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Dûtsk˘ kar neval / Masopust / V˘stava zahrádkáﬁÛ

Slovo starosty
Ahoj Vinořáci,
asi už nikoho nepřekvapím,
když zmíním, že opět přistavujeme základní školu… Ale i u našich
sousedů budou stavět školy – v Radonicích a Přezleticích. A podle
nového školského zákona budeme
muset v letech 2020/2021 přijímat děti do mateřské školky už od
dvou let! A tak pomalu hledáme
lokalitu, kde bychom toto zařízení
postavili. Letos jsme vítali celkem
75 nových občánků, kteří se narodili v minulém roce. Bohužel, také
se musíme loučit s těmi, kteří nás
navždy opustili…
Akcí, doufejme blízké budoucnosti, bude realizace nového sportovního areálu na okraji Vinoře se
zimním stadionem a plaveckým
bazénem, probíhají první projektové fáze. Předpokladem je získání územního rozhodnutí na podzim tohoto roku. Hrubá studie
areálu již byla veřejnosti představena, v průběhu projektování dojde opět k veřejné prezentaci, aby
vznikl hezký areál dle potřeb a požadavků našich občanů. V areálu
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fotbalového hřiště by se měly vedle nového hřiště s umělou trávou,
stavět zcela nové kabiny a doufejme, že u nich vzniknou i další
sportoviště.
I nadále chceme realizovat zastávky MHD Semtínská a Vinořská, chodník do Kbel a do Ctěnic,
první úsek by měl být hotov v dubnu tohoto roku. Na jaře by se mohl realizovat i chodník před starou
školkou v Mikulovické ulici.
V přípravě je projekt na revitalizaci předzámčí, včetně stržení panelového plotu a vybudování dobového na jeho původním místě.
Tím by se otevřel celý prostor
předzámčí a vytvořila se další parková plocha k odpočinku. V chodu
jsou opatření na komplexní zklidnění Mladoboleslavské, realizace
nové komunikace ze Kbel do Ctěnic včetně chodníku, nového mostu s chodníkem do Satalic.
Proběhly výroční schůze baráčníků, rybářů, zahrádkářů, myslivců a chystá se schůze sokolů. Je
dobré, že máme tolik spolků, jejich
činnost je naprosto nezastupitelná,

nenahradí jí žádný internet, nebo
sociální sítě. Velkou událostí budou
oslavy 85. výročí od založení naší
Obce baráčnické, 27.5., od 14.00
hod. v Hofmanově dvoře. Současně si také připomeneme kulaté výročí našich sokolů – letos slaví 95
let od založení, rybářů – letos slaví
70 let od založení i zahrádkářů – letos to bude 30 let od chvíle, kdy začali likvidovat příšernou černou
skládku v místě dnešní nádherné
zahrádkářské kolonie…
Chystá se celá řada kulturních
i sportovních akcí, za všechny moc
děkuji. V oblasti sociální probíhá
studie nových bezbariérových bytů s regulovaným nájemným v ulici Křemílkova Pokud vše půjde
dobře, mohlo by dojít k realizaci
v příštím, popř. přespříštím roce.
A opět také moc děkuji vedení
i celému učitelskému sboru ve škole i školce za obětavou práci za ztížených podmínek v probíhající výstavbě a přeji všem krásné kvetoucí
jaro a těším se na setkání.
S přátelskými pozdravy
František Švarc

Informace úﬁadu
Ze 17. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha-Vinoﬁ, konaného dne 19. 1. 2017
❙ MZ revokovalo usnesení Z 315/
12/16 z 16. ZZMČ z 14. 12. 2016
a nesouhlasilo s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku, tj. části pozemku
p. č. 1337/97 v k. ú. Vinoř (ul Rosická). MZ pověřilo I. zástupce starosty jednáním s investorem
stavby.
❙ MZ souhlasilo s poskytnutím bezúročné půjčky z MHMP na přístavbu ZŠ ve výši 24.000.000 Kč a pověřuje starostu MČ Praha – Vinoř
sepsáním žádosti o půjčku a podepsáním smlouvy.
❙ MZ schválilo zvýšení příspěvku

příspěvkové organizaci Vincent na
rok 2017 o 300.000 Kč na pořádání kulturních akcí v MČ Praha-Vinoř. Příjmy z kulturních akcí budou
v účetnictví organizace označeny
ORG 602 a výdaje na kulturní akce budou označeny ORG 602, aby
byla zajištěna kontrola příjmů
a výdajů spojených s kulturními
akcemi.
❙ MZ souhlasilo s odkupem pozemku 953/10 (ul. Labětínská) za
cenu 58.400 Kč. ZMČ pověřuje tajemníka ÚMČ podáním nabídky
na koupi pozemku s nabídkovou
cenou ve výši 58.400 Kč a k pro-

jednání žádosti o dotaci HMP
k těmto účelům.
❙ MZ schválilo organizační řád
a schválilo v souladu s § 95 odst. 2
ve spojení s ustanovením § 94
odst. 2 písm. d) zákona 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů počet 5 zaměstnanců MČ zařazených do
ÚMČ.
❙ MZ schválilo uzavření nájemní
smlouvy na pronájem 1 parkovacího místa v ul. Bukovinská od
01. 02. 2017 do 31. 01. 2018. Nájemné je stanoveno ve výši Kč
250/měsíc + DPH v zákonné výši.

Z 18. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha-Vinoﬁ, konaného dne 23. 3. 2017
❙ MZ schválilo rozpočtový výhled
do roku 2021
❙ MZ schválilo účetní závěrku ZŠ
a MŠ Praha Vinoř za rok 2016
a převod výsledku hospodaření za
rok 2016 – zisku – do fondů ZŠ
a MŠ Praha Vinoř dle žádosti
❙ MZ schválilo finanční příspěvek
(dar) ve výši 5.000 Kč pro Domov
pod hradem Žampach na pobyt vinořského občana
❙ MZ podporuje budování optických sítí a vysokorychlostního připojení k internetu pro co nejširší
skupinu obyvatel MČ. MZ souhlasilo s předloženým návrhem UPC
na vybudování optické sítě v oblasti MČ Praha Vinoř (oblast ulic
Velkoosecká, Českodubská, Uherská, Čeperská a přilehlých), s cenou za zřízení práva služebnosti
ve výši 500 Kč/bm. Dále souhlasilo s možností vybudování optické
sítě firmou UPC v celé zastavěné

oblasti MČ Praha Vinoř (definované přílohou s jednotlivými etapami) a zároveň v takovém případě
souhlasí se snížením ceny za zřízení všech práv služebnosti na
1Kč/bm, pokud dojde k zasíťování
celé oblasti do konce roku 2020
a pověřilo prvního místostarostu
dalším jednáním s UPC a přípravou smlouvy v intencích tohoto
usnesení
❙ MZ nesouhlasilo s žádnými návrhy na koupi/prodej/využití
obecních pozemků V Podskalí
u rybníka Malá Obůrka vzhledem
k tomu, že v současnosti probíhá
spor o vlastnictví části pozemků
a zároveň je předmětná lokalita
brána jako rozvojové území s plánovaným využitím v kontextu
s dalšími sousedními pozemky
v majetku MČ Praha Vinoře
❙ MZ souhlasilo s předloženou PD
k Územnímu řízení (kanalizace La-

