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Ahoj Vinořáci,

tak máme po prázdninách a tra-

dičně jsme zahájili nový školní rok.

Naplnili jsme tři první třídy a škol-

ní jídelna byla plná, prvňáčky od-

váděli do tříd žáci třetích tříd a je-

jich první kroky byly docela

radostné. Musím zde vyslovit veliké

poděkování celému pedagogickému

sboru jak ve škole, tak také v ma-

teřské školce, koncem prázdnin ško-

la vždy ožívá neskutečným ruchem. 

Veliké poděkování si jistě za-

slouží i vedení školy a paní druži-

nářky, podařilo se nám otevřít tři

nádherné nové třídy družiny

a prakticky tak uspokojíme všech-

ny žadatele o družinu. 

Hotové je i sousední pohybové

centrum. Spolu s vedením školy již

dále realizujeme přístavbu nových

šaten, v plánu je i výstavba dalších

4 tříd nad těmito šatnami. Další

akcí, na které vedení školy inten-

zivně spolupracuje, je parkoviště

v Ronovské a boční vchod do ško-

ly. To přispěje ke zvýšení bezpeč-

nosti našich dětí. 

Další velikou akcí je výstavba

fotbalového hřiště s umělou trá-

vou pro mládež, na začátku listo-

padu by již mělo plně sloužit. Pře-

dělává se váhovna na Vinořském

náměstí na veřejné WC, před za-

početím je výstavba nové zastáv-

ky MHD Vinořská a Semtínská.

V rekonstrukci je i stará sokolov-

na, tento rok bude ve znamení in-

vestičních akcí a je skvělé, že se

nám na ně podařilo sehnat finance.

V přípravě je i realizace chodníků

do Kbel, jak podél Mladoboleslav-

ské, tak také podél Bohdanečské

a Jilemnické, stejně jako do Ctěnic

podél Bohdanečské.

V blízké budoucnosti bychom

také rádi zrestaurovali Svatovác-

lavskou cestu v našem katastru,

pět kapliček potřebuje kompletní

rekonstrukci a dvě zbořené by mě-

ly být postaveny nově. 

Podařilo se prodloužit linku

z Přezletic do Satalic až k metru B,

do Hloubětína. 

I nadále čekáme na postup in-

vestora ve výstavbě nového ob-

chodního domu Billa u Dlabačů,

stejně jako sledujeme stav výstav-

by golfového hřiště a hrobnického

domku s veřejným WC. Také netr-

pělivě vyhlížíme nového provozo-

vatele Ctěnického hotelu s restau-

rací a kavárnou. To vše dále zlepší

naše prostředí a zvýší bonitu Vi-

noře.

Tradičně nádherná byla pod-

zimní výstava našich zahrádkářů

a netradičně, vzhledem k rekon-

strukci sokolovny, proběhla Po-

svícenská zábava našich spolků

v kočárovně ctěnického areálu.

V říjnu budou následovat výlovy

rybníků, hony myslivců a ukon-

čení podzimní sezóny našich

sportovců. A pak již – zase tradič-

ně – rozsvícení vánočního stro-

mu a advent. A s ním i snad ko-

nečně trochu klidu, pohody

a pokoje.

Tak přeji všem hodně toho kli-

du, pohody a pokoje po celý rok.

Hezké babí léto a těším se na vi-

děnou! 

Fr. Švarc
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❙ MZ souhlasilo s vkladem a zápi-

sem vlastnického práva k zahrad-

ním altánům – zahradním chatkám

v zahrádkářské kolonii do katastru

nemovitostí. Náklady vynaložené

a související se všemi technickými

a administrativní požadavky celé-

ho procesu nese žadatel

❙ MZ vzalo na vědomí změnu zá-

měru žadatele k umístění stavby

Minigolfu – cvičné golfové hřiště

s klubovnou a zázemím a stavby

Minigolfu – cvičné golfové hřiště

na dvou pozemcích. MZ souhlasi-

lo s předloženou projektovou do-

kumentací Minigolf – cvičné gol-

fové hřiště s klubovnou a zázemím

na pozemku parc. č. 1578/33,

1584/1, 1588/18 vše v k.ú. Vinoř

pro bez připomínek. MZ žádá

o předložení projektové doku-

mentace Minigolf – cvičné golfové

na pozemku parc. č. 1578/34,

1584/1, 1588/18 vše v k.ú. Vinoř

v dostatečném předstihu před re-

alizací a projednáváním v územ-

ním či stavebním řízením přísluš-

ného stavebního úřadu

❙ MZ schválilo finanční dar ve vý-

ši 65.000,- Kč na provoz umělec-

kého spolku VinoHra

❙ MZ schválilo finanční dar ve vý-

ši 5000,- Kč na provoz lůžkového

hospice Dobrého Pastýře v Čerča-

nech 

❙ MZ schválilo finanční dar pro HC

Kačeři ve výši 50.000,- Kč

❙ MZ souhlasilo se záměrem vý-

stavby víceúčelového sportovního

areálu na pozemku p. č. 1575/10

s kódem využití SP (pozemek vpra-

vo před vjezdem do Vinoře od Kbel)

❙ MZ schválilo změnu rozpočtu

k 30.9.2016 dle rozpočtového

opatřením č. 5/2016 dle přiložené

tabulky. Touto úpravou bude roz-

počet navýšen o Kč 1.780.775 ,- ve

výdajové i příjmové části schvále-

ného rozpočtu v příjmové části na

Kč 34.446.100,- po konsolidaci

Kč 34.344.100,- se zapojením Tří-

dy 8 ve výši Kč 8.392.475,-. Ve vý-

dajové části na Kč 42.838.575,- po

konsolidaci Kč 42.736.575,- 

❙ MZ schválilo uzavření veřejno-

právní smlouvy s TJ Sokol Vinoř

na poskytnutí investiční dotace ve

výši 2.000.000,- Kč na úhradu ná-

kladů spojených výstavbou fotba-

lového hřiště s umělou trávou. Da-

ňové(účetní) doklady, prokazující

čerpání dotace, musí mít datum

zdanitelného plnění od 1. 1. 2016

do 30. 11. 2016. Dotace bude vy-

plácena postupně po vyčerpání fi-

nančních prostředků poskytnu-

tých na tuto výstavbu z MHMP a na

základě předložení daňových (účet-

ních) dokladů. Do 10. 12. 2016 před-

loží TJ Sokol Vinoř závěrečné vy-

účtování této investiční dotace.

Případně nevyčerpané finanční

prostředky TJ Sokol Vinoř vrátí do

23. 12. 2016 na účet MČ Praha –

Vinoř

❙ MZ schválilo uzavření veřejno-

právní smlouvy s TJ Sokol Vinoř

na poskytnutí investiční dotace ve

výši 800.000,- Kč na úhradu ná-

kladů spojených s rekonstrukcí

budovy sokolovny č. p. 35 v Pra-

ze Vinoři. Daňové (účetní) dokla-

dy, prokazující čerpání dotace,

musí mít datum zdanitelného pl-

nění od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016.

Dotace bude vyplácena postupně

po vyčerpání finančních prostřed-
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Informace úfiadu

Ze 14. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha-Vinofi, konaného dne 6. 9. 2016 

Výstavba cvičného fotbalového hřiště



ků poskytnutých na tuto výstavbu

z MHMP a na základě předložení

daňových (účetních) dokladů. Do

10. 12. 2016 předloží TJ Sokol Vi-

noř závěrečné vyúčtování této in-

vestiční dotace. Případně nevy-

čerpané finanční prostředky TJ

Sokol Vinoř vrátí do 23. 12. 2016

na účet MČ Praha – Vinoř

❙ MZ schválilo prodloužení ná-

jemních smluv na byt v Bohda-

nečské 400, na byt Živanická 235,

na byt v Bohdanečské 399 a na byt

Mladoboleslavská 515

❙ MZ schválilo uzavření nájemní

smlouvy na pronájem 3 parkova-

cích míst v ul. Bukovinská

❙ MZ schválilo přidělení bytů

v Bohdanečské 399 zájemci vy-

branému z pořadníku žadatelů

o byt podle bodového ohodnoce-

ní. Doba nájmu byla stanovena na

1 rok, s možností prodloužení. Po-

čátek nájmu byl stanoven od 1. 07.

2016 do 30. 06. 2017. Nájemné je

stanoveno dohodou ve výši 89,57

Kč/m2/měsíc. K nájemnému bu-

dou připočteny zálohy na služby

a nájemné ze zařizovacích před-

mětů 

❙ MZ schválilo přidělení bytu v Boh-

danečské 400 zájemci vybranému

z pořadníku žadatelů o byt podle

bodového ohodnocení. Doba ná-

jmu bude stanovena na 1 rok,

s možností prodloužení. Počátek

nájmu byl stanoven od 01. 07. 2016

do 30. 06. 2017. Nájemné je sta-

noveno ve výši 89,57 Kč/m2/měsíc

dohodou. K nájemnému budou

připočteny zálohy na služby a ná-

jemné ze zařizovacích předmětů

❙ MZ schválilo přidělení bytu v Mla-

doboleslavské 514 zájemci vybra-

nému z pořadníku žadatelů o byt

podle bodového ohodnocení. Do-

ba nájmu bude stanovena na

1 rok, s možností prodloužení. Po-

čátek nájmu byl stanoven od 1. 09.

2016 do 31. 08. 2017. Nájemné je

stanoveno dohodou ve výši 100

Kč/m2/měsíc. K nájemnému bu-

dou připočteny zálohy na služby

a nájemné ze zařizovacích před-

mětů

❙ MZ vzalo na vědomí jmenování

paní K. Löwensteinovou kronikář-

kou Vinoře

❙ MZ souhlasilo s předloženou pro-

jektovou dokumentací pro Stavbu

č. 3145 TV Vinoř, etapa 0011 Sběr-

ná – 4. část bez připomínek – stez-

ka : Kbely – Vinoř podél Mladobo-

leslavské 

❙ MZ souhlasilo s vynětím orné pů-

dy na části pozemku parc.č.

1575/10 v k. ú. Vinoř o výměře

517 m2 ze zemědělského půdního

fondu. MZ souhlailo s uzavřením

Smlouvy o výpůjčce k částem po-

zemků parc. č. 1573, 1575/10 vše

v k.ú. Vinoř v rozsahu potřebném

pro realizaci Stavby č. 3145 TV Vi-

noř, etapa 0011 Sběrná – 4. část.

MZ souhlasilo s vyvěšení záměru

výpůjčky části pozemků parc.č.

