olympiády, které již všechny děti
pochopily, bylo olympijské motto
barona P. Coubertina – „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“
Dny to byly náročné, jak na organizaci, tak pro všechny zúčastněné aktéry. Ale počasí nám všem
neskutečně přálo, velmi nepříznivé předpovědi se během týdne několikrát změnily a my jsme tak
mohli vidět postupně všechny
soutěže.
Na fotbalovém hřišti vinořských
fotbalistů bojovali kluci od 1. do 9.
třídy o fotbalové poháry a sportovci ze 6. – 9. tříd házeli kriketovým míčkem. Ve čtvrtek přijeli na
hřiště hasiči z Prahy 10 Strašnic
a kluci i děvčata si tak mohli ve volných chvilkách prohlédnout profesionální hasičský vůz.
Okolo školy se odehrávaly atletické disciplíny. Skákalo se do dálky, běhal sprint, házelo se kriketovým míčkem, skákalo z místa
a trojskokem snožmo. To byly disciplíny hlavně pro ty nejmladší,
ale užili si je všichni až do 7. třídy.

Naopak ti nejstarší z 8. – 9. tříd ještě vrhali koulí. (2x foto ODM skok
a ODM běh)
V tělocvičně probíhaly další kolektivní a raketové sporty. Nejmladší sportovkyně z 1.–3. tříd
hrály vybíjenou, od 4. do 9. tříd
změřily dívky své síly v házené. Jako nejrychlejší raketový sport byl
zastoupen badminton, který se
u nás na škole učí děti pod odborným dohledem v kroužku od 2. třídy. Dalším sportem byl stolní tenis, který patří u nás ve škole díky
slušnému vybavení k častým spor-

tům při hodinách tělesné výchovy.
Od 4. do 9. třídy ho vyučující tělocviku zařazují do svých hodin.
Další zajímavou disciplínou,
která je i na pravé olympiádě, byl
skok vysoký. V hodinách TV je zařazen od 6. do 9. třídy, a tak nemohl chybět ani na naší sportovní
akci. Byl vrcholem čtvrtečního odpoledne a Pavel Červenka z 9. B si
odnesl 1. místo v novém osobním
rekordu 163cm!
Naopak šplh o tyči už není
olympijskou disciplínou, a tak
jsme ho zvolili jako vloženou dis-
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ciplínu, která nebyla rozdělena do
kategorií. Soutěžilo se o šplhouna
a šplhounku školy. Mezi kluky to
měli ti mladší velmi těžké, tady se
jasně prosadila síla a dlouhé tělo
a za 4s zvítězil Ondra Kabát z 9.B.
Při pokusu o nový rekord školy
měl trochu smůlu, když mu podklouzla ruka. Výsledný čas byl
3,50s, ale nový rekord školy nepadl. Mezi děvčaty se ale dokázala
prosadit jedna z nejmladších závodnic, Míša Hryšková z 5. C, která v čase 7,36s byla z celé školy
mezi dívkami nejrychlejší.
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Na závěr Olympiády dětí a mládeže Vinoř 2016 se počasí trochu
pokazilo a celé páteční ráno pršelo a pršelo. Už už to vypadalo, že
budeme muset změnit plány a závěrečné štafety nějak přehodnotit
nebo přemístit do školy, ale po
zjištění aktuální meteorologické
situace bylo konstatováno, že
v 8.30 pršet přestane. Takže všichni jednohlasně odsouhlasili, že se
běhat jde a postupně se odebrali
dle harmonogramu do areálu
V Podskalí. A pršet skutečně přestalo!!! Díky meteorologové!

V Podskalí i za slušné účasti nadšených diváků proběhlo vše dle
plánu, za každou třídu soutěžila
čtyřčlenná štafeta děvčat a štafeta kluků. Abychom z toho ale udělali výsledek celé třídy, konečné
časy štafet se sčítaly. Všichni se
proto za úspěch celé třídy museli
hodně snažit a předváděli nádherné souboje. Nejvíce to snad bylo vidět u štafet 9. A a 9. B, které
od sebe po sečtení časů dělilo jen
několik setin sekundy. Šťastnější
byla nakonec 9. B.
A bylo dobojováno.
Od 10.00h se v 45 min intervalech uskutečnilo v tělocvičně slavnostní předávání medailí a cen
pro všechny kategorie. Nejdříve
1. třídy, od 10.45h 2. a 3. třídy, od
11.30h 4.–5. třídy a od 12.15h nakonec 6.–9. třídy (nejdříve 6.–7.,
po nich 8.–9.). Postupně se pak
všichni naobědvali a od 14.00
ukončil celý několikadenní soutěžní marathon závěrečný krátký

Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem rodičům i firmám za
drobné upomínkové předměty,
které byly rozděleny mezi zúčastněné děti při předávání medailí
a diplomů. Další drobnosti jsme
předali třídním učitelkám, takže si
každé dítě nějakou malou odměnu
odneslo. Drobné finanční příspěvky jsme použili na nákup vybavení spojeného s celou akcí.
Jako poděkování uvádím seznam našich dárců:

slavnostní ceremoniál. Poděkovali jsme při něm všem, kdo měli
s organizací celé akce něco společného, byly staženy obě vlajky,
uhašen olympijský oheň a pronesena závěrečná slova pana ředitele školy Alfréda Tellera: „Prohlašuji Olympiádu dětí a mládeže
Vinoř 2016 za ukončenou“.

Děkujeme všem za podporu
a velký divácký zájem, který nás
a hlavně děti moc potěšil.
Za čtyři roky, v dalším olympijském roce před LOH v japonském
Tokiu, snad na viděnou…….
Petra Cittová a Eva Titěrová –
organizační výbor ODM Vinoř
2016, učitelky ZŠ Vinoř

❙ Český olympijský výbor
❙ FAČR – Fotbalová asociace ČR
❙ Škoda Auto – paní Frydlová
❙ Coca-Cola – pan Hujer
❙ CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura – pan
Myška
❙ Archide - Radim Palkovský
❙ Výtvarné potřeby Hana
Hořáková
❙ ÚMČ Praha-Vinoř
❙ Jan Diviš Zahradnictví
❙ RWE – pan Grochál
❙ Modrá pyramida – pan Lupač
❙ Bushmann
❙ Fotografie:
Libor Makrlík, Michal Lupač,
Veronika Boušová
❙ Hasiči – Praha 10 – Strašnice
❙ paní Šmuková
❙ Babáčkovi
❙ paní Vlasáková
❙ paní Podobská
❙ paní Kubásková
❙ paní Kučerová
❙ pan Gnan
❙ pan Prusenovský
❙ paní Kněžková
❙ paní Božková
❙ pan Urban
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Divadlo ve ‰kolní druÏinû
Ve školní družině již několik let
nacvičuje paní Hana Weishauptová s dětmi divadlo. Jelikož je vystudovaná divadelnice a divadlu
se dříve věnovala, tak vystoupení
dětí mají skvělou úroveň a vždy se
na ně těšíme. Před dvěma roky
jsme zhlédli pohádku „Ledové království“ a minulý rok děti vystoupily s pohádkou „Tři bratři“. Obě
pohádky nastudovaly děti z loňské 2. A. Letos sehrály děti z 1. D

48

pro kamarády z ostatních družin
pohádku „Zlatovláska“. Ve výborně nastudovaném představení děti zazpívaly známé písničky ze
slavné pohádky a svoje umění
předvedly také svým rodičům.
Největší odměnou byl pro malé
herce a paní režisérku potlesk diváků. 9.května tyto děti také vystoupily ke Dni matek na setkání
vinořských Baráčníků.
Jitka Kuchlerová