bětínská); při následném stupni
přípravy – vodoprávní řízení, je
nutné za strany žadatele zajistit
smluvně závazek oprávněné organizace k provozování předmětného zařízení (správu kanalizační
sítě v lokalitě, vč. Nové ČSOV); zároveň musí být smluvně řešeno
věcné břemeno umístění zařízení
na pozemcích ve správě MČ
❙ MZ nesouhlasilo s předloženou
studií k projektu „REZIDENCE VINOŘ“ a žádá doplnění studie o řešení napojení plánované výstavby
na dopravní infrastrukturu, primárně na ulici Mladoboleslavskou,
bez zatížení ulice Bohdanečské. Zejména pak MZ žádá doložení dohod s majiteli přilehlých pozemků
o umožnění takového napojení.
❙ MZ souhlasilo s předloženou Architektonickou studií VINOŘSKÝ
GOLF RESORT, nesouhlasilo s předloženou Smlouvou o spolupráci
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při výstavbě mezi MČ Praha Vinoř,
Atlantis Investment s.r.o. a DUONA, s.r.o a souhlasilo s předloženým dokumentem Souhlas do stavebních a souvisejících řízení
❙ MZ souhlasilo s rekonstrukcí
mostku přes Vinořský potok na
ulici Vinořská
❙ MZ souhlasilo se záměrem odkupu části pozemku parc.č. 674/1
(2,1x95m – orná půda) k.u. Vinoř
za účel zbudování chodníku k zámku Ctěnice. Zároveň souhlasilo
s odkupem 1/5 vlastnického podílu pozemku parc. č. 705 (884 m2 –
ostatní plocha) a s odkupem pozemků 1519/47 (243m2 – orná půda) a 1524/4 (77m2 – ostatní plocha) v k.ú. Vinoř
❙ MZ souhlasilo s uzavřením dohody na zpevnění části pozemku
p. č. 674/5 v šířce 2 m podél komunikace Bohdanečská zámkovou dlažbou
❙ MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na 2 byty v ulici
Křemílkova č.p. 245, na byt Mladoboleslavská 13, na 2 byty v č.p.
399 v ulici Bohdanečská, na byt
v č.p. 400 v ulici Bohdanečská a na
byt v č.p. 250 v ulici Bohdanečská
❙ MZ schválilo směnu bytů v domě
č.p. 245 v ulici Křemíkova ze zdravotních důvodů jednoho nájemce,
po přestěhování budou uzavřeny
nové nájemní smlouvy
❙ MZ schválilo ukončení nájemní
smlouvy na byt v ulici Mladoboleslavská č.p. 514 k 28. 02. 2017
❙ MZ souhlasilo se snížením nájemného u bytových jednotek
v Mladoboleslavské 13 o 10 % za
měsíce prosinec 2016 a leden 2017
z důvodu přestavby jednoho ze
sousedních bytů
❙ MZ souhlasilo s přechodem nájemní smlouvy na nebytový prostor v ulice Mladoboleslavská č.p.
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13, Praha 9 – Vinoř k 20. 4. 2017
z Hany Hořákové na Ivetu Příhodovou, Modřínová 176, Přezletice
s tím, že zůstane zachován stávající předmět podnikání
❙ MZ schválilo uzavření nájemní
smlouvy na pronájem 1 parkovacího místa v ul. Bukovinská, od
01. 04. 2017 do 31. 03. 2019. Nájemné je stanoveno ve výši Kč
250/měsíc + DPH v zákonné výši
❙ MZ souhlasilo s odkupem části
pozemku p.č. 1393 o velikosti
9m dle cenového odhadu, maximálně však do výše 40 000 Kč (jedná se o pozemek potřebný k výstavbě nové autobusové zastávky
u stavebnin na konci Vinoře)
❙ MZ souhlasilo s navrženým zněním směrnice starosty č. 2/17
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
❙ MZ souhlasilo s uzavřením
smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 1575/10
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 návrhu
textu Smlouvy. MZ pověřilo staros-

tu k podpisu a uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene
❙ MZ vyslovilo zásadní nesouhlas
restitučním vyrovnáním, týkajícím se většiny vinořských rybníků
a pozemku u rybníka Velká Obůrka a pověřuje starostu, aby učinil
veškeré potřebné kroky k zamezení této realizace. MZ souhlasilo,
aby MČ Praha – Vinoř iniciovala
svůj vstup do předmětného soudního řízení jako vedlejšího účastníka na straně žalované
❙ MZ schválilo změnu rozpočtu
k 31. 3. 2017 dle rozpočtového
opatření č. 2/2017 týkajícího se
posílení rozpočtu o účelové dotace pro knihovnu, o návratnou finanční výpomoc od MHMP na přístavbu školy a přesunů mezi
položkami v rámci schváleného
rozpočtu. Touto úpravou bude rozpočet navýšen v příjmové i výdajové části o 24.009.900,- Kč. V příjmové části na Kč 50.975.900,-po
konsolidaci Kč 50.873.900,-. Ve výdajové části na Kč 50.975.900,-po
konsolidaci Kč 50.873.900,❙ MZ souhlasilo s dělením pozemků p. č. 1577/214, 1577/41 a 1577/
/204 podél golfu dle geometrického plánu a souhlasí s nabytím
těchto pozemků do své správy

Vítání obãánkÛ

14. března proběhla nejradostnější občanská akce vinořského
roku: Vítání občánků, dětí narozených v roce 2016. Letos se do vinořské kroniky zapsalo rekordních sedmdesát šest dětí, z toho
raritně troje dvojčata, proto se vítalo po dvakráte. Jako každoročně
bylo Vítání občánků koncipováno
jako setkání generací: dětí, rodičů,
prarodičů, představitelů obce, držitelů tradic a dětí z mateřinek
a sponzorů. Maličké občánky svou
hymnou do vinořské obce vítaly
tetičky Baráčnice, děti z mateřské
školy pro ně připravily půvabné
pásmo písní a říkadel, a jako čápy
a vrány na závěr maminky a nejmenší ověnčily symbolickými medailony. Rodiče s kočárky, dětmi
v náručí a četnými většími ratolestmi kolem se za své děti podepisovali do kroniky, a od MČ přijímali poukazy a pamětní listy, vřelé
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gratulace od pana starosty Františka Švarce, paní místostarostky
Ivety Boušové a Veroniky Boušové a drobné dárky od firem Babiez a Hipp.
Jako v pohádce: toliko dobrých
sudiček, kmotrů a kmotřiček, toliko
rodin, rodičů a nádherných ratolestí si užívalo posvátnost této nezapomenutelné chvíle, osobního
přivítání, vkročení a přijetí do velké rodiny Vinoře-světa, ve které budou maličcí občánci vyrůstat. Vinoř
jim žehnej a dej ze sebe to nejlepší.
Klára Löwensteinová,
kronikářka
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I v Praze najdete skuteãné mamuty mezi stromy!
Jednoho takového mÛÏete mít doma.
Na začátku je to miniaturní semínko, na konci gigantický organismus chráněný tisíciletou kůrou,
který jen tiše přihlíží okolo se valícím vlnám času. Sekvojovce obrovské patří mezi nejmohutnější
stromy světa a věk těch nejstarších
se počítá na tisícovky let. Příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy
letos oslaví 25 let své existence. Za
symbol oslav si zvolila právě silný
a dlouhověký sekvojovec, jehož
dva exempláře již přes 60 let rostou v Kunratickém lese a patří mezi pražské památné stromy.
Zahradnictví Lesů hl. m. Prahy
k výročí pro Pražany vypěstovalo
a přichystalo tisícovku sazenic sekvojovce, aby si také oni mohli zasadit svého „mamuta“. Sazenice,
které od dubna najdete v ďáblickém zahradnictví nebo v našich
hájovnách v pražských lesích, jsou
prapotomky některého ze sekvo-

jovců obrovských, které vyrostly
ještě ve své domovině – na horských svazích na západě severoamerického kontinentu. Odtud je
jako okrasné dřeviny lidé rozšířili po celém světě a v roce 1954 dva
z nich vysadil tehdejší lesník
i v pražském Kunratickém lese,
v blízkosti dnešního dětského
hřiště. Nejmohutnějšímu sekvojovci světa, jímž je nejméně 2,5 tisíce let starý a více než 80 metrů
vysoký sekvojovec známý jako Generál Sherman, dosahují dva pražské sekvojovce sotva “po kolena”,
i tak se však již stihly vytáhnout
do úctyhodné výšky 35 metrů.
Právě z jejich korun pochází šišky se semínky, z nichž jsme sazenice k letošnímu výročí naší organizace vypěstovali. Na 120 kilogramů
šišek sesbíraných v roce 2014 nejprve putovalo do semenářského
závodu v Týništi nad Orlicí, kde