1573, 1575/10 vše v k.ú. Vinoř pro

realizaci Stavby č. 3145 TV Vinoř,

etapa 0011 Sběrná – 4. část. Doba

výpůjčky bude na dobu realizace

stavby, nejdéle 8 měsíců (250 dnů)

od jejího zahájení a předání sta-

veniště. MZ pověřilo starostu uza-

vřením Smlouvy o výpůjčce a sou-

hlasu s vynětím ze zemědělského

půdního fondu

❙ MZ nesouhlasilo s odprodejem

pozemku parc.č. 69 k. ú. Vinoř,

druh pozemku ostatní plocha, vy-

užití dobývací prostor, o výměře

502 m2 (u rybníku Malá Obůrka)

❙ MZ odložilo projednání bodu, tý-

kajícího se žádosti o prodej po-

zemku parc.č. 296/3 v k.ú. Rado-

nice u Prahy o výměře 3 378m2,

druh pozemku ostatní plocha,
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Naučná stezka Vinoř – zámek Ctěnice



způsob využití silnice je ve správě

městské části do doby, než bude

jednáno s žadatelkou

❙ MZ souhlasilo s uzavřením Smlou-

vy o uzavření budoucí smlouvy

o zřízení věcného břemene k čás-

tem pozemků parc. č. 1091/1,

1117, 1093/1 vše v k. ú. Vinoř (pře-

ložka kabelů ul. Ronovská), časo-

vě neomezeného, úplatného jed-

norázovou úhradou v hodnotě

1 000,- Kč a příslušnou sazbou

DPH, pro společnost PREdistribu-

ce, a.s., IČ 273 76 516. MZ pověři-

lo starostu uzavřením Smlouvy

o uzavření budoucí smlouvy o zří-

zení věcného břemene.

❙ MZ vzalo na vědomí doporučení

Odboru evidence, správy a využi-

tí majetku Magistrátu hl. m. Prahy

týkající se provedení opatření

k nápravě daného stavu tj. exi-

stence stavby – živičného krytu

polní cesty na částech pozemků

parc.č. 1537/1 a 1538/2 v k. ú. Vi-

noř, které jsou zasaženy stavbou –

živičným krytem polní cesty (po-

dél cesty k mlékárně). MZ pověři-

lo starostu k nápravě daného sta-

vu – odstranění povrchu vozovky

z částí uvedených pozemků

❙ MZ schválilo uzavření spolupráce

s městem Sevan v Arménii. Pověři-

lo starostu popř. místostarosty uza-

vřením smlouvy o spolupráci

❙ MZ schválilo kritéria odměn ře-

ditele školy na školní rok 2016/2017

navržená výborem pro školství

a vzdělávání.
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Dobrý den, jmenuji se Klára

Löwensteinová a od září 2016

jsem po panu Ing. Františku Fili-

povi přebrala funkci kronikáře Vi-

noře. Budete-li mít jakékoliv do-

tazy, archiválie, dobové fotografie,

se kterými byste se chtěli podělit,

cokoliv chtěli zjistit či bych s Vámi

mohla učinit rozhovor na téma Vi-

noře a Vás, neváhejte mne kon-

taktovat. Jsem tu pro Vás a Vaše

paměť a vzpomínky jsou pro naše

potomky a pro nás kořeny, bez

kterých se nedá zdravě růst.

Srdečně 

Klára Löwensteinová

klaralowenstein@yahoo.it 

724 909 585
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¤emesla v pofiádku  

Historie profesního sdružo-

vání řemeslníků od středově-

ku po současnost

Stálá expozice, seznamující s dě-

jinami řemesel a cechovního sdru-

žování, která je umístěna v hlavních

reprezentativních sálech I. patra

zámku, představuje jednu z nej-

rozsáhlejších sbírek cechovních

památek na světě. Sbírku čítající

více než 600 předmětů spravuje

právě Muzeum hlavního města

Prahy. 

Krejčovství patří k nejstarším

řemeslům vůbec a právě krejčí se

velmi brzy specializují. Cechovní

statuta tohoto cechu z roku 1318

zmiňují mimo je samotné i veteš-

níky, tedy řemeslníky, kteří opra-

vovali staré šaty. Později jsou

v pramenech zmiňováni také kal-

hotníci, kabátníci nebo kytláři.

Krejčovské řemeslo pochopitelně

podléhalo módě. Krejčí se proto

vybraně oblékali, i když přímo

nepatřili k nejbohatším řemeslní-

kům. 

Sklenice cechu krejčích je téměř

17 centimetrů vysoká, vyrobená

z čirého skla a zdobená rytím.

Přední strana sklenice představu-

je krejčovské nástroje – rozevřené

nůžky, žehličku, špendlík a dvě

klubka nití, na druhé straně skle-

nice pak najdeme nápis Vivat krej-

čím a rok 1713. Své uplatnění na-

šla nádoba zejména během

cechovních schůzí, které se kona-

ly několikrát do roka.

NádraÏí 
Praha-Tû‰nov 
provoz obnoven:
Do 31. 12. 2016

ve II. patře zámku

Nová expozice představuje za-

niklé pražské nádraží jako model

ve velikosti H0. 

Modelové kolejiště v měřítku

1:87 nabízí návštěvníkovi mož-

nost udělat si velmi reálnou před-

stavu o podobě nejkrásnější nád-

ražní budovy v Praze, vystavěné

v letech 1872–1875 coby repre-

zentativní železniční stavba vý-
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Ctûnice

Program ¤ÍJEN – LISTOPAD – PROSINEC 2016

Stálé expozice
Zámek Ctěnice – Dějiny, stavební vývoj a obnova 

Dějiny obce Vinoř – Od pravěku do 20. století

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 10–18 hod.
od 1. 11. 2016 úter˘–pátek 10–16 hod.

Státní svátky:
pátek 28. 10. 2016 otevfieno 10–18 hod.
ãtvrtek 17. 11. 2016 otevfieno 10–16 hod.
·tûdr˘ den: sobota 24. 12. 2016 otevfieno 10–13 hod.
BoÏí hod vánoãní: nedûle 25. 12. 2016 otevfieno 10–16 hod.
2. svátek vánoãní: pondûlí 26. 12. 2016 otevfieno 10–16 hod.
Silvestr: sobota 31. 12. 2016 otevfieno 10–13 hodin,
Nov˘ rok: nedûle 1. 1. 2017 otevfieno 10–16 hodin

Doprava: metro B Palmovka nebo C LetÀany,
dále bus 185 (smûr Vinofisk˘ hfibitov) 

a 302 (smûr Pfiezletice-Kocanda) do stanice Ctûnice

Předmět čtvrtletí: 
Sklenice cechu krejčích (i.č. H 009 334)



znamné společnosti Rakouské se-

verozápadní dráhy. Model budovy,

zahrnující i pozoruhodnou so-

chařskou výzdobu, vznikl dle pů-

vodních technických výkresů me-

todou 3D tisku. Součástí modelu

nádraží je i areál lokomotivního

depa, zobrazující místa pro zbro-

jení lokomotiv vodou a zejména

uhlím pomocí zauhlovacího jeřá-

bu, jejich údržbu v odkalovací já-

mě, dvojkolejnou průjezdnou re-

mízu, 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 archi-

tektonicky nejcennější část nádraž-

ní budovy, ovšem provoz na mu-

zejním modelovém nádraží opět

funguje a i dnes lze tak zažít atmo-

sféru časů, kdy se osobním vlakem

do Turnova cestovalo ve dvouosých

vagonech s dřevěnými sedadly přes

zastávku Karlín přístav.

Veãerníãek slaví 50 let
Do 30. 10. 2016, přízemí zám-

ku a výstavní sál Špejchar

Do 30. 10. 2016, přízemí zámku

a výstavní sál Špejchar

Výstava mapuje příběh feno-

ménu „Večerníček“. Nenápadná

pohádka na dobrou noc postupně

přerostla díky mimořádné drama-

tické, výtvarné i animační kvalitě

formát krátkého žánrového útvaru

a stal se z ní zcela originální tele-

vizní subjekt. Interaktivní výstava

představí nejen nejoblíbenější pří-

běhy, jako je Mach a Šebestová,

Maxipes Fík, Rákosníček, Králíci

z klobouku, Pohádky ovčí babičky

anebo Krkonošské pohádky, ale

samozřejmě také jejich tvůrce, scé-

náristy, výtvarníky.

de povídat herečka Zdenka Pro-

cházková, která zavzpomíná i na

své osobní setkání s Karlem Čap-

kem. 

Odûvní hry
Od 20. 11. 2016 do 23. 4. 2017,

přízemí zámku

Výstava zachycuje v kontextu

60leté existence Střední průmy-

slové školy oděvní i trochu mlad-

ší Vyšší odborné školy oděvního

návrhářství rozvoj odborného

vzdělávání v oblasti tvorby a ná-

vrhů oděvů. Pražské školy jsou je-

diný takový vzdělávací subjekt

v České republice a nabízí zároveň

nejlepší možnost zmapovat od-

borné vzdělávání i vývoj oděvní-

ho řemesla od druhé poloviny 20.

století, a to ať na konkrétních mo-

delech šatů, návrzích, doprovod-

ném obrazovém a tištěném mate-

riálu nebo v možnosti nahlédnout

do krejčovské dílny. Tím tato vý-

stava rozšiřuje a doplňuje stálou

expozici Muzea hlavního města

Prahy, umístěnou právě v zámku

Ctěnice, „Řemesla v pořádku“,

představující mj. cechy oděvních

řemesel, jejich historii od středo-

věku do 20. století. 
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Nádraží Praha – Těšnov

Doprovodné programy:
Sobota 15. 10. 2016 v 15 hod. 

Čteme si pohádky bratří Čapků

Ve třídě populárních večerníč-

kových hrdinů Macha a Šebestové

přednese pohádky Karla a Josefa

Čapkových a s dětmi si o nich bu-



Advent
Sobota–neděle 3.–4. 12. 2016

od 10 do 17 hodin, výstavní sál

Špejchar

Adventní koncert
Neděle 4. 12. 2016 od 15 hodin

v sále Kočárovna

Vstupné 150,-Kč / děti do 6 let

zdarma/ děti 7 -14 let 75,- Kč.

Předprodej vstupenek od 1. 10.

2016 v pokladně zámku. 

Smíšený pěvecký sbor Josefa

Vycpálka za doprovodu varhan za-

hraje a zazpívá lidové písničky,

které se vztahují k předvánoční

době. Posluchači se setkají napří-

klad s Barborkami, Mikulášem

a budou moci koledovat se Štěpá-

nem. Společně se zastaví u malé-

ho Ježíška, kde na děti čeká inter-

aktivní hudební hra, a v závěru

programu přivítají s famfrnochem

Nový rok.

Literární kavárna
Koná se v sále Kočárovna

úterý 4. 10. 2016 ve 14 hod.

Jižní Korea očima Petra Vol-

dána

Publicista a bývalý dlouholetý

zahraniční zpravodaj Českého roz-

hlasu Petr Voldán vám prozradí,

proč Korejci jako jediní používají

při jídle kovové hůlky, kde je krá-

lovství bambusu nebo kde se v Sou-

lu vzala pražská Staroměstská rad-

nice. Besedovat se bude i na téma,

jak vznikají cestopisné televizní fe-

jetony „Postřehy odjinud“, proto-

že Petr Voldán je autorem nejen

nejnovější korejské série České te-

levize, ale i dokumentů ze Skot-

ska, Irska, Wallesu či Finska.

úterý 8. 11. 2016 

Zdenka Procházková 

a Kristina Novotná. 

Setkávání s Irenou Kačírko-

vou, jejími přáteli i nepřáteli

a jinými zvířaty. 