Nocování v Safari
Třídy 4 . A, 4. B, 4. C a 6. B se
v pondělí vypravily na dvoudenní
výlet. Deštivé počasí se umoudřilo
během dne a po zastávce v Jaroměři v pevnosti Josefov, kdy si
všichni prošli kasematy, jsme mohli postavit stany v kempu ZOO ve
Dvoře Králové nad Labem. Safari
busem jsme putovali mezi volně se
pasoucími antilopami, pakoni
i zebrami a po večeři se nám ještě
podařilo vykoupat ve vířivce nebo
bazénu. Ve stanech, při naslouchání zvuků exotických zvířat, jsme toho moc nenaspali. Po vydatné snídani je nutné zabalit a vydat se na
zpáteční cestu se zastávkou ve výrobně hořických trubiček. Každý si
zaroloval svou jednu trubičku, ale
ještě více nakoupil domů jako chutný suvenýr. Snad je dovezeme.
Oběd nás čekal pod zříceninou hradu Trosky. Do kopce se nám moc
šlapat nechtělo, ale výhled z obou
věží stál za to. Unaveni jsme usedli do autobusu a uháněli zpět ke
škole plni nevšedních zážitků.
Třídy 4. A, 4.B, 4.C, 6.B
a jejich třídní učitelé.
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Závûreãn˘ koncert hudebních krouÏkÛ
S koncem května všechny děti
vědí, že se pomalu blíží konec školního roku. Nepsaným pravidlem
je závěrečné vystoupení hudebních kroužků. Musíme přeci ukázat, jak jsme byli všichni pilní. Ve
čtvrtek 26. 5. se zaplnila všechna
místa ve školní jídelně pozvanými
diváky, aby si vyslechli naše muzicírování. Vážně jsme nezaháleli
a koncertík, který trval půl druhé
hodiny se vydařil. Důkazem byl
veliký aplaus pro všechny hráče
na flétny i na kytary. Dáme si pár
týdnů pauzu, abychom nabrali nové síly do dalšího hraní. Pěkné
prázdniny.
Iveta Koníčková a děti ZŠ Vinoř

Tﬁída 4.C poznává Prahu
Ve čtvrtek 23. 6. jsme se vydali přes Karlův most do muzea Karla Zemana. Den předem jsme si
promítli film Cesta do pravěku
a Vynález zkázy, abychom se něco o tomto umělci dozvěděli.
V muzeu nás čekala spousta zajímavostí. Například to, jak se filmy
a triky natáčely, velké množství
rekvizit a také jsme museli vyluštit kód, který otvírá truhlu s pokladem. Byli jsme úspěšní a poklad
byl náš. Potom nás čekal výlet
elektrolodí po řece Vltavě. Mohli
jsme vidět část Prahy z jiného pohledu. Byl to horký, ale pěkný
den. V pátek 24. 6. Nás čekala cesta na Vyšehrad. V tomto opět parném dni nás zchladila prohlídka
vyšehradských kasemat, kde byl
příjemný chládek. Tichým krokem jsme se prošli po vyšehradském hřbitově – místa posledního
odpočinku českých osobností.
Z hradeb jsme se porozhlédli do
okolí a vzali útokem stánek s na-
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nuky. Na dětském hřišti nás čekaly dřevěné sochy ze starých pověstí a to byla naše poslední zastávka před cestou zpět do školy.
Oběd a hurá domů, do bazénu.
Z tohoto týdne máme mnoho nových zážitků.
Iveta Koníčková a děti ze 4.C

První tﬁídy na Star˘ch Hradech
V červnu se prvňáčci vydali na
hrad a zámek STARÉ HRADY, který se nachází nedaleko Jičína. Po
příjezdu na hrad jsme se hned
posilnili svačinou a poté se dětí
ujala čarodějnice, která nás zavedla do zámeckého pohádkového sklepení, kde našli svůj domov
umounění čertíci, vodníci, skřítkové, obři a velký ochočený drak.
Také jsme viděli lesní a ledové
království. Nejtemnějším místem
však byla pohádková hladomorna, do které se zavírali neposlušní čerti nebo jiní obyvatelé. Nad
sklepením mají domov skřítci,
kteří o hrad pečují, jako například Láskolín nebo Meducínek,
ale také skřítci škodíci, kteří lidem škodí jako třeba Rozkorozka,
kterého jsme museli hlídat, protože kdyby se nám dotkl autobusu, tak by celý zrezivěl a nemohli
bychom jet domů. Když jsme
opustily sklepení, přemístili jsme
se na zámecké nádvoří, kde jim
čarodějnice rozdala dřevěná košťata a přímo na nádvoří probíhal
výcvik v létání na koštěti. Neza-
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pomněla zacvičit i paní učitelky,
které se společně s dětmi po nádvoří proletěly.
Druhý okruh čaroděje Archibalda I. byl na hradní pohádkové půdě. Tam se zabydlely čarodějnice
a kouzlobabky, pravá starohradská
strašidla, strašidýlka a vykutálení
sktřítkové. Děti si mohly prohlédnout strašidláckou kuchyni, prádelnu, mydlírnu i komůrku kuchařky
Magdaleny Háty.
Návštěvu hradu jsme zakončili
prohlídkou Čarodějné bestyoly,
kde jsme si mohli prohlédnout různá zvířátka, právě narozené králíčky a jinou havěť, kterou mají čarodějnice v oblibě.
Na závěr jsme si pochutnali na
výborném obědě a nakoupili si
drobné suvenýry.
Paní učitelky prvních tříd