dozrávaly a prosychaly. V luštírně
se pak drobná semínka konečně
dostala ze šišek ven. Do země je na
jaře 2015 zasadili zahradníci
v ďáblickém zahradnictví, jehož
tradice sahá až do dvacátých let
minulého století a které proslulo
vyšlechtěním několika nových
druhů rostlin, například známé
kaliny pražské (Viburnum x pragense). Po dvou letech zdejší odborné péče ze semínek vyrostly sazenice originálních pražských
sekvojovců obrovských, připravené na cestu do pražských zahrad.
Sekvojovec je majestátný strom,
který se bude nejlépe vyjímat na
symbolickém místě, kde bude mít
okolo sebe dostatek prostoru
a stane se tak vděčným strážcem
příběhu Vaší rodiny či patronem
místní komunity. Budeme rádi,
když svoje dějiny budete sdílet
právě s pražským sekvojovcem.
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Milí obyvatelé Vinoﬁe
Po dlouhé zimě se pomalu přiblížilo jaro, a na našich chodnících
a prostranstvích se ukázaly poklady vašich čtyřnohých mazlíčků, do
té doby ukryté pod sněhovou pokrývkou. Tím nastává poměrně
velké riziko, že se naše podrážky
setkají se psím výkalem. Botu se
většinou nepodaří dokonale očistit a tak se lehce stane, že si domů
nevědomky přineseme choroboplodné zárodky. Psí exkrementy
jsou nepříjemné nejen nám chodcům, ale i všem, kteří se starají
o veřejné prostranství okolo svého bydliště, a také pro ty, kteří se
starají o městskou zeleň. Při svých
procházkách můžete vidět obrázky, které namalovaly děti z druhých tříd ZŠ Vinoř pod vedením
paní družinářky Kateřiny Šottové.
Děti na obrázcích vyjádřily svůj
názor a pohled, jak to na našich
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chodnících a veřejných prostranstvích vypadá. Pejskaři, buďte prosím ohleduplní ke svému okolí
a uklízejte po svých mazlíčcích,
vždyť i vy můžete vyšlápnout něco, co nebude po vašem mazlíčkovi a jistě vám to nebude příjemné.
K tomu vám mohou pomoci sáčky

na psí exkrementy, které si můžete bezplatně vyzvednout na Úřadě
MČ Vinoř. Věříme, že ti, kterých se
toto téma týká, začnou být jak
k našim občanům, tak i ke svému
okolí ohleduplnější.
Děkujeme
MČ Vinoř

Rada mlad˘ch

Rada mlad˘ch Vás v sobotu 22. dubna zve na oslavu Dne Zemû
Program: 14:00–16:00 úklid společných vinořských prostor.
Sraz před KVC Vincent ve 14:00 (rukavice a náhradní ponožky s sebou).
16:00–16:30 pohoštění v KVC Vincent.
16:30–18:00 povídání a hry o Zemi pro děti a dospělé.
Kontaktní osoba: Klára Löwensteinová klaralowenstein@yahoo.it, tel.: 724 909 585

ODVOZ BIOODPADU na rok 2017
Stanovi‰tû

Datum pﬁistavení

Doba pﬁistavení

Bohdaneãská ulice – mezi domy ã. p. 250 a 400

8. 4., 12. 8.

9:00–12:00 hod.

Mikulovická ulice – u zahrady ‰koly

22. 4., 22. 7.

9:00–12:00 hod.

Kﬁemílkova ulice – námûstí na konci ulice

16. 4., 23. 9.

9:00–12:00 hod.

ulice U Bakaláﬁe – pod nákupním stﬁediskem

13. 5.

9:00–12:00 hod.

ulice U Bakaláﬁe – pod nákupním stﬁediskem

26. 8.

13:00–16:00 hod.

Mlázovická

17. 6., 14. 10.

13:00–16:00 hod.

Vinoﬁské námûstí – pﬁed farou

20. 5., 16. 9.

13:00–16:00 hod.

Vinoﬁské námûstí – pﬁed farou

8. 7.

9:00–12:00 hod.

U Cukrovaru – u garáÏí

19. 8.

9:00–12:00 hod.

Bohdaneãská ulice – zahrádkáﬁská kolonie

6. 5., 15. 7., 7. 10.

9:00–12:00 hod.

Bohdaneãská ulice – zahrádkáﬁská kolonie

8. 4., 9. 9., 21. 10.

13:00–16:00 hod.
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Ctûnice
Program LEDEN – ÚNOR – B¤EZEN 2017
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 v˘stav a expozic:
úter˘–nedûle 10–18 hod.

paletu květin a pestrý doprovodný program pro děti i dospělé, jako jsou květinové dílny, malování
keramiky, ukázky různorodých vazeb květin i osazování balkonových a terasových květinových
truhlíků.

Na Velk˘ pátek 14. 4., na Velikonoãní pondûlí 17. 4.,
v pondûlí 1. 5. a 8. 5. je otevﬁeno 10–18 hod.
Spojení:
metro B Palmovka nebo metro C LetÀany,
bus 185 (smûr Vinoﬁsk˘ hﬁbitov)
a 302 (smûr Pﬁezletice-Kocanda).

Velikonoce
ve Ctûnicích

8. 4. (10–17 hod.)
Velikonoční dílna
Druhá část velikonočních dílen
bude patřit splétání pomlázek
a košíků, malování pouklat voskovou technikou, ukázkám výroby
paličkované krajky či tvoření velikonočních dekorací z textilu.

Veterán Párty 2017
1. 4. (10–17 hod.)
Velikonoční dílna
Řemeslné tvůrčí dílny připomenou návštěvníkům zvyky, lidové tradice a řemesela, které k jaru
a Velikonocům neodmyslitelně patří. Tvůrčí dílny jim pak nabídnou
možnost vyzdobit si velikonoční
vajíčka různými technikami a postupy, vyřezat si píšťalku z vrbového proutí, upéci velikonočního
jidáše, poznat a zkusit si techniku
podmalby na sklo a zhlédnout, jak
se tvoří šumavské štípané holubičky.
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6. 5. (v 10 hod.)
Soutěžní jízda pořádaná Klubem historických vozidel Horní
Počernice v rámci letošní Veterán
párty povede do Zámeckého areálu Ctěnice, kde bude připraven
pro posádky soutěžní program
a pro diváky přehlídka historických motocyklů a automobilů různých značek.

Kvûtinov˘ jarmark
13. 5. – 14. 5. (10–17 hod.)
Dvoudenní výroční trh se ponese v duchu oslav zahradnického
cechu. Jarmark nabídne širokou

PraÏská muzejní noc
10. 6. (19–01 hod.)
Již po čtrnácté se otevřou brány
pražských muzeí a galerií také po
běžné pracovní době, aby milovníkům muzeí a galerií nabídly netradiční možnost návštěvy památek. Více na:
http://www.prazskamuzejninoc.cz/

NORMA
14. 6. (od 19 hod., kočárovna)
Koncert složený ze scén stajnojmenné opery Vincenza Belliniho.
Za klavírního doprovodu Zdeňka Klaudy se ve zhruba sedmdesátiminutovém výběru z opery objeví sopranistka Hasmik Papian
z Arménie, tenorista Franco Farina
z USA, mezzospranistka Štěpánka
Pučálková, mexický tenorista Rafael Alvarez, mezzosopranistka
Markéta Dvořáková a barytonista
Petr Matuszek. Pořádáno ve spo-

gia, patrona kovářů, po stranách
pak hlavní kovářské atributy –
podkovu, hřeb a kovadlinu. Zadní
strana truhlice zobrazuje kovářskou dílnu a dvě pole s kleštěmi
a kladivem.
HASMIK

FRANCO

·TùPÁNKA

lupráci s Městskou částí Praha-Vinoř a Praha 19, pod záštitou velvyslanců Armenie a Rakouska
v ČR a pod záštitou radního hl. m.
Prahy pro kulturu Jana Wolfa.
Vstupenky v jednotné ceně
300 Kč k dostání v pokladně zámku Ctěnice a na úřadech MČ PrahaVinoř a Praha 19.
STÁLÁ EXPOZICE
1. PATRO ZÁMKU

¤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, sbírka obsahuje více než 600 předmětů.
Předmět čtvrtletí:
Pokladna cechu kovářů
Kováři patří k nejstarším řemeslům vůbec. Jejich zastoupení
ve městech i vesnicích bylo relativně hojné, což dokládá jejich potřebnost. V Praze na Starém Městě
si zřídili cech již roku 1418, na Novém Městě o několik let později,
v roce 1446.
Cechovní pokladna kovářů
z roku 1676 je celodřevěná a černě napuštěná. Na fasádě uprostřed najdeme obraz svatého Eli-

STÁLÉ EXPOZICE
PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Zámek Ctûnice
Dějiny, stavební vývoj
a obnova
Expozice připomíná dlouhou
a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat celkovou obnovu areálu
prováděnou v letech 1997–2004.

návrhářství rozvoj odborného
vzdělávání v oblasti tvorby a návrhů oděvů. Prostřednictvím
konkrétních modelů šatů, návrhů, doprovodného obrazového
a tištěného materiálu nabízí výstava zároveň možnost zmapovat
odborné vzdělávání i vývoj oděvního řemesla od druhé poloviny
20. století.
8. 4. Velikonoční textilní dílna