Vyprávění o populární herečce

Ireně Kačírkové, představení kni-

hy, kterou napsala její dcera,

i vzpomínání herecké kolegyně

Zdenky Procházkové.

Kristina Novotná, dcera herečky

Ireny Kačírkové, se narodila roku

1952 v Praze. Vystudovala SOŠV na

Hollarově náměstí a DAMU, obor

scénografie. Pro česká divadla vy-

tvořila kolem 190 inscenací, zabý-

vala se i návrhy filmových kostý-

mů. V zahraničí spolupracovala

s divadelní skupinou z Orleánsu.

Žila dlouhá léta v Praze, ale v sou-

časné době bydlí nedaleko České-

ho Krumlova a učí na SUPŠ sv.

Anežky České a píše povídky.

úterý 13. 12. 2016

Příběhy přátelství, lásky a cti. 

Božena Němcová 

Karolína Světlá

Žofie Podlipská a jejich muži.

Herečka Zdenka Procházková

a její host Radka Šamanová před-

staví životní osudy tří slavných

žen, které pojilo nejen přátelství

a vřelý vztah k literatuře, ale také
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Pěvecký sbor Josefa Vycpálka

Adventní tvůrčí dílničky s ukáz-

kami tradičních lidových řeme-

sel, vztahujících se právě k před-

vánočnímu času. Pod vedením

zkušených řemeslníků, pyšnících

se titulem Nositel tradice lido-

vých řemesel, se mohou ná-

vštěvnici naučit řadu řemesl-

ných technik, vyzkoušet svou

zručnost nebo si vyrobit dárek

pro své blízké. 



milostná vzplanutí k mužům zvuč-

ných jmen. A tak v Literární ka-

várně vedle odborného vyprávění

zazní ukázky z dopisů a deníko-

vých záznamů dvou vzorně vy-

chovaných dívek a jejich poněkud

kontroverzní přítelkyně Boženy

Němcové. 

Komentovaná 
prohlídka
Řemesla v pořádku

Interaktivní komentovaná pro-

hlídka expozicí Řemesla v pořád-

ku má za cíl nastínit problemati-

ku vývoje cechovnictví, poslání

cechovních organizací a jejich vý-

znam. Studentům jsou zprostřed-

kovány základní informace vzta-

hující se k chodu cechů a jejich

vlivu na politiku, hospodářství

a kulturu země. 

Vhodné pro: II. st. ZŠ, SŠ

Interaktivní programy
Tovaryšova cesta na zkušenou

Animační program je koncipo-

ván jako cesta vyučeného tovary-

še jdoucího do světa na zkušenou.

Na základě vandrovnické knížky,

kterou děti obdrží po interaktivní

prohlídce, se samy vydávají na

vandr po expozici. Cílem progra-

mu je představit žákům artefakty

vztahující se k historii cechů s dů-

razem na tovaryšskou otázku

a problematiku vandrů. 

Vhodné pro: 3.–6. třídy ZŠ

Toulky říší večerníčků

Do jaké třídy chodí Mach s Še-

bestovou? V jakých českých ho-

rách můžeme potkat bájného vlád-

ce Krakonoše a proč Bob a Bobek

bydlí v klobouku? Lektorský pro-

gram je pojat jako interaktivní

a hravá procházka známými ve-

černíčkovými příběhy. 

Vhodné pro: MŠ, I. st. ZŠ
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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, 

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 Ctěnice

Info na www.muzeumprahy.cz

Na v‰echny lektorské programy je nutné objednat se pfiedem 
na tel. 286 001 362 

nebo na e-mailu oudova@muzeumprahy.cz

Programy pro ‰koly a zájmové skupiny 

Žofie Podlipská

Karolína Světlá

Božena Němcová



V neděli 17. 7. jsme na holešo-

vickém nádraží očekávali příjezd

našich přátel z německého Schul-

zendorfu. Z polského města Kar-

gowa dorazil minibus okolo třetí

hodiny. Po malém občerstvení ná-

sledovalo ubytování ve školní dru-

žině. A letošní tábor může začít.

Úvodního přípitku se ujal starosta

František Švarc, který společně

s místostarostou Ivetou Boušovou

přivítal celkem 29 dětí s jejich do-

provodem z našich spřátelených

obcí. Hned potom jsme se vypra-

vili na krátkou procházku, aby-

chom si trochu prohlédli Vinoř. Po

večeři jsme se pustili do barvení

triček a potom byly připraveny

různé hry, při kterých jsme se ales-

poň maličko poznali. Ale na to bu-

de celý týden času dost. A je tu prv-

ní večer. No, stejně neusneme.

Pondělí 18. 7. Na programu je

lanové centrum ve Vysočanech.

Rozdělili jsme se do skupin a tré-

novali od jednodušších lezeckých

manévrů po složitější, včetně jiš-

tění spolulezců. Byl to opravdu ad-

renalinový zážitek. Někteří se od-

vážili až do těch nejvyšších pater.

A to byly nervy i pro nás dole. Ne,

že bychom se báli, že spadnou, ale

trasa byla připravena tak, aby mu-

seli všichni spolupracovat a do-

stali se do cíle. Palce jsme drželi

usilovně a úkol byl splněn. Vrátili

jsme se do školy na oběd. Odpo-

ledne nás čekal Aquapark Šutka.

Jó, to bude jízda na tobogánech.

Aktivní den a všem vyhládlo. Hu-

rá na večeři. Pak bylo potřeba do-

dělat druhou stranu triček. A aby

se nám lépe spalo, vyrobili jsme si

lapače snů. To budou krásné sny.

Tak rychle na kutě, ráno brzy

vstáváme. 

Úterý 19. 7. Dnešní snídaně by-

la dříve, abychom stihli v 9:00

z Rašínova nábřeží parník do ZOO.

Pluli jsme po Vltavě a prohlíželi si

krásy hlavního města. Sluníčko

pálilo už od samého rána. Ještě, že

v zoologické zahradě mají vodní

fontánky, které nás příjemně osvě-

žovaly. Měli jsme spoustu času na

prohlídku, ale nechtěli jsme si ne-

chat ujít představení s lachtany.

A hurá na zmrzlinu, lanový hrad

a hlavně do obchodu se suvenýry.

Nazpět jsme se vraceli autobusem

a metrem. Ve školní jídelně na nás

čekala velmi chutná večeře. Den

byl náročný, ale síly ještě máme na

jazykový kvíz. Domlouvali jsme se

jak se dalo a samozřejmě všechno

zvládli na výbornou. Hlavně jsme

se dozvěděli jak se třeba řekne ně-

mecky a polsky obchod, děvče,

chlapec a spoustu jiných slov.

A také to byla legrace. 

Středa 20. 7. Ráno jsme si moh-

li trochu přispat po včerejším ce-
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lodenním výletu. Dopoledne jsme

navštívili letecké muzeum ve Kbe-

lích. Odpolední výlet nás zavedl

do Šestajovic. Nachází se tady kro-

mě svíčkárny také čokoládovna.

Vyrobili jsme si všichni sladkou ta-

bulku čokolády, vyzdobili si čoko-

ládové srdíčko, vyrobili svíčky

a naplnili do lahviček krásné vo-

ňavé soli do koupele. Povezeme

domů spoustu dárků. Mimo jiné

nám volný čas zpestřila místní mi-

nizoo. A aby toho nebylo málo, ve-

čer jsme ještě zdobili skleněné

svícny barevnými písky. Všichni

popustili uzdu své fantazii a vý-

sledky byly víc než uspokojivé. Vy-

sprchovat a do pelíšku uleháme

opět s prima zážitky.

Čtvrtek 21. 7. Dnes si dáme po-

cházku Prahou. Všichni se chtějí

projít po Karlově mostě. Metrem

a autobusem jsme se už svezli

a dnes přidali také tramvaj.

A všechny dopravní prostředky už

máme vyzkoušené. Na Staroměst-

ském náměstí nás překvapily davy

lidí. Není divu. I my jsme přišli prá-

vě proto, abychom viděli výstup

dvanácti apoštolů na Orloji. Pro-

pletli jsme se těmi zástupy až na

Václavské náměstí a navštívili ně-

kolik obchodů v centru. Hlavně

zmrzlina nesmí chybět. Po obědě

ještě utratit poslední peníze v ná-

kupním centru Harfa. Do Polska

neodjede nikdo bez Krtečka

a v hračkárně se po nich jen za-

prášilo. Po večeři přišlo na řadu

muzicírování. Nejprve to byl cup

song s kelímky. Trochu jsme se trá-

pili, ale nakonec to zvládli. Zábav-

nější byl rytmický song s boom-

whakery. Ještě ve spaní budeme

tleskat a bubnovat.

Pátek 22. 7. Den plný her. Ve

Ctěnickém háji byla připravena

stanoviště a na nich bylo potřeba

splnit různé úkoly. Za celý týden

jsme se už stihli pěkně spřátelit

a to se hodilo, protože skupiny by-

ly smíšené. Čekali na nás hlavola-

my, tangramy, hod na cíl, lanová

dráha a procvičení paměti. Na zá-

věr jsme se prošli v zámeckém par-

ku a vydali se na oběd. Máme ješ-

tě spoustu práce s přípravou na

večer. Na programu je totiž X FAK-

TOR. Trénujeme a zkoušíme, aby-

chom předvedli to nejlepší. Poro-

ta měla těžké rozhodování. A její

verdikt zněl: vítězi jsou všichni.

Radost byla ohromná, ale hlavně

si všichni užili velikou legraci. Ve-

čer ještě nekončí. Nesmí chybět

diskotéka na rozloučenou. Také

výměna adres a telefonních čísel.

Poslední večer, zítra už odjíždíme.

Sobota 23. 7. – odjezdový den.

Po snídani všechno dobalit a ukli-

dit. Rozebereme si naše výrobky,
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nesmí chybět ani pamětní listina

na letošní tábor. Věříme, že plný

nezapomenutelných zážitků. Ještě

poslední společná fotka před ško-

lou a zamávat polským kamará-

dům, kteří odjíždějí nejdříve. Pak

rozlučka s německými dětmi a hu-

rá domů. Prázdniny ještě nekončí

a máme před sebou další letní do-

brodružství. 

Iveta Koníčková, 

Veronika Boušová 

a děti ZŠ Vinoř
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Hudební soubor vinořských dě-

tí paní učitelky Kristýny Kolajové,

vyučující obory klavír, flétna, zpěv

v KVC Vincent, na začátku červen-

ce navštívil partnerské město La-

veno Mombello v Itálii s operkami

„Červená Karkulka“ a „Dvanáct

měsíčků“ Z. Svěráka a J. Uhlíře.

Kromě dvou úspěšných předsta-

vení v místních oratořích vinořské

Laveno Mombello



děti také uspořádaly pro italské

publikum interaktivní pohádkové

workshopy a taneční vystoupení.

Vše mělo ohromný úspěch, proto

na léto 2017 plánujeme pozvat

všechna partnerská města do Vi-

noře na pohádkový workshop

„Šípková Růženka“, chtěli bychom

také zrealizovat další dětský ital-

sko-český camp. Děkujeme měst-

ské části Praha-Vinoř za laskavou

finanční podporu projektu.