Ze Ïivota mateﬁské ‰koly
Jaro a léto v na‰í ‰kolce
Na jaře i v létě proběhlo v naší
školce mnoho akcí a v průběhu konání letní školky, která se koná od
1. 7. do 22. 7., jich ještě mnoho
proběhne. Na začátku zmíníme
velkou událost ve třídě Myšek, kterou byl návrat paní učitelky Jany
Kovářové z ME v taekwondu. Ta
dětem přivezla zlatou, stříbrnou
a bronzovou medaili. Nadšeně jí
všechny gratulovaly. Pro děti je to
velká motivace. Snaží se cvičit jako paní učitelka.
Se zimou jsme se rozloučili krásnou pohádkou divadla Vysmáto
v podání Aleše Bílka, která se jmenovala: „O ztraceném jaru“. První
slunečné dny jsme spojili s pozorováním probouzející se přírody.
Poznávali jsme jarní kytičky a ob-
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divovali jejich krásu. V pátek
22. dubna jsme s dětmi k příležitosti Dne Země, jako enviromentálního svátku, uklízeli školní za-

hradu. Děti posbíraly polámané
klacíky, větve a šišky. Vše jsme zabalili paní školnici do odpadkových pytlů a potom si děti šly uží-

vat hraní s kamarády na uklizené
zahrádce. Dále, také v rámci environmentální výchovy, nám divadlo
Ludmily Frištenské přijelo zahrát

Plastožroutí pohádku. V pátek
29. 4. přiletěly do osmi tříd naší
školky malé čarodějnice. A že to
všem slušelo! Za to patřil velký dík

rodičům. Čarodějnické paní učitelky pro ně vymyslely spoustu
her, vařily se lektvary, soutěžilo, čarovalo, tančilo. Prostě prima čarodějnický den, který si nenechal ujít
ani pan starosta. Svou návštěvou
potěšil všechny děti. S koncertem
dobré nálady k nám zavítala Muzika Špalíček Praha. A výbornou náladu nám opravdu přinesla. Zazpívali jsme si písničky, děti si
s muzikanty zahrály na hudební
nástroje a už také víme, jak se tančí valčík a polka. Týdne lesů třída
Lištiček a Zajíčků využila k návštěvě boleslavského lesa. Lesníci
z Ústavu pro hospodářskou úpravu
lesů pro nás v rámci lesní pedagogiky připravili úžasný program.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí a to prostřednictvím velice pěkně připravených her. Pan
lesník si okamžitě získal všechny
děti. Velice děkujeme lesníkům za
krásný zážitek a také za dlouholetou spolupráci. Děti ze třídy Soviček a Veverek se vydaly na výlet do
Benátek nad Jizerou. Muzeum hraček, které sídlí na zdejším zámku,
je skutečné nádherné a všechny
nadchlo. Navíc vyšlo počasí, takže
si děti mohly prohlédnout i zámeckou zahradu. Děti ze třídy Houbiček a Jahůdek se vypravily do
ZOO parku v Radonicích. Pro zvířátka vezly ovoce a zeleninu. Nakrmily kravičky, kozičky i ovečky.
Viděly také mnoho mláďátek.
Všichni si užili báječný den plný zážitků. Zámek Loučeň - labyrintárium a zámecký park, tam se vypravila třída Myšek a Včeliček. Počasí
opět vyšlo báječně, takže si děti užily mnoho legrace a v labyrintech se
vyřádily. Ve třídě Houbiček slavily
děti Den Slunce. Povídaly si s paní
učitelkou o tom, že sluníčko je kulaté, má žlutou barvu a dává nám
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teplo a světlo. Hledaly žluté a kulaté předměty, rozeznávaly světlo
a tmu, předváděly stínohru, vnímaly podle hmatu teplé a studené.
Také si vyrobily krásná sluníčka.
Děti ze třídy Soviček se zúčastnily
výtvarné soutěže ,,To je hlína“.
Agátka Badaničová se umístila na
krásném, druhém místě. Gratulujeme! Namalovala svůj pokojíček
anilinovými barvami. Pro naši
školku to byl velký úspěch. Děti ze
třídy Veverek, Soviček a Včeliček
se spolu s ostatními předškolními
dětmi z okolních mateřských škol
zúčastnily krásné sportovní akce,
kterou pořádala Fotbalová asocia-
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ce České republiky a AC Sparta Praha – dívky. Děti si přivezly nejen
dárky a suvenýry, ale hlavně úžasné sportovní zážitky. Bezpečnostní
akcí pro děti byla návštěva MPHMP
s programem Brumla ve školce
a Brumla ve městě. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o tom, jak
se mají chovat a co je pro jejich bezpečnost a zdraví důležité. 1. 6. se ve
všech budovách mateřské školy
sportovalo. Děti soutěže velice bavily a snažily se dosáhnout co nejlepších výsledků. Všechny si domů
odnesly hezkou odměnu, kterou si
určitě zasloužily. A už se blížíme ke
konci školního roku, kdy pravidel-