Umûní kuté v Ïeleze
14. 5.–1. 10. 2017
Kovářské a zámečnické práce
ze sbírek Muzea hlavního města Prahy

Dûjiny obce Vinoﬁe
Od pravěku do 20. století
Expozice vytvořená ve spolupráci s Městskou částí Praha-Vinoř
seznamuje návštěvníky s historií
obce Vinoř.
VÝSTAVY
PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Odûvní hry
60 let umění a řemesla Střední průmyslové školy oděvní
20. 11. 2016 – 23. 4. 2017

Výstava zachycuje v kontextu
60leté existence Střední průmyslové školy oděvní i trochu mladší Vyšší odborné školy oděvního

Sbírka zámků a kování Muzea
hl. m. Prahy začala vznikat již
krátce po jeho založení a obsahuje nyní na 1350 zpracovaných kusů. Výstava prezentující kovářské
a zámečnické práce ze sbírek muzea představuje v první části ukázky zámečnického řemesla. Návštěvník se seznámí s historií
zámkového mechanismu, s typy
zámků a kování. Druhá část výstavy je věnována rozměrnější kovářské tvorbě, počínaje obdobím
baroka. Důraz je položen na předměty, které buď v Praze vznikly,
nebo s ní spojily svůj „život“. Současné kovářské práce jsou umístěné v exteriérech zámku. K výstavě
je připraven cyklus doprovodných
akcí, prezentací odborných škol
a tvůrčích dílen.

13

STÁLÁ EXPOZICE
VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR

NádraÏí
Praha-Tû‰nov
Provoz obnoven
od 9. 4. 2017
Nová expozice představuje zaniklé pražské nádraží jako model
ve velikosti H0, modelové kolejiště i areál lokomotivního depa
v měřítku 1 : 87. Expozice nabízí
návštěvníkovi možnost udělat si
velmi reálnou představu také
o podobě nejkrásnější nádražní
budovy v Praze, vystavěné v letech 1872–1875 coby reprezentativní železniční stavby významné
společnosti Rakouské severozápadní dráhy. Model budovy, zahrnující i pozoruhodnou sochařskou
výzdobu, vznikl dle původních
technických výkresů metodou
3D tisku.

DOPROVODNÉ
PROGRAMY
9. 6. (10–17 hod.)
a 10. 6. (13–21 hod.)
Vyšší odborná škola – Obor ražená medaile z Jablonce nad Nisou
v doprovodném workshopu nabídne zájemcům možnost vyzkoušet si některé dovednosti spojené
se vznikem medaile a mince. Půjde o rytí písmenek do sádrových
kotoučů, používaných pro zhotovení modelů pro současnou technologii výroby medaile a mince.
Návštěvníci si mohou vyzkoušet
i historickou ruční ražbu jednostranné medaile pomocí úderů
kladivem.
Střední umělecko-průmyslová
škola umožní vyzkoušet si plastické rytí kovů tvorbou pečetidel
a malých raznic i rytí do dřeva ve
formě malých razítek a dřevorytů
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Nádraží Praha – Těšnov

škola, která nabízí obor ražená
medaile a mince.

Pﬁedná‰ky:
14. 5.
Pražské hipologické stavby
a monumenty

určených pro tisk. SUPŠ byla založena roku 1880 v reakci na potřeby rozvíjejícího se bižuterního
průmyslu. Původně řemeslná škola, zaměřená na výuku kreslení,
modelování a cizelování, rozšířila
postupně nabídku svých oborů
o pasíře, rytce, dekoratéry a výrobce bronzového zboží. V roce
1995 byla založena Vyšší odborná

18. 6.
Kůň jako národní kulturní památka? Domestikace koně
a starokladrubský bělouš.
Jezdecká společnost Ctěnice
Přední český hipolog Ing. Cyril
Neumann přiblíží ve svých přednáškách koně, jejich historii, vývoj
i ztvárnění v dílech českých výtvarných umělců. Na přednášku
naváže prohlídka stájí. Vždy
v 16.15–17.45 hod. v Kočárovně.

PROGRAMY PRO ·KOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Komentované prohlídky
Předem se objednávejte na tel.: 601 555 080
nebo na e-mailu: samanova@muzeumprahy.cz
Tovaryšova cesta
na zkušenou
Program je koncipován jako
cesta vyučeného tovaryše jdoucího do světa na zkušenou.

Na základě vandrovnické knížky, kterou děti obdrží po interaktivní prohlídce, se samy vydávají
na vandr po expozici.
Vhodné pro: od 3. tříd ZŠ

Ztracení poddaní
Platné od: 2. 5. 2017
Venkovní etapová hra složená
z patnácti úseků, založená na stopování a hledání ztracených poddaných Adama Hrzána z Harasova.
Vhodné pro: příměstské tábory, zájmové kroužky

Co kus, to vkus
Nabídka platí do 21. 4. 2017
Interaktivní pořad k výstavě
„Oděvní hry“ je pojatý jako zážitková hra v krejčovském ateliéru.
Vhodné pro: MŠ, 1. st. ZŠ,
2. st. ZŠ

Řekni mi, kováři…
Platné od: 16. 5. 2017
Hravý poznávací program k výstavě „Umění kuté v železe“ pojatý jako příběh řemeslnického tovaryše, který se rozhodl být
kovářem.
Vhodné pro: MŠ, 1. st. ZŠ

LITERÁRNÍ KAVÁRNA (ve 14 hod. v sále Koãárovna)
11. 4. Marie Woodhamsová
a Vídeňské svobodné
listy
Beseda s redaktory novin, které vycházejí v Rakousku od ledna
roku 1946, a navázaly tak na předválečnou tradici českých, popřípadě československých tiskovin
vydávaných v Rakousku v meziválečné době (a ještě dříve během
monarchie), a to na novém základě kooperace všech různorodých
linií a názorových směrů v české
menšině.

Jan Kovařík

Anna Vávrová

u zrodu původního vokálního tria,
které mělo s OPSO svoji premiéru
v roce 1980. Repertoár tria se skládá se výhradně z písní let 20., 30.
a počátku 40. let minulého století,
které Sestry Havelkovy interpretují s autentickou nostalgií a vytříbeným citem pro duch doby.

rozhlasu. Jan Kovařík moderoval
Dobré jitro, Václav Žmolík tehdejší Mikrofórum. Společně pak zakládali a moderovali první ranní
televizní vysílání v ČR, a to na
programu ČT1 pod názvem Studio
6. I když se jejich cesty na nějakou
dobu rozešly, opět se před časem
potkali při práci na projektu Televizní akademie na ČT2 a před dvěma roky tam, kde to začalo, tedy
v Českém rozhlasu. Jan Kovařík je
v současnosti průvodcem Dobrého rána a Václav Žmolík odpoledního vysílání Dvojky ČRo.

Marie Woodhamsová

16. 5. Zdenka Procházková
a Anna Vávrová
/ Sestry Havelkovy
Zpěvačka Anna Vávrová vystudovala Fakultu sociálních věd
a publicistiky UK, obor sociologie
kultury. V roce 1979 poprvé slyšela Originální pražský synkopický
orchestr – a zamilovala se. Stála

Zdenka Procházková

13. 6. Jan Kovařík
a Václav Žmolík
Jan Kovařík a Václav Žmolík,
dva populární novináři a rozhlasoví i televizní moderátoři, kteří
se sešli u vznikajícího Českého

Václav Žmolík
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Z historie
1949–2019
70 let vinoﬁského hokeje
V roce 1947 se Československo
na MS v Praze stalo mistrem světa v ledním hokeji. Tento titul jsme
obhájili i v roce 1949, ve Švédsku.
A protože se v té době hrál u nás
hokej téměř v každé vesnici, byl
v tomto roce také založen hokejový klub Sokol Vinoř, který se později musel přejmenovat na Dynamo Vinoř. Hrálo se v Přezleticích,
Kbelích i Čakovicích, jezdilo se do
Benátek, Bakova, Říčan, Mnichovic, Kralup, Neratovic, Velkých Popovic, Poděbrad, v Praze potom
na ČLTK, Spartu, Naftové motory,
Bohemians, Žižkov,…
Hokej se pomalu stával v Československu fenoménem, když náhle došlo ke smutné a výsostně ne-
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spravedlivé události. V roce 1950
bylo jedenáct reprezentantů v ledním hokeji křivě obviněno z vlastizrady a odsouzeno k vysokým
trestům odnětí svobody. Tento
proces s československými hokejisty patří k největším nezákonnostem padesátých let.
Hokej ve Vinoři pokračoval ale
dál a díky velké obětavosti místních obyvatel patřily zápasy ke
svátečním událostem. Místní hřiště bylo vždy zaplněné fandícími diváky a mužstvo hrálo tehdy třetí
nejvyšší soutěž, v týmu jsme měli
i mistra světa, Vladimíra Kobranova. Později byl čestným občanem Vinoře jmenován jiný vynikající hokejista, Miroslav Kluc.