Klára Löwensteinová 
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Dne 19. září 2016 získala městská

část Praha-Vinoř další partnerské

město. Po německém Schulzendor-

fu, polské Kargowé, italském La-

veno Mombello a americkém Pra-

gue je to tentokrát z našeho

pohledu poměrně exotické místo,

ležící téměř na hranici evropské-

ho a asijského kontinentu. Najde-

te ho šedesát pět kilometrů od

hlavního města Arménie Jerevanu

ve výšce bezmála dva tisíce metrů

nad mořem. Jméno nese podle

blízkého jezera, jehož plocha za-

bírá téměř pětinu celého armén-

ského území, tedy Sevan. 

A jak Vinoř k partnerství s tím-

to dvacetitisícovým městem v pro-

vincii Gegharkunik přišla? Za

vším je třeba hledat zájem ar-

ménské společnosti Atlantis Hol-

ding o výstavbu nových bytových

domů nejen v sousedství právě se

rodícího vinořského golfového

hřiště, ale třeba i v blízkosti Ctě-

nického háje. Setkání s vizemi pá-

nů Arama Marutyana a Allana Jír-

ka, kteří za těmito projekty stojí,

se ovšem od počátku skoro ve

všem lišila od většiny ostatních

zkušeností, jaké ve Vinoři s deve-

lopery v posledním čtvrtstoletí

máme... V plánu je totiž výstavba

maximálně dvoupatrových budov,

u nichž se počítá s podzemními

parkovišti, ekologickým využitím

srážkové vody, prací s přírodními

materiály a výsadbou zeleně. Sa-

mozřejmostí by měl být veřejný

park, prostor pro obchody a ka-

várnu, uvažuje se i o vybudování

školky. Investoři mají též zájem

o to, aby se s jejich návrhy sezná-

mili na veřejných prezentacích

i vinořští občané, jejichž názory

i zkušenosti hodlají ve svém pro-

jektu zohlednit. 

Snaze být pro Vinoř opravdu se-

riozními partnery pak vyšla vstříc

i myšlenka, aby se naše městská

část stala partnerským městem ně-

jaké zajímavé lokality v Arménii.

Původní návrh, aby jí byla někte-

rá vybraná čtvrť v Jerevanu, prý

navrhli zaměnit za Sevan dokonce

až v kanceláři arménského prezi-

denta. Toto řešení jistě nepostrá-

dá logiku: většina návštěvníků ze-

mě se totiž zaměřuje jen na pobyt

v hlavním městě, zatímco mnoho

ostatních zajímavých míst zůstává

neprávem opomíjených. 

V polovině září se tedy výprava

z Vinoře, čítající místostarostku

Ivetu Boušovou a místostarostu

Roberta Rytinu, připojila ke stejně

početné delegaci ze Kbel (tvořené

místostarostkou Ivanou Šestáko-

vou a tajemníkem Josefem Nykle-

sem), která jela do Arménie stvr-

dit paralelní partnerskou smlouvu

s městem Dilijan. V praxi to zna-

menalo dopravit se do Vídně, od-

kud – na rozdíl od Prahy – létá do

Jerevanu přímý spoj. Všichni pak

byli po příletu ubytováni v hote-

lovém komplexu u Sevanského je-

zera, odkud už to bylo do spřáte-

leného města jen kousek. 

Sevan v Arménii – nové partnerské mûsto Vinofie



Jezero i jeho okolní hornatá

krajina, stejně jako blízký Sevan-

ský poloostrov s množstvím sta-

rokřesťanských architektonických

památek a proslulých „chačkarů“

(pro Arménii charakteristických

křížových kamenů, jichž je v zemi

okolo čtyřiceti tisíc) jsou opravdu

nesmírně atraktivní lokalitou, je-

jíž jedinečnost potvrzuje i blízkost

letní prezidentské rezidence... Sa-

mo město se pak pyšní řadou ve-

řejných knihoven, geologickým

muzeem, sedmi školami, ale třeba

i respektovanou teologickou aka-

demií. 

Před Sevanskou radnicí přivíta-

ly hosty z Vinoře a Kbel místní dě-

ti, které si pro ně připravily něko-

lik ukázek lidových arménských

tanců. V hlavním jednacím sále
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poté došlo k dalším vítacím cere-

moniálům a následně i k podpisu

smlouvy o partnerství mezi Seva-

nem a MČ Praha-Vinoř, jíž za ar-

ménskou stranu podepsal staros-

ta města Rudik Ghukasian a za

českou oba naši přítomní místos-

tarostové. Vinoř se stala tímto ak-

tem čtvrtým spřáteleným městem

Sevanu (ostatními jsou Grenoble

a Bussy-Saint-Georges ve Francii

a polská Brodnica). 
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Součástí dalšího programu byla

i návštěva čerstvě instalovaného

pomníku arménského národního

hrdiny, generála Andranika Ozani-

ana, a také místa, na němž by měl

do roka vyrůst městský park jmé-

nem „Praha-Vinoř“. Vinořští před-

stavitelé měli možnost navštívit

i další, už hotové parkové plochy

města, a poskytli i krátké interview

arménské státní televizi. Slavnost-

ní den, jemuž dodala na významu

i přítomnost českého velvyslance

v Arménii pana Petra Mikysky, pak

skončil společnou večeří, během

níž Iveta Boušová a Robert Rytina

pozvali sevanské přátele na brzkou

návštěvu Vinoře.

O dalším programu „vinořské

výpravy“ by se dalo hovořit ještě

dlouho. Zahrnoval například ces-

tu do už zmíněného lázeňského

města Dilijanu v malebné části Ar-

ménie, nazývané „malé Švýcar-

sko“, kde svou smlouvu o part-

nerství podepsali naši sousedé ze

Kbel. Požehnání na další cestu do-

stali naši místostarostové od kně-

ze Arménské apoštolské církve ve

staroslavném klášteře Hagartsin,

a krátkou procházku absolvovali

i po areálu Ečmiadzin u Jerevanu,

kde stojí vůbec první křesťanská

katedrála na světě. V Jerevanu sa-

mém zažila naše delegace na závěr

svého pobytu v zemi také neopa-

kovatelnou atmosféru důležitého
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svátku: 21. září totiž Arménie osla-

vila dvacet pět let trvání své nezá-

vislosti... 

Nezbývá, než poděkovat za vzác-

nou možnost poznat zemi, o níž to-

ho u nás stále ještě mnoho neví-

me. Je nám ctí, že jsme v ní nalezli

nové přátele, a doufáme a těšíme

se, že právě „arménská stopa“ v bu-

doucí urbanistické podobě Vinoře

bude tou, ze které budeme mít ra-

dost a na kterou budeme hrdí.

-red-
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I když nám 18.9.2016 nepřálo

počasí, tak program přitáhl na

Hoffmanův dvůr své příznivce. Pů-

vodně jsme cílili na teenagery, ale

nakonec jsme udělali největší ra-

dost dětem kolem deseti let. Proto

příští rok zapojíme do příprav

i školáky samotné.
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Ze Ïivota Vinofie

Poslední letní mejdan



VinoHra je, kdyÏ…

Poprvé jsme se mohli setkat

s plakátky VinoHry v létě před

Dnem dětí. Během dětského od-

poledne na farní zahradě mohli

malí i velcí okusit program tehdy

ještě budoucí umělecké školy, kte-

rá již na začátku října začne se

vzděláváním budoucích muzikan-

tů, výtvarníků a tanečníků.

Podruhé se plakátky VinoHry

objevily na konci prázdnin. Zvaly

k zápisu, který se uskutečnil 6. zá-

ří, a ač to byl první zápis v histo-

rii školy, zúčastnilo se jej překva-

pivé množství uchazečů. Suma

sumárum – VinoHra získala do-

statek žáků a žaček, aby mohla

v říjnu zahájit pravidelnou výuku. 

Jak by VinoHru charakterizova-

la její zakladatelka Anežka Bešče-

cová? „Ve VinoHře se chceme za-

měřit na společné a mezigenerační

hraní. Pomůžeme rodičům, aby se

mohli „dovzdělat“ a zahrát si.

Chceme, aby si děti zvykly tvořit

něco společně a aby to mělo cíl,“

říká a zdůrazňuje, že by začínající

VinoHra neměla být zaměřena jen

na zpívání, na hudební nebo vý-

tvarné umění, ale na celkový roz-

voj osobnosti dětí, na formování

jejich hodnotové orientace a ve-

dení ke vzájemné spolupráci.

V současné době je přihlášeno

kolem třiceti dětí. Největší zájem

je o umělecká odpoledne, při

nichž děti budou hrát a společně

tvořit. Odpoledne bude mít část

pohybovou i taneční, výtvarnou

a bude zakončeno hudební pří-

pravkou. Nemalý zájem je i o výu-

ku hry na hudební nástroje. 

VinoHra přitom nezapomíná

ani na rodiče. „Vycházíme jim

vstříc třeba tím, že zajišťujeme vy-

zvednutí jejich dětí z družiny, od-

kud je doprovodíme k nám do Vi-

noHry,“ vysvětluje Anežka Bešče-

cová a dodává: „plánujeme také

jednorázové akce pro obyvatele

Vinoře – například workshopy

pro rodiny typu Zahrajte si spolu,

nebo Tančí celá rodina.“

VViinnooHHrraa
Spolek pro umělecké vzdělávání

ve Vinoři. Rád přivítá další ucha-

zeče o studium těchto oborů: flét-

na zobcová, flétna příčná, saxofon,

klarinet, housle, kytara, ukulele, bi-

cí, zpěv, piano, klávesy, akordeon,

taneční a pohybová průprava, vý-

tvarka a hudební přípravka.

www.vinohra.cz; info@vinohra.cz;

tel. 739 406 338 

(Anežka Beščecová)

Bára a Marek Bártovi 

22

V programu byli tři známí You-

Tubeři: Nakashi, Natyla a Sej Roška,

kteří se báječně svým fanouškům

věnovali. Dále pak team Airsofťá-

ků, dogfrisbee, mistři YoYování,

street-art a současná ilustrace, vý-

stavka panenek Monsterek a tro-

cha kouzlení. V závěru večera za-

hrála s neuvěřitelnou vervou

kapela Donaha. Sice kluci hráli

pro hrstku fanynek, ale jak často

můžete být na dosah ruky tak na-

dějným muzikantům?
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Vincent a Bublina
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Jazykové a literární kurzy Lingva Ludus lektorky
Kláry Lowensteinové, Ph.D. pfii KVC Vincent

Od 12. záfií jsme otevfieli 23 skupinov˘ch a individuálních kurzÛ an-
gliãtiny a ital‰tiny pro dûti a juniory a 8 kurzÛ angliãtiny a ital‰tiny pro
dospûlé s poãtem 72 studentÛ. Panu fiediteli Vítku Mokrému dûkujeme
za podporu a nákup dûtsk˘ch uãebnic a pomÛcek! Literární dílny pro
dûti 4-12 let plánujeme otevfiít v soboty 10.00-12.00 od mûsíce listo-
padu pfii zájmu 5.