ně přicházíme s besídkami pro rodiče. Všechny byly krásné, úžasně
a důmyslně připravené. Děti byly
hodně šikovné a v různých kostýmech jim to moc slušelo. Poděkování patří za přípravu všem paním
učitelkám. Kromě besídek na konci školního roku rodiče také obdivovali ukázku cvičení dětí z kroužku taekwonda. Děti se po fyzické
a pohybové stránce neuvěřitelně
rozvíjí. Na úplný závěr bych ráda
poděkovala rodičům za výbornou
spolupráci, popřála všem krásnou
dovolenou a dětem báječné prázdniny.
Za kolektiv MŠ Jana Kovářová

Ze Ïivota farnosti
Noc kostelÛ 2016
Letošní Noc Kostelů se konala
v pátek 10. června. V Praze a v celé České republice bylo možné
navštívit stovky kostelů či modliteben různých církví.
Vinořský kostel Povýšení sv.
Kříže se již tradičně k této akci také připojil. Během večera byl připraven program pro děti nejen
uvnitř kostela, kde si děti zahrály
na detektivy, ale i venku před kostelem, kde si mohly vlastnoručně
vyrobit pískovaný obrázek, který
si pak mohly odnést domů.
Kostel byl pro všechny zájemce
otevřen i se všemi prostory jinak
nepřístupnými. A tak jste si mohli
vyzkoušet hru na varhany, vylézt
na věž a zazvonit na zvony nebo
nahlédnout do sakristie a na další
místa. Dobrovolníci z řad farníků
návštěvníkům ochotně vyprávěli
o historii kostela a odpovídali na
jejich otázky. Setkali se tak například s jáhnem, varhaníkem či kostelníkem.
Martin Halík, zastupitel

Farní podûkování
Neuplynul ještě ani rok a vinořskou farnost čeká další změna.
Na konci července se rozloučíme
s duchovním správcem farnosti
P. Pavlem Budským. Takřka denně
usedal do svého modrého vozu,
aby vykroužil pravotočivou zatáčku před Ctěnicemi a posloužil ve
vinořském kostele a v neděli v satalické kapli Slovem, svátostmi
a starostlivostí o „neviditelný“
chod farnosti. Otče Pavle, děkujeme, že jste se nás loňského pat-

náctého září ujal, děkujeme za Vaši kněžskou službu u nás i za stále
více a více tajemného netvora či
tvora Žužíka (jen zasvěcení vědí,
o kom je řeč).
Nově příchozímu duchovnímu,
otci Vítu Horákovi, přejeme, aby
se u nás cítil dobře a aby ve Vinoři našel jednu velkou farní rodinu.
A za nás za všechny vzkaz otci Vítovi – i Vás budeme mít rádi.
Na závěr ještě jedno poděkování. V neděli 19. června odešel