K těm obětavým lidem okolo hokeje bezesporu patřil Olda Hladík,
Prokop Holý, Jarda Bezkočka, Franta Švarc st., Petr a Pavel Bajerovi
a celá řada dalších, kteří přes noc
stříkali a o přestávkách hrabali led,
trénovali děti i dospělé a dělali celou řadu potřebných prací. Velkou
zásluhu na rozvoji vinořského hokeje měl i bývalý předseda hokejového svazu, Zdeněk Andršt.
Měli jsme mužstva žáků i dorostu a díky tehdejší zimě jsme mohli
hrát na našem přírodním ledu i 80
utkání za sezónu. Pamatuji si, že
jsme jako žáci hráli proti Spartě dopoledne jedno utkání, pak jsme si
rozebrali děti do rodin na oběd
a po obědě další utkání… Obě jsme

tehdy u nás vyhráli. Když jsme ale
přijeli do nově postavené Sportovní haly na led umělý, tak nám to
vrátili i s úroky…
Hokejová hřiště u nás i v okolních vesnicích končila v 70. a 80.
letech s oteplením, kdy už nebylo
možné led udržet. Nějakou dobu
jsme hráli v pozdních nočních hodinách na hřištích soupeřů, tehdy
jsme hráli pražský přebor. Dnes už
družstva žáků ani dorostenců nemáme, pouze několik nadšenců,
kteří udržují tradici vinořského
hokeje a hrají amatérskou soutěž
s názvem Kačeři Vinoř.
Bruslení je ale u nás i v okolí velice populární i nadále, když paní zima dovolí, upravíme led na rybnících a bruslí široká veřejnost. Spolu
s rybáři pořádáme populární bruslení s občerstvením, často i noční.

Každý máme své sny. Mým padesátiletým snem je vybudovat
ve Vinoři zimní stadion, který by
navázal na starou tradici a umožnil našim dětem i dospělým, klukům i holkám, bruslit i krasobruslit, nebo hrát hokej závodně,
se jménem naší krásné Vinoře na
triku. Snad se mi ten sen díky
sportovně zaměřeným zastupitelům Vinoře a hlavního města, popřípadě za přispění nějakého hokejového nadšence, někdy splní
a předem děkuji každému, kdo se
o to přičiní...
A tak si pojďme přiblížit tehdejší dobu a zavzpomínejme na průkopníky vinořského hokeje, na doby, kdy dobrovolní nadšenci zajeli
do rakovnických lesů, pokáceli
stromy a nadělali z nich prkna na
mantinely, na celou řadu dobro-

volníků, jak motyčkami a hráběmi
připravovali plochu pod led, na
místní fabriku, která udělala hrabla na sníh i první laminátovou
masku pro brankaře, a která dávala k dispozici autobus na dopravu mužstva a fanoušků.
A třeba se zase vrátí ten místní
patriotismus, lidé opustí klid domova, počítače, seriály a virtuální
svět a přijdou povzbudit nové nadšence, ať už mladé nebo starší,
a budou své potomky vést k tradicím, pohybu, ke sportu, úctě ke
starším a k pokoře a vlastenectví.
Stejně jako za starých časů, kdy
se u skleničky sešli rychtář, farář
a řídící, si to přejí
Fr. Švarc, starosta (rychtář)
Vít Horák (farář)
Alfred Teller, ředitel školy (řídící)
Praha-Vinoř, březen 2017

17

Ze Ïivota Vinoﬁe
Bruslení
Poslední větší zima s bruslením na našich rybnících byla v roce 2012.
Po pěti letech se u nás opět bruslilo, snad se někdo na fotografiích před pěti lety a letos pozná…
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Zumba pro dlouhou cestu
V sobotu 14. 1. 2017 se zaplnila
vinořská sokolovna pohybu a tancechtivými lidmi, kteří přišli udělat něco nejen pro své tělo, ale
i pro dobrou a užitečnou věc. A co
že se tu vlastně dělo? Cvičilo se
a tančilo (jak kdo chce) v rytmu
Zumby a to již na 5. ročníku benefiční akce pro Dlouhou cestu. Spolek Dlouhá cesta vznikl v roce 2005
a jeho posláním je pomáhat rodičům, kterým zemřelo dítě v jakémkoli věku a z jakékoli příčiny, ale
stejně tak je jeho pomoc přístupná
i všem ostatním členům rodiny.
S vědomím, že svou účastí podpoří dobrou věc, přišla si v ledno-

vé sobotní odpoledne zacvičit pěkná řádka lidí. A měli se na co těšit,
vždyť na ně byli přichystaní báječní lektoři Martin Hybš z Litoměřic,
David Juřina z Mostu a Lucie Burdová z Radonic. Pro všechny byl
připraven i malý dárek hned
u vchodu z rukou Jany Habartové,
dále bohatá tombola, do které přispěli skvělými cenami sponzoři jako Zahradnictví Divišovi, Mlékárna
Radonice, Egmont a T-mobile. Také
zde byl stánek s báječnými výrobky firmy Just a Nahrin, s ochutnávkou některých produktů.
Shrnu-li své pocity jako přímá
účastnice této akce, bylo to skvě-

le strávené odpoledne, kde člověk
udělal něco pro sebe i pro druhé,
protože jsme příjemně potrápili
své tělo a výtěžek ze vstupného
byl věnován již zmíněnému spolku Dlouhá cesta.
Tak třeba se příští rok uvidíme
i s Vámi. Těším se na shledání.
Gabriela Roberta Kludská

Masopust
Letošní Masopustní veselí vyšlo
na 25. února, takže nám přálo i počasí. Od časného rána na Hoffmanově dvoře „řádil“ řezník a zpracovával pověšeného čuníka do
jelit a jitrniček.
Kol poledne se dvůr zaplnil nejvíce lidmi, kteří přišli na tradičně zabijačkový oběd. A taky si poslechnout harmonikáře pana Kovandu.
Po 14 hodině si průvod vyžádal od
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pana místostarosty „právo“ a vyrazil s dudáckou muzikou Pracharandou na obchůzku po Vinoři. Zastaveníček bylo 9 od Podskalí kolem
baráčnické Rychty až po nové a staré sídliště. Tancovalo se, pilo a jedlo, masky se snažily veselit své okolí a podle reakcí kolemjdoucích
a jedoucích se jim to dařilo.
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25. obecní ples

Výroční obecní ples jsme letos
pojali v retro stylu. Jednak jsme
chtěli pojmout těch 25 výročních
let a mimo to jsme chtěli dát lidem
možnost se vyřádit v kostýmech.
30. až 90. léta dala možnost převléknout se za veksláky, Hippies
a nebo smetánku třicátých let. Novinkou byl orchestr Brand New
Band, který naplnil celý večer báječným zvukem. Překonali se též
osvětlovači s osobitou výzdobou
žárovičkami.
Večerem provedlo oblíbené moderátorské duo Pavel Karička
a Gábina Kludská s několika výstupy na témata Bony a klid, Anděl svádí ďábla a po půlnoci jako
blázniví Flinstoneovi. Večer otevřelo předtančení na songy 80. let
v klasickém stylu. Hlavním hostem večera byly tři swingové krásky HOT SISTERS.
Tombola díky několika větším
sponzorským darům obsahovala
hodnotnější lákadla, jako např. cyklopřilby, šunku a nebo velké láhve
rumu. Tancovalo se, pilo a zpívalo do dvou hodin do rána.