Pastelově voňavý podzim, Klára Lowensteinová

(724 909 585, klaralowenstein@yahoo.it)

Výuka hudebních nástrojů 

ve Vincentu

Od listopadu bude ve Vincentu

zahájena výuka klavíru paralelně

ve druhé učebně. Současná učeb-

na klavíru je zcela vytížena

a všechny odpolední termíny pro

výuku jsou obsazené. Proto už

jsou vypsány nové volné termíny

zatím na čtvrtek a je možné se při-

hlašovat. 

Koncem podzimu se opět plá-

nují koncerty v Mariapoli, kde vy-

stoupí děti se svými písničkami

a skladbami na klavír, flétnu nebo

kytaru.

Pavel Hokr

YAMAHA Class 
Již od roku 2008 můžeme nabí-

zet ve Vinoři díky skvělé spolu-

práci s KVC Vincent kurzy Hudeb-

ní školy YAMAHA. Kurzy jsou

určeny pro děti a to již od 4 měsí-

ců věku. Probíhají pravidelně

v pondělí v dopoledních hodi-

nách. Bezplatná ukázková lekce je

u nás samozřejmostí a v případě

zájmu Vás na ni srdečně zveme.

Děkujeme, že díky vstřícnosti KVC

Vincent můžeme muzicírovat s Vá-

mi a Vašimi dětmi ve Vinoři.

YAMAHA Class 

Zuzana Bartošová

Cviãení s klaunem
Je tu nový školní rok a s ním

i čtvrté kolo kurzů Cvičení s klau-

nem pro chodící děti od 1 roku

a jejich doprovod v KVC Vincent. 

V tomto pololetí jsou otevřeny

3 kurzy pro cca 36 dětí, nejvíce je

těch malinkatých, které se se cvi-

čením teprve seznamují… Lekce

jsou rozděleny podle věku dětí

a to pro nejmenší chodící děti ve

věku 1 - 2 roky, pokročilejší 2-3 ro-

ky a téměř samostatně cvičící děti

3–5 let. Probíhají pravidelně v do-

poledních hodinách v úterý a pá-

tek. 

Cvičíme za doprovodu klauna

Leopolda, který společně s lektor-

kou předvádí cviky, které po něm

děti opakují. Říkáme si básničky,

zpíváme písničky a využíváme vel-

kou spoustu pomůcek, jako jsou

např. velké balóny, overbally, la-

vičky, překážkové dráhy, labilní

plochy, senzomotorické prvky,

trampolína a další.

Cvičením podporujeme správ-

ný psychomotorický vývoj dětí,

zlepšujeme koordinaci, jemnou

i hrubou motoriku, učíme se vní-

mat své tělo, hrajeme kolektivní

hry, stavíme senzomotorické drá-

hy a snažíme se o prevenci vadné-

ho držení těla, plochých nohou

apod. 

Ale hlavně se snažíme si spo-

lečně strávený čas vesele užít. 

Zdravá záda
Bolí Vás záda? Máte problémy

s páteří nebo velkými klouby?

Přijďte vyzkoušet nový kurz zdra-

votního cvičení v KVC Vincent pod

vedením fyzioterapeutky. Cvičíme

každé pondělí od 20:00 hod v zr-

cadlovém sále, a to hlavně metodu

SM systém, ACT, cvičení dle Mojží-

šové, cvičení s overbally apod….

Cílem je úprava svalových dys-

balancí, protažení a posílení sva-

lových partií, které jsou nejvíce

přetěžovány každodenní činností,

Hudební ‰kola 
Pavel Hokr



hlavně sezením u počítače a kdo

u něho dnes nesedí, že? 

Cvičení je vhodné pro muže

i ženy, těhotné, seniory i starší

mládež.

Zdravotní cvičení pro děti škol-

ního věku probíhá také v Jenštej-

ně, a to každé úterý od 18:30 a pro

dospělé v úterý od 19:30.

Kontakt: Gabriela Válková

email: valgab@post.cz 

tel.:724 312 755

Taneãní ‰kola HIT
pro všechny, kdo se chtějí 

hýbat a rozvíjet své taneční

schopnosti.

děti od 2,5 let – minitanečky 

ve středu od 10:00 – 10:45 hod

přijďte si hodinu vyzkoušet – tan-

číme a hrajeme si (kurz bude otev-

řen při min. počtu 8 dětí).

děti od 3 let

tanečky pro nejmenší 

v pátek od 15:30 – 16:15 hod 

- tančíme jako tanečnice a jako ba-

letky (držení těla – záda, základní

kroky, jednoduché taneční sesta-

vičky) .

děti od 3. tříd

směs moderních tanců

v pátek od 16:15 – 17:30 hod

disko-rozcvičky a sestavy v rytmu

samby, ča-či, jivu-rock’n rollu, dle

zájmu i tango či quickstep.

Všechny hodiny probíhají,kdo

máte zájem se přidat, přijďte, za-

čínáme nové sestavy. 

Výuku vede profesionální ta-

neční mistrová Hana Jozová Dlu-

hošová .

Vše najdete na 

www.tanecniskola-hit.cz 

info@tanecniskola-hit.cz

Od září začaly ve Vincentu dal-

ší kurzy PILATES a těší nás Váš vel-

ký zájem. Znovu se vrhneme do

protahování, posilování a velmi

oblíbených relaxací. Pololetní kur-

zy jsou téměř obsazeny, ale není

nic ztraceno. Novinkou je, že se

můžete na www.studiozp.cz do

kurzů přihlásit jako náhradník,

pokud se během roku místo uvol-

ní nebo se otevře nový kurz, bu-

dete první, koho budeme ihned

kontaktovat.

Pilates Vitality 60+

Volná místa v novém kurzu:

Myslíme na naše maminky a ba-

bičky a proto jsme otevřeli nový

kurz Pilates Vitality 60+ Cvičební

metoda Pilates Vás protáhne,

uvolní i posílí. Tento kurz je upra-

ven pro věkovou kategorii 60+.

Cviky jsou jemnější s ohledem na

případné zdravotní komplikace

a omezení. Věk určitě není překáž-

kou ke cvičení ve skupině a k vy-

zkoušení nových trendů ve cvičení. 

Možnost ukázkové hodiny.

Co vás na hodinách 

Pilates Vitality 60+ čeká?

uvolnění a prokrvení kloubů,

postupné zlepšení rozsahu pohy-

bu, zvýšení kapacity plic, práce

s těžištěm a rovnováhou, posílení

stability, práce s prsty na nohou

(rovnání prstů, posílení klenby),

jemné posilování břicha a svalů

kolem páteře, práce s karpálními

tunely

den Hodina cena kurzu
stfieda 17:00–17:45 80,- / lekci

Přihláška platí na celé pololetí

Aktuální informace o kurzech na

www.studiozp.cz nebo pište: 

studiozp@email.cz 

a volejte: 731 485 125

Těšíme se na Vás… 

Radana a Markéta
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posílení, protaÏení i relaxace,
cviãení, které si oblíbítePILATES:



Ahernová Cecilía

S láskou Rosie

Backer-Braun Katharina

Rozvoj inteligence dětí 

od 3 do 6 let

Bergius C. C.

Čingischán

Bertram Rudiger 

Coolman a já

Zachraň se, kdo můžeš

Boček Evžen

Poslední Aristokratka

Čapek Robert

Odměny a tresty ve školní praxi

Dočekalová Markéta

Něco za něco

Rychle a bezbolestně

Fraser Antonia

Marie Stuartovna

Freyová Marcela

Tvoření s pohádkou

Gaskell Elizabeth

Alice a její muži

Hříšná Lizzie

Glockner David

Satanovo vejce

Havigerová Jana Marie

Pět pohledů na nadání

Král Mojmír

PowerPoint 2013

Mason Carol

Tajnosti vdaných žen

Navrátil Stanislav

Problémové chování dětí 

a mládeže

Nesnídal J. B.

Kronika Vinořská III.

Nesnídalová Jitka

Maminko, důvěřuj si!

Nezval Vítězslav   Básně

Sbohem a šáteček

Veliký orloj

Novák Petr

Rýmy paní Meluzíny

Opravilová Eva

Předškolní pedagogika

Parenovát Gail

Sheila Levinová

Pressfield Steven

Ohnivá brána

Rafter Dan

20 000 mil pod mořem

Rohál Robert

Hvězdy odvedle 

Scott Michael

Válečník

Slabý Zdeněk Karel

Tři princezny a neonek

Solmaz Eva

Konečně spí celou noc

Straub Emma

Dovolenkáři

Šoposká Marika

Sedmilhářky

Uhlířová Helena

Grafomotorika

Verne Jules

Pán světa

Cesta kolem světa za 80 dní

Warner Penny 

První rok vašeho děťátka

Zmatlíková Šárka

Kárová dáma

Seznam kniÏních novinek III. ãtvrtletí 2016
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OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
Úter˘ 13–18 hod.
âtvrtek 9–11 a 14–19 hod.
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu
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Ze Ïivota ‰koly

Opût jsme se se‰li po prázdninách, tak v novém ‰kolním roce hodnû úspûchÛ. 

Nov˘ ‰kolní rok 

podzimní prázdniny 26. 10. – 30.1 0. 2016

Organizace vánoãní prázdniny 23. 12. - 2. 1. 2017

‰kolního pololetní prázdniny 3. 2. 2017

roku jarní prázdniny 4. 2.- 12. 2. 2017
velikonoãní prázdniny 13. 4. – 17. 4. 2017
vyuãování konãí v pátek 30. 6. 2017

tfiída ÏákÛ tfiídní uãitel
celkem hochÛ dívek

IV.B 29 18 11 Marie Vyskočilová

V.A 25 17 8 Blanka Zemanová

V.B 24 15 9 Iva Křemenová

V.C 24 14 10 Iveta Koníčková

VI.A 27 13 14 Aneta Dopitová

VI.B 28 13 15 Jitka Kubicová

VII.A 30 16 14 Jaroslava Hrubá

VII.B 29 15 14 Vojtěch Klimt

VIII. 27 19 8 Marie Brothánková 

IX. 28 14 14 Adéla Kocmanová

tfiída ÏákÛ tfiídní uãitel
celkem hochÛ dívek

I.A 27 12 15 Zuzana Štočková

I.B 26 10 16 Eva Henzlová

I.C 27 13 14 Blanka Kubíčková

II.A 28 17 11 Kateřina Zouharová

II.B 27 14 13 Iveta Boušová

II.C 28 14 14 Michaela Králová

II.D 29 17 12 Dana Míšková

III.A 26 13 13 Monika Dragounová

III.B 27 11 16 Eva Palkovská

III.C 24 11 13 Ján Richter

IV.A 27 16 11 Táňa Grochálová

Třídy: Celkový počet žáků 567 ve 21 třídách, tedy průměr 27 žáka na třídu.

V letošním školním roce jsme 1. 9. přivítali 3 první třídy, celkem 80 dětí.