na věčnost náš farník, pan inženýr František Filip. Františkovi
děkujeme za každé moudré slovo,
za jeho noblesu, za jeho mistrovské kronikaření, za to, že jsme ho
v životě mohli potkat. Věříme, že
ho Pán přijal do své milosrdné
náruče.
Za farnost přejeme všem pěkné
léto, odpočinek na duši i na těle
a šťastný návrat z cest do svých domovů.
jáhen Alois Koláček
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Spolky
Vinoﬁ‰tí baráãníci ve druhém ãtvrtletí leto‰ního roku
V první řadě považujeme za velký úspěch vinořské obce baráčnické zvolení našich tetiček do
konšelstva 16. ŽUPY se sídlem
v Libni - tetička Jana Kubištová byla zvolena do funkce šafářky a tetičky Kučerová Věra a Vaňková Hana do funkcí slídilek (finanční
kontrola).
Naše rychtářka, tetička Kučerová, byla zároveň zvolena do konšelstva baráčnické Veleobce, což je
nejvyšší baráčnický orgán v republice, opět do funkce slídilky .
A nyní několik zmínek o aktivitě
našich tetiček a sousedů ve Vinoři:
14. dubna jsme tradičně přivítali spolu se zástupci MČ ve školní
jídelně naše nové malé občánky.Této slavnostní akce jsme se
tentokrát zúčastnili ve složení 3.
generací v českých krojích.
V dubnu jsme též zorganizovali
společný týdenní pobyt s vinořskými seniory v Lázních Mšené. Již
po třetí vše ve vlastní režii zúčastněných. Do Lázní Mšené byly pozvány na slavnostní zahájení lázeňské sezony s tanečním
vystoupením České besedy i naše
tetičky v krojích. Krásný slunečný
den byl ozdobou jejich vydařeného vystoupení.
9. května nás u příležitosti Dne
svátku matek přišly na Rychtu potěšit se svým vystoupením děti ze
školní družiny.Jejich zpívaná pohádka o Zlatovlásce se nám všem
moc líbila.Po pohádce proběhla
beseda tetiček a seniorů s policií
na téma dodržování bezpečnosti
seniorů v provozu obce a k tomu
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také všichni obdrželi potřebné
bezpečnostní prvky.Beseda byla
svým obsahem pro všechny velmi
zajímavá a podnětná.
22. květen byl již v pořadí
6. vandrováním obcí tzv. „Vinořský Vandráček“, kde jsme opět na
námi vyzdobené Rychtě zajišťovali jedno ze stanovišť a připravili
pro dětské účastníky vandru ně-

kolik úkolů, např.lov lentilek brčkem, klepání koberců, mletí kávy
starým mlýnkem a drcení kostek
cukru v hmoždíři.
26. května odjel plný autobus
našich tetiček a sousedů opět spolu se seniory na celodenní výlet do
Dvora Králové na Safari. Výlet byl
zdařilý, program perfektně zajištěný hlavně díky naší rychtářce,

tetičce Věře Kučerové. Ke spokojenosti všech nám i počasí přálo
a jízda po zoo mezi zvířaty v otevřeném TRUCKU se také všem líbila – nikdo nevypadl.
V sobotu 28. května jsme se na
pozvání naší partnerské Obce baráčnické z Malé Bělé pod Bezdězem
zúčastnili oslav 90. let od založení
jejich OB. Byli jsme opět požádáni,
abychom se zúčastnili společného
tance České besedy. Tančilo zde 6
kol, to je 48 tančících, z toho jedno kolo malých dětí. Oslavy měly
krásnou májovou atmosféru v duchu lidových tradic.
V měsíci květnu jsme již tradičně vysázeli květinové truhlíky na
terasu u Rychty.
17. června jsme přijali pozvání
kbelských skatů do jejich klubovny na výstavu u příležitosti 80. výročí od založení jejich organizace.
Zajímavá výstava i beseda s malými skauty se nám velmi líbila.

20. června se sešlo na Rychtě
konšelstvo naší Obce baráčnické,
aby zhodnotilo uplynulý půlrok
a zároveň se soustředilo na letní
přípravy posvícenské zábavy,
která se uskuteční opět pod naší
záštitou 17. 9. t. r. v místní sokolovně a na jejíž program Vás
všechny srdečně zveme.
V odpoledních hodinách téhož

dne jsme se baráčníci i senioři sešli
tradičně jako každý rok na farské
zahradě ke společnému opékání
vuřtů a sousedskému předprázdninovému poklábosení.
Baráčníci přejí touto cestou
krásné léto všem vinořským spoluobčanům.
Za OB Vinoř
Olga Kaplanová – berní

Zahrádkáﬁi

Jako každoročně se i letos zahrádkáři zapojili do turistického pochodu Vinořský vandráček se svými úkoly. Děti poznávaly různé bylinky a také pojmenovávaly ovoce a zeleninu. Nyní se již zahrádkáři připravují na svou podzimní
výstavu.
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Rybáﬁi

Rybářský spolek uspořádal 4.6. závod v chytání ryb. Jirka Chalupecký byl jeden z kandidátů na výhru...