POŘADATELÉ 25. OBECNÍHO PLESU SRDEČNĚ DĚKUJÍ VŠEM,
KTEŘÍ VĚNOVALI DARY DO TOMBOLY:
Adron ❘ Vin Metal ❘ Cukrárna Marcipánka
Papírnictví – pí. Jirková
Restaurace U Černínů
Merhautovo pekařství ❘ VR Atelier
Pavel Makovec ❘ Pekařství Chytilovi
Veronika Cihlářová ❘ Rodina Rytinova
Rodina Česákova a Hyklova
Pettmel – Petra Valašíková ❘ František Švarc
Zámecký areál Ctěnice ❘ MČ Praha-Vinoř
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Dûtsk˘ karneval

Dětský karneval letos moderovaly naše vinořačky z divadýlka
Prima den za asistence Kosích bratrů. Soutěže, tanečky, bonbonky,
balonky a samozřejmě krásné
masky různých věkových kategorií. O zpestření se postarala dvě taneční vystoupení malých slečen
z pohybového studia Majky Šulové. Za zmínku též stál dětmi obklopený stánek s balonky, světýlky a cukrovou vatou. Tak snad byli
děti i rodiče letos spokojení.
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Jarní vinoﬁsk˘ bazárek
V polovině března nadešel čas
na další jarní bazárek dětského
i dospěláckého oblečení a tak se
v pátek 17. 3. 2017 začala jídelna
základní školy zaplňovat oblečením, botami, hračkami i dalšími
věcmi. V sobotu 18. 3. se již před
devátou hodinou začali scházet
koupěchtiví zákazníci a úderem
9 hodiny začal pravidelný bazárkovský mumraj.
Tentokráte jsme se všechny řádně připravily na vše, a to i na případnou „straku“, pokud by měla
tolik odvahy přijít znovu. To se podle všeho nestalo, nebo nenašla
odvahu nakupovat tzv. za pět prstů a pět minut strachu, a tak celý
bazárek proběhl bez problémů. Jelikož bylo tentokráte méně věcí
k prodeji, měly jsme vše i dříve připravené k výdeji. Proto všichni
prodávající dostali SMS zprávou
výzvu, že si mohou své věci vyzvedávat takřka o hodinu dříve. Tuto
výzvu řada prodávajících skutečně
vyslechla a tak bylo v 17 hodin vše
řádně vydáno a uklizeno. Opět děkuji všem bezmála 20 maminkám,
které v pátek i v sobotu ve svém
volném čase přišly pomoci na této
oblíbené akci a základní škole Vinoř, za zapůjčení prostor jídelny.

Na všechny prodávající a kupující
se těšíme zase na podzim, kdy
uspořádáme další podzimní bazá-

rek. Zhruba za půl roku se s vámi
těším opět nashledanou!
Gabriela R. Kludská

Pﬁedná‰ka psychologa
Dne 11. 5. v 19.00 Vás srdeãnû zveme
na dal‰í z Vinoﬁsk˘ch podveãerÛ tentokrát s psycholoÏkou, autorkou 16 knih
PhDr. Jiﬁinou Prekop na téma Láska v rodinû.
Paní Jiﬁinka spoleãnû s Phdr. Jaroslavem ·turmou nás interaktivním zpÛsobem
seznámí s moÏnostmi, jak podpoﬁit láskyplné vztahy, jak usmûrÀovat
a nepotlaãovat emoce, jak pﬁijmout druhého takového, jak˘ je.
Semináﬁ probûhne v Centru Mariapoli Mladoboleslavská 667, Praha-Vinoﬁ.
Jménem organizátorÛ zve Marie Nováková
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Táborák s blešákem
Koncem ‰kolního roku probûhne na
farní zahradû jiÏ tradiãní Táborák s ble‰ákem. Na ble‰í knihovnu, hraãkárnu,
cukrárnu apod. se mÛÏeme tû‰it

v úter˘ 20. 6. od 17.00.
Pﬁinést mÛÏete to, co je Vám líto zahodit, protoÏe je to krásné, nebo milé
a mohlo by se to nûkomu hodit. Na
oplátku si zase vy odnesete nûco milého nebo uÏiteãného. Spoleãnû si zazpíváme, opeãeme buﬁtíky, ode‰leme
balón pﬁátelství a proÏijeme chvíle plné zábavy a dobré nálady.
Tû‰íme se na Vás.
Marie Nováková
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Velikonoãní jarmark
Jistě jste si všimli, že letošní jarmark se konal na jiném místě a pod
záštitou městské části. Bylo to převážně z personálních důvodů na
Dlabačově. Ale počasí nám přálo
a tak se na Hoffmanově dvoře sešlo pěkně lidí a všichni jsme se
mohli poveselit a naladit na Velikonoce. Pro děti bylo připravené
loutkové divadélko Kozlík se svou
Vodnickou pohádkou, dílničky
stánkařů, Vinorhy výboru pro kulturu a paní Hořákové. Dále na rozhýbání Lucie Burdová s animací
zumby, kapela TriJo s lidovým repertoárem hrála celé odpoledne
a v přestávkách děti i dospělé bavili moderátoři soutěžemi. Vystoupily i svěřenkyně pohybového studia Majky Šulové, které ten den
zrovna získaly medailové pozice
v soutěži. Občerstvení zajistil Hoffmanův dvůr. Děkujeme všem stánkařům a našim Baráčníkům za
úžasnou atmosféra, novým členkám výboru pro kulturu za pomoc
při organizaci a vám za zisk z dobrovolného. Umožňujete nám tím
oslovit i náročnější umělce.
Za Výbor pro kulturu
Jana Česáková Hyklová
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Mâ PRAHA-VINO¤, Mâ PRAHA 19
A MUZEUM HL. M. PRAHY VÁS SRDEâNù
ZVOU NA SLAVNOSTNÍ KONCERT
V ZÁMECKÉM AREÁLU CTùNICE

SCÉNY Z OPERY VINCENZA BELLINIHO
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HASMIK

FRANCO

·TùPÁNKA

RAFAEL ALVAREZ PETR MATUSZEK MARKÉTA DVO¤ÁKOVÁ
HUDEBNÍ NASTUDOVÁNÍ A KLAVÍR: ZDENùK KLAUDA

14. 6. 2017 V 19:00 HOD. V SÁLE KOâÁROVNY
ZÁMECK¯ AREÁL CTùNICE, BOHDANEâSKÁ 259/1, PRAHA-VINO¤
SVOU ZÁ·TITU
KONCERTU
LASKAVù
UDùLILI:

J.E. PAN
TIGRAN SEIRANIAN,

J.E. PAN
ALEXANDER GRUBMAYR,

PAN JAN WOLF,
RADNÍ HL. M. P RAHY

VELVYSLANEC
ARMÉNIE V âR

VELVYSLANEC
R AKOUSKA V

PRO KULTURU
A CESTOVNÍ RUCH

âR

Vstupenky v jednotné cenû 300 Kã zakoupíte v pokladnû Zámeckého areálu
Ctûnice, Bohdaneãská 259/1 (tel.: 286 001 366, e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz,
duben aÏ ﬁíjen út-pá 10-18 hod., listopad aÏ bﬁezen út-pá 10-16 hod., so-ne
10-18 hod.) nebo v Úﬁadu Mâ Praha-Vinoﬁ, Bohdaneãská 97 (tel.: 286 851 114,
e-mail: sekretariat@praha-vinor.cz, po-pá 07-17 hod.)