❙ Proti loňskému roku nám přiby-

li 24 žáci, počet tříd zůstal stejný,

třídy jsou hodně naplněné, často

se musí dělit na skupiny. Z prosto-

rových důvodů jsou všechny čtyři

druhé třídy umístěny v budově na

Vinořském náměstí. Tři páté třídy

byly po odchodech žáků na gym-

názia spojeny do dvou šestých

tříd. Otevřeli jsme novou přístav-

bu školní družiny pod zdravotním

střediskem, kde mají své prostory

žáci druhých tříd. Při vyzvedávání

dětí z družiny funguje paní vrátná,

opět prosíme rodiče, aby po na-

hlášení jména dítěte čekali venku.

Je to nejen kvůli bezpečnosti va-

šich dětí, ale i vaší. Všechny po-

třebné informace naleznete na we-

bu školy, adresa zůstala stejná:

www.zsvinor.cz .

❙ Nabídka kroužků zahrnuje 40

skupin, některé vícekrát týdně, je

zveřejněna na internetu. Žáci prv-

ního až pátého ročníku dostali tiš-

těnou nabídku, kde si označili vy-

brané kroužky.

Kroužky začínají obvykle kon-

cem září nebo první týden v říjnu

a končí koncem května nebo za-

čátkem června. Kroužek s hodino-

vou týdenní dotací stojí od 400 do

700 Kč za pololetí – podle počtu

dětí a náročnosti na pomůcky.

Kroužky s vícehodinovou týdenní

dotací jsou úměrně dražší. I letos

můžete platit za kroužky příkazem

k úhradě. Žádáme všechny, kteří

toho využijí, aby důsledně dodr-

želi pokyny k platbě. Možnost pla-

tit v hotovosti zůstává zachována.

❙ Sport – jako každoročně byli

v červnu vyhlášeni nejlepší spor-

tovci školy. Za rok 2015/16 se jimi

stali Bára Březinová a Tomáš Pa-

nocha spolu se Standou Maškem.

Novou sportovní sezónu jsme otev-

řeli 30. září jubilejním XXX. roční-

kem běhu „Miranovy duby“, pře-

boru školy v přespolním běhu. Vý-

sledky jsou na webu školy. 

❙ Připravujeme – pro letošní zimu

jsme si zamluvili na lyžařský kurz

opět Horský hotel Vltava ve Stráž-

ném v Krkonoších. Kurz proběhne

4. – 11. 3. 2017. Je určen pro žáky

7. ročníku, těch je letos 59, takže

šance, že by se počet účastníků do-

plňoval žáky z vyšších ročníků je

letos mizivá. Pokud vyjede někte-

rá třída na školu v přírodě, byl od

čtvrtého ročníku výše určen jed-

notně termín 29. 5. – 2. 6. 2017.

Výjezdy v nahodilých termínech

nám dost nabourávaly výuku.

❙ Třídní schůzky – budou letos

třikrát. První (organizační) už pro-

běhla 22. 9., další budou vždy ko-

respondovat se čtvrtletím, termí-

ny 24. 11. 2016 a 20. 4. 2017. Tady

se již bude řešit především pro-

spěch a chování dětí. Možnost in-

dividuální schůzky s kýmkoliv

z učitelů nebo z vedení školy zů-

stává zachována, je potřeba se ale

předem telefonicky domluvit. Za

tímto účelem jsme od loňského ro-

ku zavedli u každého vyučujícího

druhého stupně pravidelnou půl

hodinu týdně, kdy bude určitě

k dosažení na telefonu (časy na

webu školy) – lze volat samozřej-

mě kdykoliv, ale bez záruky zasti-

žení učitele.
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❙ Schůzka rodičů budoucích

prvňáčků – pro zájemce o zod-

povězení dotazů a prohlídku ško-

ly z řad rodičů budoucích prvňáč-

ků děláme tradičně schůzku. Letos

bude v úterý 14. 3. 2017 od 17 h ve

školní jídelně. Srdečně zveme. Ter-

mín zápisu do základní školy a ma-

teřské školy byl od letošního roku

nově upraven zákonem. Zápis do

ZŠ bude až v dubnu (do té doby mu-

sí být již vyřízeny odklady školní

docházky), zápis do MŠ bude v květ-

nu. Termíny budou na webu školy.

Ve školním roce 2015/16 bylo

v devátém ročníku 39 žáků. Z to-

ho 9 dětí odešlo na gymnázia, 8

žáků zvolilo střední průmyslovou

školu, 7 žáků přešlo na obchodní

akademie. Ostatní střední odbor-

né školy si zvolilo celkem 11 dě-

tí, 3 děti přešly na 3-letý učební

obor. 

Všechny děti, které si podaly

přihlášku, byly přijaty na jednu ze

zvolených škol v 1. kole přijímací-

ho řízení. 

Ze sedmého ročníku odchází

2 žáci na šestiletá gymnázia, z pá-

tého ročníku 8 žáků na gymnázia

osmiletá.

Přejeme všem dětem mnoho

úspěchů v dalším studiu i osobním

životě.

Iva Křemenová 

výchovný poradce
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V˘sledky rozmisÈovacího fiízení 
ve ‰kolním roce 2015-2016

Na‰e ‰kola díky recyklování pfiispûla k ochranû Ïivotního prostfiedí

Loni naši žáci odevzdali k re-

cyklaci 2 televize, 3 monitory

a 243kg drobného elektra.

V rámci programu Recyklohra-

ní, který prohlubuje znalosti na-

šich studentů v oblasti recyklace

a ochrany životního prostředí, žá-

ci sběrem elektronických hraček

a drobných elektrozařízení i na-

dále přispívají k ochraně životní-

ho prostředí. O jednotlivých po-

zitivních dopadech programu

vypovídá certifikát environmen-

tálního vyúčtování, který jsme ob-

drželi. Ten nám přesně vyčísluje

kolik elektrické energie , ropy,

uhlí, primárních surovin či vody

žáci díky recyklaci ušetřili pro-

dukci skleníkových plynů CO2. In-

formace vycházejí ze studií nezis-

kové společnosti ASEKOL, která se

studenty dlouhodobě spolupracu-

je na recyklaci vytříděných elekt-

rozařízení.

Naši žáci svým programem

uspořili 6,45 MWh elektřiny,

430,60l ropy, 150 kg primárních

surovin.

Recyklace 100 ks běžných tele-

vizorů uspoří spotřebu elektrické

energie pro domácnost až na 4 ro-

ky nebo ušetří přibližně 400 l ro-

py potřebné k sedmi cestám do

Chorvatska. Odevzdání 10 vy-

sloužilých monitorů ušetří spotře-

bu energie potřebnou pro chod

notebooku po dobu necelých 5 let.

Všichni ti, kteří takto zásadně při-

spívají k ochraně životního pro-

středí, si zaslouží obrovský dík.

RNDr. Jana Kubcová

vedoucí projektu

Svûtlu‰ka 2016

Naše škola se 15. září připojila

k těm, kdo podpořili již 14. ročník

celonárodní sbírky, která byla zor-

ganizována Nadačním fondem

Českého rozhlasu za účelem po-

moci lidem se zrakovým postiže-

ním.

Kostýmované i nekostýmované

„světlušky“ se pohybovaly okolo

všech vinořských školních budov

a později ve třídách, aby vysvětlo-

valy smysl sbírky a prodaly zá-

jemcům co nejvíce sbírkových

předmětů. Letošní devátá třída si

počínala velmi zdatně, téměř

všechny sbírkové předměty si za-

koupily děti na 1. stupni a pro dru-

hý stupeň jich zbylo jen malé

množství. Do podobné situace

jsme se nikdy dříve nedostali. Za-

tím se po každé sbírce poměrně

velké množství předmětů odesíla-

lo zpátky, a tak se nedalo předví-

dat, že letos poptávka o tolik pře-

výší nabídku. Těm, na které se

nedostalo, se omlouváme a děku-

jeme, že přispěli, přestože už sbír-

kové předměty došly.

S letošním výsledkem jsme vel-

mi spokojeni, na účet sbírky jsme

odeslali 24 865Kč, téměř o 7000Kč

více než minulý rok.

Tradiční sbírkou náš zájem o li-

di s postižením zraku nekončí. Má-

me v plánu uskutečnit program,

kde si děti vyzkouší samy na sobě,

jaké to je, když vyřadíme oči z „pro-

vozu“ a můžeme použít jen ostatní

smysly. Před koncem školního ro-

ku navštěvujeme „Kavárnu Pot-

mě“, která nás vždy obohatí o kon-

takt s lidmi, kteří mají život hodně

zkomplikovaný, ale pokaždé pře-

kvapí jejich dobrá nálada a radost,

s jakou nás uvádějí do svého světa.

Se zájmem dětí se setkává i „Nevi-



ditelná výstava“ na Novoměstské

radnici, kde se nabízí další mož-

nost poznat život nevidomých lidí.

Děti sbírku „Světluška“ označi-

ly za smysluplnou. Doufám, že

v nich hřejivý pocit z pomoci po-

třebným přetrvá.

Adéla Kocmanová

třídní učitelka 9. tř.

Den se Svûtlu‰kou
Dne 15.9. 2016 proběhla na na-

ší škole již tradiční sbírka pro Svět-

lušku určena zrakově postiženým

lidem. V návaznosti na tuto sbírku

si děti z celé školy mohly vyzkou-

šet, jak se žije lidem bez, pro nás vi-

dící zásadního smyslu, zraku. Vyu-

žili jsme k tomu den 30.9.2016, kdy

se běžely Miranovy duby. Děti tak

měly dost prostoru si vyzkoušet

každodenní činnosti, se kterými se

lidé běžně potkávají - oblékání mi-

kiny, zavazování tkaniček, naléva-

ní vody do kelímku, zdolání krátké

překážkové dráhy, poznávání ko-

ření po čichu, rozpoznání různých

zvuků, stavění různých druhů kos-

tek, kreslení obrázku  apod. Samo-

zřejmě vše musely děti zvládnout

se zavázanýma očima - poslepu.

Na jednotlivých stanovištích

asistovali dětem a učitelům žáci z

8. a 9. třídy.  Pro děti z 1. a 2. tříd

tato akce proběhla na staré škole

a pro 3.-7.třídu na škole nové. 

Všem dětem a učitelům moc dě-

kujeme za vstřícnost a pevně dou-

fáme, že si to každý pořádně užil!  

Eva Titěrová, Petra Cittová
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Školní rok nám úspěšně začal

a po prázdninách se děti opět tě-

šily do školky na své kamarády

a paní učitelky. Také nově přícho-

zí si pomaloučku na vše zvykaly.

Postupně zjistily, že ve školce je

prima. I když pro ty nejmenší ne-

bylo odloučení od maminky zpo-

čátku vůbec jednoduché. 