Sport
Máme zlato
Pohybové studio Majky Šulové
dosáhlo velkého úspěchu na tanečním Mia festivalu. V pražské
Lucerně jsme 28. 5. 2016, vybojovaly ve velké konkurenci souborů
z Čech a Slovenska, 1. místo v Originálním dynamickém tanci. Děkujeme Městské části Praha – Vinoř za finanční příspěvek na
krásné nové kostýmy, které nám
přinesly štěstí. Už teď se pilně připravujeme na závody v polském
spřáteleném městě Kargowa, kde
budeme mít čest reprezentovat Vinoř. Tak nám držte palce.
Majka Šulová
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Spoleãenská kronika
Blahopﬁejeme na‰im obãanÛm, kteﬁí oslavili svá Ïivotní jubilea
ve 2. ãtvrtletí roku 2016 a souhlasili s uveﬁejnûním ve Vinoﬁském
zpravodaji

Duben
HENDRYCHOVÁ Marta
JANOTKOVÁ Jiřina
VOKÁČ Josef
VŠETEČKOVÁ Marcela
HAVLÍKOVÁ Libuše
BROUL Miroslav
BRABENCOVÁ Libuše
BROULOVÁ Jana
SLABÁ Marta
KRISTEK Rudolf
BAHENSKÁ Irena
MACHÁČOVÁ Anna
VESELÝ Jiří
KUPOVÁ Eva
MATULOVÁ Květuše

81
70
70
90
95
80
90
75
81
75
88
87
81
75
83

Květen
HŘEBÍČKOVÁ Vlasta
PTÁČNÍK Josef
POTŮČKOVÁ Růžena
POTŮČEK Václav

82
92
87
89

GERBEROVÁ Jitka
SKÁKALOVÁ Stanislava
ANTOŠOVÁ Zděnka
VÁCLAVOVÁ Anna
LEIMBERGER Milan
LENER Zbyněk
KUBIŠTA Václav
PANTŮČKOVÁ Věra
ŠILHÁNKOVÁ Vladimíra
KADLECOVÁ Marie
POLNICKÝ Jaroslav

75
86
82
80
75
83
80
89
70
86
83

Červen
BĚLE Josef
ČERNÁ Marta
RUDOLFOVÁ Věra
ZICHOVÁ Milena
HÁDKOVÁ Zdeňka
HLADÍKOVÁ Antonie
HAFINEC Miroslav
KUBIŠTOVÁ Jana
KOMÁRKOVÁ Marta

82
87
81
75
83
92
89
75
84

Dne 9. 6. 2016 by se dožila 100 let
paní Josefa Ema Kabátová z Vinoře.
S vděčností a láskou vzpomínají
dcera Alena s Vládíkem a synové
Jiří a Jan s rodinami.

Ko‰íãek z proutí
Pláčeš...
Všechno se hroutí,
košíček z proutí
rozšlapán.
Bývalo Boží tělo
a toho kvítí,
zpívat se chtělo
a žíti.
K vrcholkům léta,
vznášel se každý
lehce jak dým.
A věděl s kým!
Lubomír Antoš
(věnováno panu Ettlerovi,
který mi v mém krušném stáří
nejednou ochotně pomohl)
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placená inzerce

placená inzerce
placená inzerce

ANGLICKO – âESKÁ ·KOLKA V SATALICÍCH

pro děti od 10 měsíců
otevřeno od 7:00 do 18:30 hod
intenzivní anglický program 3 celé dny v týdnu
adaptační program zdarma
trávíme většinu času na vlastní zahradě

LITTLE ME, Hálova 3, Satalice, www.littleme.cz, tel.: 776 240 0018

placená inzerce

◗
◗
◗
◗
◗

placená inzerce

Hezké léto 2016 pﬁeje redakce Vinoﬁského zpravodaje

placená inzerce

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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VINO¤·TÍ BARÁâNÍCI za podpory Mâ Vinoﬁ
VÁS SRDEâNù ZVOU NA

Místo konání bude upﬁesnûno