GENERÁLNÍ

PARTNER

Belliniho Norma ve Ctûnicích aneb Hvûzdy na dosah ruky

Každý, kdo navštívil loni v dubnu koncert mezzosopranistky Leny
Belkiny a klavíristky Oleny Kushpler v Zámeckém areálu Ctěnice, si
jistě vzpomíná na vystoupení neobyčejné umělecké úrovně i na nezapomenutelnou atmosféru, která
se toho večera v sále Kočárovny vytvořila. Nejen vinořští návštěvníci
se tehdy mohli setkat s vynikajícími hudebníky světového věhlasu
(Vinoř tehdy mimo jiné navštívila
i Zoryana Kushpler, významná sólistka Vídeňské státní opery), členy
diplomatického sboru, zástupci Magistrátu hlavního města Prahy nebo našimi přáteli z partnerských
měst v Schulzendorfu a Kargowé.
Letos bychom na tento zážitek
rádi navázali možná ještě ambicioznější akcí. Ctěnický areál totiž
tentokrát poctí svou přítomností
celá plejáda pěvců, kteří za klavírního doprovodu respektovaného
pianisty a dirigenta Zdeňka Klaudy provedou výběr z opery Vincenza Belliniho Norma. Proč právě z tohoto díla? Koncert bude
součástí oficiálního programu,
který chystají městské části PrahaVinoř a Praha 19 pro delegace z jejich parnerských měst Sevan a Di-

lijan v Arménii. A protože z této země pochází i slavná operní pěvkyně Hasmik Papian, jíž se podařilo pro vinořské vystoupení
získat, padlo rozhodnutí požádat
ji o interpretaci role, díky níž si
tato sopranistka vysloužila označení amerického deníku The Washington Post „nejlepší Norma současnosti.“
Paní Papian ale není jen vzácným hostem Metropolitní opery
v New Yorku nebo milánského Teatro alla Scala, ale honosí se i čestným titulem Arménského kulturního vyslance ve světě. Jsme proto
rádi, že jako jevištního partnera se
nám pro tak význačnou osobnost
podařilo nalézt umělce více než
důstojného. V roli Polliona totiž ve
Ctěnicích vystoupí americký tenorista Franco Farina, jeden z nejvyhledávanějších světových pěvců přelomu milénia. Spolu s paní
Papian zpíval pan Farina v Belliniho Normě i v Metropolitní opeře – čeká nás tedy nepochybně velký hudební zážitek...
Ale to stále ještě není vše. V roli Adalgisy se můžeme těšit na
mladou českou mezzosopranistku
Štěpánku Pučálkovou, která ne-

dávno debutovala na prestižním
Velikonočním festivalu v Salcburku v roli Siegrune ve Wagnerově
Valkýře. Další tenorovou úlohu
Flavia ztvární přední sólista nejen
českých scén, mexičan Rafael Alvarez, a o role Orovesa a Clotoldy
se podělí návštěvníkům vinořských koncertů dobře známí pěvci Petr Matuszek a Markéta
Dvořáková.
Co se týče význačných hostů
v sále, budou jimi kromě už zmíněných zástupců našich parnerských měst také delegace z velvyslanectví Armenie, Rakouska nebo
zastupitelstva hlavního města Prahy. A protože spojení Norma - Papian - Farina už v tuto chvíli láká
k návštěvě řadu milovníků opery
z celého světa, potvrdil svou přítomnost na koncertě ve Ctěnicích
například americký barytonista
Kurt Ollmann, jeden z hlavních
protagonistů legendární nahrávky
muzikálu West Side Story, pořízené jejím autorem Leonardem
Bernsteinem v roce 1984.
Takže se nezbývá než zeptat: už
jste si pořídili vstupenku?
Robert Rytina, zástupce
starosty MČ Praha-Vinoř
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Vincent a Bublina
Poznáváme svût
Ve Vincentu vedu již třetím rokem kurz pro děti s rodiči Poznáváme svět. Kurz je inspirovaný
pedagogikou Marie Montessori.
Spousta rodičů si myslí, že Montessori znamená volnost a neomezenou volbu v tom, co kdy
a kde chtějí děti dělat. Není tomu
ovšem tak. Je to právě naopak.
Montessori přístup vyniká svou
volbou pouze ze dvou variant
a cítí svobodu v tom, že si z těchto variant může dítě vybrat. Svět
Montessori je také plný pravidel,
která mnohdy mají problém do-
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držovat samotní rodiče než jejich
děti.
Je to vždy rodič, kdo slouží dítěti jako první učitel, je modelem
jeho rolí, symbolem bezpečí
a zdrojem ničím nepodmíněné lásky a výchovy.
Na kurzu při práci s dítětem pamatujeme na to, že již své schopnosti má. Naším úkolem je tyto
schopnosti probudit. Nechat se dítětem vést a instiktivně vnímat jeho potřeby.
Každé dítě je jedinečné a bude
se rozvíjet vlastní rychlostí. Dodá-

váme mu potřebné nástroje a povzbuzujeme ho k učení, když je samo připraveno.
Maria Montessori věřila, že výchova začíná při narození a že prvních několik let života je nejdůležitější období, protože dítě nejvíce
formuje po stránce fyzické i psychické.
Malé dítě je velmi manuálně
zručné a pomůcky jsou přizpůsobeny jeho potřebě učit se prostřednictvím pohybu.
Pomůcky navržené k rozvoji
smyslů mají dětské mysli pomoci,

aby se mohla soustředit na jednu
určitou dovednost či kvalitu dovednosti. Tyto aktivity si maminky také mohou snadno vyrobit
doma.
Pokud se chcete nechat inspirovat na letní aktivity v duchu
Montessori sledujte stránky Vincenta, protože plánuji uspořádání
semináře pro rodiče s dětmi: Letem hravým Montessori létem.
Mezitím můžete také navštívit
2hodinový seminář o první komunikaci s dítětem, tedy seminář
o znakové řeči BabySigns. Seminář se koná v pátek 21. 4. v čase
18–20h. Přihlášky posílejte na
email:
pavlina.kapalova@gmail.com

Hudební ‰kola
Pavel Hokr
V KVC Vincent probíhá výuka
hry na hudební nástroje. Výuku
zajišťuje Hudební škola Pavel
Hokr v rámci Střediska volného
času Všenory. V současnosti se ve
Vincentu učí hrát přes 50 dětí a dospělých. Největší zájem je o klavír,
dále se nabízí akustická a elektrická kytara, zobcová flétna a klarinet. Nabídku ještě doplňuje rychlokurz klavíru pro dospělé.
Přihlásit se může každý, kdo má
chuť zkusit hrát, bez ohledu na
věk. Nejsou kladeny žádné požadavky na talent. Také nejsou stanoveny žádné učební osnovy. Učitelé mají jedinou „osnovu“, a to že
výuka probíhá na pohodu a aby
byl učitel u dětí oblíbený. Pro většinu dětí má být hraní na nástroj
koníčkem. Proto je snahou učit takové skladby nebo písničky, které
děti znají a které je baví. Skladby
si obvykle vybírají samy děti. Úkolem učitele je poradit, jak vybra-

nou písničku nebo skladbu zahrát,
aby jí děti v rámci jejich možností
zvládly. Na prvním místě je nadšení a radost z hraní. A až na dalším místě je kvalita provedení.
Učitel individuálně posuzuje, do
jaké míry má vyžadovat správnou
techniku, aby to dotyčný zvládl
a neznechutilo mu to hraní.
Několikrát za rok se konají koncerty. Účinkovat může každý. Nejmladší děti obvykle hrají lidovky.
Od mírně pokročilých jsou nej-

častěji slyšet písničky od Uhlíře
a Svěráka. Pokročilejší předvedou některou populární hitovku
nebo nějakou klasickou skladbu.
Na koncerty se můžete přijít podívat 5.4., 21.6. a 22.6. do Mariapoli.
Optimální doba pro přihlašování nových zájemců na školní rok
2017-18 je květen. Podle předběžného počtu zájemců se budou plánovat rozvrhy na další školní rok.
Pavel Hokr
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Kurzy Lingva Ludus lektorky Kláry Löwensteinové, Ph.D.
leden-ãerven 2017 v rámci KVC Vincent v Praze – Vinoﬁi
Jazykové kurzy angličtiny a italštiny pro děti a dospělé od 3 do více méně prozaického věku od ledna plynou v mohutném proudu:
2 kurzy italštiny pro dospělé,
1 kurz italštiny junior, divadelní
italština, 7 skupinových kurzů angličtiny pro předškolní a školní děti, 15 individuálních plánů angličtiny pro děti a dorost, 1 skupinový
kurz angličtiny pro dospělé a 7 individuálních plánů pro dospělé.
Veliký dík Vám všem za zaťatost, plynulost a uspokojivé výsledky, které jsou pro mne i v pokročilejším věku tou nejdůležitější
motivací a satisfakcí. Přeji Vám
všem svépomocné, pochopené
lingvistické zítřky.
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Panu Mokrému za všechny děti
anglických skupinových kurzů a sebe děkuji za obětavé zakoupení moderních, atraktivních učebnic a cvičebnic, hracích výukových pomůcek
za nemalé finanční prostředky, které pomáhají. Važte si toho.
Pro zájemce o letní jazykové
kurzy pro děti (4–6, 7–12 let) na-

bízím intenzivní týden zážitkové
výuky v termínu 21.–25.8. od 9.00
do 15.30. Cena 3 500,- Kč za dítě.
Přihlášky prosím zasílejte na
klaralowenstein@yahoo.it,
724 909 585 do konce května.
Přeji Vám nejkrásnější čas v roce!
Srdečně
Klára Löwensteinová