Na chvilku teď zavzpomínáme

na prázdniny. Také o těch letoš-

ních se až do 22.7.2016 konala let-

ní školka. Zaměřena byla na sport

a tanec. Cvičení a pohyb děti moc

bavil. Soutěžily, hrály míčové hry,

učily se správně běhat, skákat,

plazit, cvičily s obručemi, nadchlo

je taekwondo. To vše bylo dopl-

něno výtvarným tvořením a ne-

chyběla ani pohádka divadelní

skupiny Vysmáto. Velkým zážit-

kem pro děti bylo vystoupení sku-

piny Emongo a její rytmické, afric-

ké tance. Po letní školce nastalo

malování tříd v budově Mikulo-

vické a na Vinořském náměstí. Na

děti pak v září čekaly krásné, ba-

revné a čisté třídy. Ve všech bu-

dovách také v letošním školním

roce nabízíme nejrůznější krouž-
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ky. K těm stávajícím - výtvarnému,

hudebnímu, sportovnímu, anglič-

tině, zumbě a přípravě předško-

láčků na 1.třídu přibyl ještě krou-

žek hry na flétnu. Na děti čeká

mnoho různých akcí, divadelních

i hudebních vystoupení. Tradičně

jsme začali návštěvou výstavy na-

šich zahrádkářů, která byla opět

nádherná. O dalších akcích a dě-

ní ve školce vás budeme informa-

vat příště. 

Za kolektiv MŠ 

Jana Kovářová
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Slovo úvodem

Drazí občané Vinoře, čtenáři Vi-

nořského zpravodaje, nejprve

vám ze srdce přeji vše dobré. Od 1.

srpna t. r. jsem byl ustanoven du-

chovním správcem vinořské far-

nosti. Protože žiji na místní faře,

jsem jedním z vás. Nyní mi dovol-

te, abych se v krátkosti představil.

Jmenuji se Vít Horák a narodil

jsem se 1. května 1969 ve Vrchla-

bí. Dětství jsem prožil s rodiči

a dvěma mladšími sestrami v Dol-

ní Branné, která leží 5 km od to-

hoto podkrkonošského města. Po

maturitě na Střední průmyslové

škole železniční v České Třebové

jsem půl roku pracoval v lokomo-

tivním depu v Trutnově. V lednu

1990 jsem se vrátil ze základní vo-

jenské služby, několik měsíců jsem

pracoval jako sanitář v pražské

motolské nemocnici. Na podzim

téhož roku jsem nastoupil na Ka-

tolickou teologickou fakultu Uni-

verzity Karlovy, abych se skrze stu-

dium a formaci v Arcibiskupském

semináři připravil na službu a ži-

vot kněze. Po druhém ročníku

jsem rok strávil v Itálii poblíž Flo-

rencie. V mezinárodní komunitě

sedmdesáti bohoslovců a kněží,

kteří poznali spiritualitu Hnutí fo-

koláre, jsme sdíleli život v menších

skupinkách (šest až osm osob) po-

dle Ježíšova přikázání vzájemné

lásky, která je předpokladem jed-

noty. Bylo to zajímavé, obohacují-

cí a někdy i náročné, protože jsme

byli ze sedmnácti zemí, z pěti kon-

tinentů. V červnu 1996 jsem pro-

moval a byl vysvěcen na jáhna.

O rok později jsem se stal knězem

královéhradecké diecéze. Působil

jsem na různých místech: Dvůr

Králové nad Labem, Žleby na Kut-

nohorsku, Jablonec nad Jizerou

v západní části Krkonoš, Vysoké

Mýto a Ústí nad Orlicí.

„Mami, k čemu je kněz?“ zeptal

se třináctiletý nepokřtěný syn jed-

né mé známé. A pokračoval: „Proč

jsou právníci, lékaři, architekti, to

vím, ale vůbec nevím, proč jsou

kněží.“ To je dobrá otázka. Zkus-

me se nad ní každý sám zamyslet.

Já chci nyní vyjádřit pouze to,

co jako kněz chci a budu konat pro

vás, kdo žijete, podle mého názo-

ru, v jedné z nejhezčích městských

částí našeho hlavního města, tedy

ve Vinoři.

Jak jsem napsal v úvodu, jsem

jedním z vás. Chci tedy s vámi

především sdílet život. Budeme se

potkávat na ulici, v obchodě, na

zahájení adventu, při koncertech

a jiných kulturních akcích apod.

Budu se za vás modlit, abyste pro-

žívali velmi mnoho radostných

a šťastných dní a abyste v těžkých

a bolestných chvílích měli dosta-

tek síly pro jejich překonání. Budu

vám také žehnat. Latinské slovo

benedicere, které se překládá do

češtiny slovem žehnat, doslova

znamená dobrořečit, tj. přát vám

a svolávat na vás dobro, kterým

nás obdarovává – jak já pevně vě-

řím – ten, který je Dobro, náš ne-

beský Otec. Sloužím a budu slou-

žit bohoslužby, budu křtít,

oddávat, ale i doprovázet pozů-

stalé při posledním rozloučení

s jejich drahými. Již nyní navště-

vuji nemocné, kteří o to mají zá-

jem. Budete-li něco ode mne chtít

nebo potřebovat, rád se s vámi set-

kám, vyslechnu vás. O kněžích se

obrazně říká, že jsou pastýři. Mně

se tento obraz líbí, protože úko-

lem pastýře je starat se, pečovat

a mít na paměti dobro těch, kdo

jsou mu svěřeni, a to bez rozdílu,

tedy. bez dělení na pokřtěné a ne-

pokřtěné, na Čechy a cizince, na

úspěšné a na ty, kterým se tolik ne-

daří, na zdravé a nemocné…

Zakončím citátem známého an-

glického herce a režiséra Charlie-

ho Chaplina, který vyjadřuje to, co

vám všem skutečně a upřímně

přeji: „Žij podle své víry. Dělej to,

co ti radí srdce... to, co chceš... Lid-

ský život je divadelní představení,

které se hraje bez předchozích

zkoušek. Zpívej, směj se, tancuj,

měj rád... a žij intenzivně každý

okamžik svého života... dříve, než

spadne opona…“ Jak je to výstiž-

né! Ten, kdo žije z víry a v lásce

každý okamžik svého života, žije

opravdu naplno a kvalitně. K to-

mu, aby se nám takto žít dařilo,

vám žehnám.

P. Vít Horák, 

administrátor vinořské 

římskokatolické farnosti

Změny v časech pravidelných

bohoslužeb platné od soboty

1. října 2016

Nedělní mše sv. ve Vinoři od 9:00

hod. a v Satalicích od 10:45 hod.

Ve všední dny bude ve vinoř-

ském kostele sloužena mše sv.

v úterý, středu, čtvrtek, pátek a so-

botu vždy od 18:00; v pátek po ve-

černí mši sv. bude 30 min. adora-

ce – na úmysly papeže Františka

(mír, lidé v nouzi, uprchlíci).
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Výuka náboženství ve školním

roce 2016/2017

Na výuku je možné přihlásit děti

od cca 5 let. V loňském roce navště-

vovalo náboženství přibližně 35 žá-

ků nejen z místní farnosti. V dialogu

s rodiči bude zvoleno místo výuky,

vinořská škola nebo fara. Spoluprá-

ce s místní školou je dobrá, ředitel

školy p. Alfred Teller nabízí možnost

vyučovat náboženství ve škole

v rámci nepovinného předmětu za-

členěného do ŠVP školy. Výuka za-

číná od října a bude probíhat vždy

v úterý od 16:00 nejmladší děti, od

17:00 starší děti a od 18:00 nejstarší

děti/mládež. Do skupin budou děti

rozděleny podle věku, znalostí a vy-

spělosti. Jedna ze skupin se zaměří

na vzdálenější přípravu k 1. sv. při-

jímání. Výuka vychází z metod pro-

žitkové celostní pedagogiky, vede

děti k osobnímu vztahu s Bohem,

rozvíjí jejich duchovní život a po-

máhá s orientací v základních po-

stojových otázkách. Přihlášky do-

stanou děti ve škole, nebo v kostele,

najdete je i na webu farnosti .

Ing. Mgr. Marie Nováková 

katechetka, tel. 775 204 205

❙ Beseda s P. Pavlem Budským

o Ekvádoru se bude konat v nedě-

li 23. října v 18:00 ve farním cent-

ru Betlém.

❙ Pobožnost za zemřelé bude u kří-

že na vinořském hřbitově v nedě-

li 30. října od 17:00 hod.

❙ Adventní rorátní mše sv. budou

ve Vinoři slouženy vždy v pondě-

lí od 6:00 hod. a v Satalicích ve

čtvrtek rovněž od 6:00 hod.

❙ Mikulášská besídka v Centru Ma-

riapoli se uskuteční v neděli

4. prosince odpoledne. Bližší in-

formace najdete na plakátech.

❙ Adventní koncerty v kostele Po-

výšení sv. Kříže

1. neděle adventní (27. listopadu) 

sbor žáků vinořské ZŠ pod vede-

ním pí. uč. Michaely Králové

2. neděle adventní (4. prosince)

vystoupení manželů Radových

3. neděle adventní (11. prosince)

trubka, varhany a soprán 

4. neděle adventní (18. prosince)

sbor Camerata Praha pod vede-

ním sbormistryně Veroniky Žofá-

kové-Dvořáčkové

Setkávání maminek

Setkávání maminek na mateř-

ské dovolené se nyní překlenulo

ve večerní setkávání pracujících

maminek. Jednou za měsíc by-

chom se rády sešly, pomodlily, sdí-

lely a povzbudily se. Setkání bu-

dou probíhat na faře, termín bude

upřesněn. Všechny maminky jsou

srdečně zvány!

Zdeňka Vitámvásová, 

tel. 775 188 995

Setkávání seniorů

Od září začal v naší vinořské

farnosti již třetí rok setkávání se-

niorů. Přijít mezi nás může kdo-

koliv: jsme otevřeni pro všechny,

pro všechny radosti i starosti kaž-

dého, těšíme se z každého vyprá-

vění a sdílení zkušeností se Slo-

vem života. V září nás bylo 16

a přišel mezi nás i otec Vít. Před-

stavil se nám a přislíbil, že mezi

nás zase přijde. Navrhl i alterna-

tivní název našich schůzek: Setká-

ní dříve narozené mládeže.

Petr a Stáňa Ettlerovi

Vinka

Jsme parta přátel, která se sna-

ží doprovázet bohoslužby rytmic-

kými písněmi. Název VINKA je

zkratka vzniklá ze dvou slov VI-

Nořská KApela. Obvykle svou

hrou doprovázíme mši sv. třetí ne-

děli v měsíci (výjimky jsou ale

možné). Pokud by se k nám chtěl

kdokoli připojit, určitě se nebojte

nás oslovit, rádi vás pozveme na

naše zkoušky, které se však neko-

nají pravidelně – domlouváme se

vždy podle aktuálních časových

možností členů VinKy. Kontaktuj-

te nás prostřednictvím e-mailu:

vinka@googlegroups.com a po-

žádejte o přidání do skupiny na

Facebooku: VinKa; nebo telefo-

nicky: 

Jan Bílek, tel. 723 686 823, 

případně Anežka Beščecová, 

tel. 739 406 338. 

Těšíme se na nové muzikanty

i zpěváky a doufáme, že se vám na-

še hudební doprovody budou i na-

dále líbit.

Honza Bílek

❙ Mladší mládež (cca od dvanácti

let) – bude zjištěn zájem o vytvo-

ření společenství, jehož doprová-

zení nabídl P. Vít Horák.

❙ Staří a nemocní – máte-li ve svém

okolí někoho, o němž víte, že by

měl zájem o duchovní péči, obra-

cejte se prosím na jáhna Aloise Ko-

láčka a P. Víta Horáka, kteří tuto

službu zajišťují.

❙ Ministranti – bude probíhat for-

mace k hlubšímu prožívání liturgie

a ke zkvalitnění jejich asistence. Ná-

cviky, vedené jáhnem Aloisem Ko-

láčkem a P. Vítem Horákem, budou

v neděli přede mší sv. v sakristii.

❙ Vedení farní kroniky se po ze-

snulém kronikáři, p. Ing. Filipovi,

ujímá jáhen Alois Koláček.

❙ Oprava opěrné zdi kostela se

uskuteční v létě příštího roku, aby

byla zajištěna co největší bezpeč-

nost dětí navštěvujících tzv. „sta-

rou školu“. Žádost o prodloužení

termínu dokončení opravy vyři-

zuje p. Jaroslav Krajl.
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Jak jste si již mohli všimnout,

budova zdravotního střediska ve

Vinoři prošla poslední dobou re-

konstrukcí. V suterénu vzniklo mi-

mo jiné i úplně nové sportovní

centrum pro všechny bez rozdílu

věku.

Dva multifunkční sály a 10 kva-

lifikovaných instruktorek jsou k dis-

pozici dospělým i dětem od 7 ho-

din ráno do večera. 

Nabídka cvičení jistě zaujme ce-

lé spektrum klientů, od těch klid-

nějších, kteří preferují pomalejší

druhy cvičení (joga, pilates), přes

posilovací lekce (kruhový trénink,

bodyform), až po ty, jež potřebují

dostat doopravdy do těla (K2 hi-

king, TRX a v poslední době tolik

populární Tabata).

Zkrátka nepřijdou ani děti ško-

lou povinné, sportovní kroužky

v odpoledních hodinách protáhnou

děti na aerobiku, bosu, fitballu ne-

bo józe. Lekce nabízíme i pro tee-

negery, kteří nechtějí trávit čas jen

u telefonu nebo před obrazovkou.

Preferujeme individuální pří-

stup, proto všechny lekce probí-

hají po skupinkách maximálně de-

seti dětí nebo osmi dospělých, jen

tak dokážeme zajistit, aby instruk-

tor měl dost prostoru na to, aby se

jednotlivým klientům věnoval v pl-

ném rozsahu a případně je upo-

zornil na chybně provedené cviky.

Cvičení jsou vhodná též pro úplné

začátečníky, po dohodě je možnost

zajistit vstupní diagnostiku pohy-

bového aparátu klienta a doporu-

čit vhodná cvičení k posílení

ochablých a protažení zkrácených

partií. Ve všech lekcích klademe

důraz na posílení vnitřního stabi-

lizačního systému, cvičení probí-

hají převážně s vlastní vahou těla.

Jelikož nejen pohybem je člo-

věk živ, spolupracujeme s lektory

Bricks4kidz a pro kreativní děti

pořádáme každý čtvrtek kroužek

Lega, kde děti staví každý týden ji-

ný motorizovaný model.

Maminkám s malými dětmi na-

bízíme možnost hlídání během

cvičení, stačí se pouze domluvit na

recepci.

Pokud neradi cvičíte ve skupině

a preferujete individuální přístup,

nabízíme i soukromé tréninky na-

šimi školenými instruktory.

V centru působí i výživový po-

radce, takže není problém vaši po-

hybovou aktivitu doplit v vhodně

sestaveným jídelníčkem na míru

a supervizi po dobu vašeho re-

dukčního programu.

Po cvičení nemusíte spěchat do-

mů, ve wellness zóně se můžete

objednat na masáž, pedikúru ne-

bo kosmetiku případně posedět

v příjemném prostředí na baru

u kávy nebo čaje. 

„Většina moderně smýšlejících

lidí už přišla na to, že nejlepší in-

vestice je do sebe sama a pre-

vence je určitě jednodušší, než

„hašení požáru“ v podobě nadby-

tečných kil a nemocí, spojených

s nezdravým životním stylem“, ne-

chává se slyšet Veronika Králová,

jedna z instruktorek a manažerka

centra, „nevadí, že lidé začnou cvi-

čit až v pozdějším věku, hlavní je,

že vůbec začnou! Určitě se to po-

zitivně projeví nejen na jejich

zdravotním stavu, ale i náladě

a přístupu k životu. Respektuji

všechny, kteří překonají sami sebe

a přijdou mezi nás, bez rozdílů vě-

ku, nebo tělesných proporcí.“

Těšíme se na viděnou!! Pláno-

vaný rozvrh naleznete na 

zs.fitsyst.com 

nebo www.zssportovni.cz

Z· SPORTOVNÍ s.r.o. – centrum pro v‰echny

kontakt: irena@zssportovni.cz

tel: 702 080 670  

www.zssportovni.cz 

objednávky a registrace 

ke cvičení na zs.fitsyst.com



Léto u baráãníkÛ

Letní měsíce byly pro nás, ba-

ráčníky, ve znamení oslav doží-

nek, posvícení a jiných letních ra-

dostí.

Pozvání na dožínky hraběte

Chotka do Veltrus s žádostí o za-

tančení České besedy v krojích,

jsme s pýchou přijali a zatančili

jsme s velkým nadšením a úspě-

chem u všech přítomných. Počasí

slavnostem přálo, takže jsme na

veltruském zámku prožili krásné

srpnové odpoledne.

29. srpna jsme se taktéž zúčast-

nili dožínek ve Ctěnickém zámku,

kde jsme se zájmem shlédli vy-

stoupení pražského folklórního

souboru Mateník a někteří z nás si

s ním v závěru oslav i zatančili

a zazpívali. 

Následující den – 30. srpna by-

la velkou slávou na Rychtě oslava

diamantové svatby našich členů,

manželů Polnických. Snažili jsme

se pro ně připravit důstojnou

oslavu jejich krásného životního

výročí a máme za to, že se nám to

podařilo.

Vyvrcholením letní baráčnické

sezony byla posvícenská zábava

pod naší záštitou.

Rekonstrukce sokolovny zapří-

činila, že jsme tuto akci přesunuli

do Ctěnic do zámecké jízdárny,

která nám byla velkoryse propůj-

čena. Díky některým členům kul-

turního výboru a členům kapely

N.J.P., kteří nám při náročných pří-

pravách prostor pomáhali, byla

akce úspěšná. Kapela N.J.P., tra-

dičně folklórní soubor Furiant

z Malé Bělé a dudácká kapela Pra-

40
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charanda se podíleli svým vystou-

pením na úspěšném programu.

Nezklamali nás ani vinořští obča-

né, kteří svou účastí potvrdili zá-

jem o tuto tradici i přesto, že se

konala v o něco vzdálenějším pro-

středí, než byli vždy zvyklí. S uspo-

kojením musíme konstatovat, že

se všem přítomným vyzdobená

jízdárna v posvícenském a baráč-

nickém duchu hodně líbila.

Děkujeme proto všem, kteří se

této akce zúčastnili, a hlavně chce-

me tímto poděkovat všem, kteří se

podíleli na přípravě, na výzdobě,

na programu, a následně také

všem, kteří druhý den pomáhali při

úklidu jízdárny. Všichni tak přispě-

li k pěknému pocitu, že se sousedi

ve Vinoři umí bavit a že snaha jak

Výboru pro kulturu a volnočasové

aktivity, tak snaha baráčníků ani

tentokrát nebyla marná.

A proto se na Vás všechny opět

těšíme a tímto Vás i zveme na

14. 12. 2017 v 18:00 na Vinořské

náměstí na další ročník projektu

Česko zpívá koledy. Přijďte si s ná-

mi určitě zazpívat . 

Vaši baráčníci.
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Zahrádkáfii

Podzimní výstava zahrádkářů mě-

la opět velký úspěch, srdečně vás

zveme na výstavu vánoční.



Červenec 

MACHÁČEK Karel 75 let

HAVRDOVÁ Květoslava 80 let

SUCHÝ Václav 70 let

ANTOŠ Lubomír 88 let

TESAŘOVÁ Daniela 70 let

ZADÁK Josef 70 let

MICHÁLKOVÁ Blanka 70 let

POKORÁK František 90 let

ŠPÁNKOVÁ Milena 84 let

KUDLOVÁ Danuška 83 let

HRABĚ Otakar 75 let

KŠAITOVÁ Emilie 80 let

Srpen

KOTOUČ Luděk 83 let

VOTÝPKOVÁ Eva 70 let

SVOBODA Josef 75 let

KŘIVÁNKOVÁ Marie 80 let

LACMANOVÁ Věra 86 let

STAŃKOVÁ Helena 70 let

JAROLÍMOVÁ Květoslava 86 let

TROST Karel 93 let

NOVÁK Václav 70 let

Září

OBRUČOVÁ Jarmila 88 let

KYŠPERSKÝ Karel 87 let

MALČEKOVÁ Věra 75 let

PINCOVÁ Libuše 70 let

NEZBEDA František 81 let

MACHÁČOVÁ Vlasta 80 let

JAVŮREK Jiří 70 let 

RŮŽIČKOVÁ Jarmila 86 let

MORAVČÍKOVÁ Irena 84 let

CHALOUPECKÁ Růžena 70 let

HANKOVÁ Věra 86 let

PTÁČNÍKOVÁ Danuše 89 let

ANTOŠ Václav 87 let

Tři princezny u Ettlerů, 

jak růže rostou do krásy.

Tu nejkrásnější vybrat dceru,

který z princů troufá si?

Kterápak se stane kněžnou

Tam v Obůrkách u Mlýnku

a svou krásou čistou, něžnou,

uctí otce, maminku?

Štěstí, zdraví v jejich domě, 

hněv ať láska rozmetá.

A kdo přijde na mlýn po mně?

Doufám lepší poeta!

Lubomír Antoš

(věnováno vážené rodině 

Ettlerových ve Vinoři) 
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Spoleãenská kronika

Blahopfiejeme na‰im obãanÛm, ktefií oslavili svá Ïivotní jubilea

ve 3. ãtvrtletí roku 2016

Tfii princezny

(foto trost)



placená inzerce
placená inzerce



pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

Hezk˘ podzim 2016 pfieje redakce Vinofiského zpravodaje

Na‰e úklidová firma nabízí 
jednorázov ,̆ pravideln˘ ãi generální

úklid domácností, firem, bytÛ.

V pfiípadû zájmu volejte 777 161 575, 777 313 760 
web.uklidzcukru@seznam.cz Ú
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CCeennyy  iinnzzeerrccee  vvee  VViinnoofifisskkéémm  zzpprraavvooddaajjii
Ceny inzerce ve Vinořském zpravodaji:

Šířka [mm] Výška [mm] Orientace Cena bez DPH

1/1 A5  128,5 188 na výšku 2.000,- Kč

1/2 A5 128,5 92 na šířku 1.000,- Kč

1/3 A5 128,5 62 na šířku 500,- Kč

1/4 A5 62 92 na výšku 200,- Kč

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