Letní ‰kola hrou ve Vincentu
Na léto jiÏ tradiãnû pﬁipravujeme dva turnusy letní ·koly hrou pro dûti 5–13 let.
Leto‰ek se ponese na vlnách radosti z hudby a pohybu.
Vinoﬁské léto hudby se bude konat 24.–28. 7. Vinoﬁské léto sportu pak 7.–11. 8.
Letmý harmonogram dne a našich týdnů: letní brány naší školy
hrou se otevřou každodenně v 8
hodin, program bude tematicky
rozdělen do časů představení nového tématu z mnoha úhlů pohledu, zakoušení, osvojování, poznávání známého i neznámého jinak
v terénu, zklidnění – myšlenkový,
tvůrčí výstup dne (tématu). Škola
se uzavře v 16.15–16.30 podle
ukončení projektů a návratů do
Vincenta. Letní škola jako každý
rok není určena vyhraněným (nadaným) dětem, naopak, jde nám
o všestranný rozvoj formou decentně hravého zážitku, dialogu,
reflexe a respektu. V našich projektech propojujeme všechny smysly a fyzické, duševní a duchovní
vrstvy člověka, učíme se jeden od
druhého nehledě na věk, pohlaví
a zkušenosti, přemýšlíme, nasloucháme a tvoříme, pracujeme skupinově, někdy jen tematicky blbneme. Podporujeme individuální
rozvoj, potíráme ovšem sebestřednost, lhostejnost a jakoukoliv
formu duševního a fyzického ubližování druhým i sobě. V letošním
roce předpokladem pro přijetí do
letní školy není až tak hudební nadání jako spíše vnímavost, schopnost ztišení a naslouchání, radost
z reprodukce, cit a důmyslnost,
u pohybu zvědavost a znovu potěšení, vynalézavost, nelenivost
a trocha týmového ducha. Pokud
by Vás a vaše děti témata a termíny Letní letošní Školy hrou zaujaly, přihlaste je do 22. dubna na

klaralowenstein@yahoo.it
tel.: 724 909 585.
Cena za turnus je 2 000,- Kč na
dítě, nutné z realizačních důvodů
uhradit do 22. dubna lektorkám:
Kláře Löwensteinové / Kristýně
Kolajové kdykoliv ve Vincentu.
Obědy je možné objednat jako minulý rok u Ekolandie (placeno
zvlášť), zůstává možnost ohřevu
na stanovišti. Sdělte nám i Váš zájem o stravování, u dětí, se který-

mi se neznáme blíže, jejich specifika.
Natěšeně, Klára Löwensteinová
& Kristýna Kolajová
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YAMAHA Class
Milé děti, vážení rodiče, ve spolupráci s KVC Vincent si vám dovolujeme nabídnout kurzy Hudební
školy YAMAHA určené pro předškolní děti. Jedná se o otevřenou
skupinovou výuku hudební výchovy. V současné době probíhají kurzy PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ a od
nového školního roku rádi otevřeme opět i kurz ROBÁTKA určený
pro děti již od čtyř měsíců věku.
Místa v kurzech si lze rezervovat
již nyní na tel. č.:732 655 396 nebo na email: ZUBASA@seznam.cz.
Kurzy probíhají pravidelně v pondělí a díky skvělé spolupráci s vedením KVC Vincent vám je můžeme nabízet již jedenáctým rokem.
Těšíme se na vás, přijďte zpívat
s námi.
Zuzana Bartošová

Nûmeck˘ jazyk
V kurzu německého jazyka pracujeme nyní už třetím semestrem
s učebnicí Deutsch für das Berufsleben, která umožňuje dobře se
zorientovat v odborné slovní zásobě, zopakovat nejběžnější gramatické struktury a nacvičit různé
konverzační modely potřebné
v každodenní firemní praxi. Jde
např. o telefonní styk, sjednání obchodní schůzky, prezentaci firmy,
pozvání obch. partnera na oběd
apod.
Kurz dobře navazuje na znalosti a dovednosti úrovně B1 společného evropského rámce, kterou
frekventantky dosáhly v předcházejících semestrech kurzu němčiny ve Vincentu.
Mgr. Helena Cimermanová
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Hodiny tance
a akce T· HIT
Tanečky pro nejmenší
pátek 15,30–16,15 hod
(kroužek je pro děti od 3 let)
Blíží se dubnové vystoupení
AKADEMIE TANEČNÍ ŠKOLY. A ti
nejmenší se těší nejvíce – budou
tančit oblíbené sestavičky letošní
sezóny. Nebudou chybět Arabesky,
Holubičky a taneční poklony.
Latin Dance, HIP-HOP
pátek 16,15–17,30 hod
vhodné pro děti ZŠ od 3. tř.
(popř. dle dohody)
Vinořská skupina taneční školy má již za sebou úspěšné plesové
vystoupení KANKÁN. Letos nacvičujeme soutěžní sestavu ča-ča, samozřejmě oblíbený hip-hop a přidali jsme tango. Pro některé bude
akademie první taneční zkušeností v kostýmech na podiu, před
diváky. Držím palce…
Pořádáme pro děti sportovní
tábor v Hubálově 9.–18. 7. 2017.
Letos již 20. ročník !!!
Podrobnosti se dozvíte na
www.tanecniskola-hit.cz
Lekce probíhají pod vedením
taneční mistrové Hany Jozové Dluhošové – jednatelky Asociace tanečních mistrů.

Cviãení s klaunem
Cvičení pro děti
úterý od 9:00 – 9:50,
pátek od 9:00 – 9:50,
pátek od 10:00 – 10:50
Dobrý den, dobrý den... dneska
máme krásný den… takto začínají
kurzy zdravotního cvičení pro děti. Chcete mít i vy krásný den?
Přijďte si zacvičit mezi nás!
Cvičení určené pro chodící děti
v různých věkových skupinách –

za doprovodu rodičů. Lekce je rozdělena 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 s možností využití herny po cvičení.

Zdravá záda
Cvičení pro dospělé
pondělí 20:00–21:00
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. Více informací
přes níže uvedený email. Do kurzů je nutné se hlásit předem na
email: valgab@post.cz
anebo tel.: 724 312 755.
Krásné jarní dny!
Gabriela Válková,
fyzioterapeutka

Dûtsk˘ aerobik
Dětský aerobik ve Vincentu je
jednou z mnoha možností, jak dětem ukázat, že i zdraví prospěšný
pohybový program může být zábavný. Aerobik je také velmi dobrým doplňkovým sportem pro
děti, které se vrcholově věnují jinému sportu. U všech dětských
věkových kategorií platí, že je tře-

ba dbát na všeobecné pohybové
dovednosti a obzvláště se zaměřit na cvičení pro správné držení
těla.
Kurzy dětského aerobicu ve Vincentu jsou určené dívkám ve věku
7–10 let, které mají rády tanec
a pohyb spojený s hudbou. Používá se speciální hudba pro aerobic
v mírném tempu. Klade se důraz
na protahování svalů posturálních
a na posilování svalů fázických
a to vše nejlépe formou her nebo
soutěží. Podporujeme pohybovou
kreativitu, používáme také náčiní
a učíme se základy různých stylů
aerobicu.
Ing. Marcela Koucká

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!
Otevřeny jsou kurzy:
• pondělní 19–20hod
• úterní 19.30–20.30
• čtvrteční 20–21hod
Kurzy jsou vedeny jako uzavřená skupina, takže máte své místo
vždy jisté. Díky nově zavedeném
u odhlašovacímu a rezervačnímu
systému máte vždy jistotu, že budete mít svůj cvičební prostor.
Navíc není třeba se rozhodnout
okamžitě. Samozřejmostí je, že po
předchozí dohodě si můžete přijít
zacvičit jednu hodinu „na zkoušku“ zcela zdarma!

Hubnu,
hubne‰, hubneme
aneb terapie obezity pomocí
úpravy životního stylu dle metodiky STOB
4 roky vedu kurzy
7,5kg zhubnou průměrně kursisté
18 kg za rok zatím největší zhubnutí
Dostatečné důvody přestat se
vymlouvat a začít něco dělat. Rozumně a natrvalo.
Nyní na jaře Vám nabízím individuální kurzy, které se skládají
z 9+1 konzultačních bloků v předem dohodnutých termínech dle
Vašich časových možností. Prvních pět týdnů hezky týden po týdnu, další čtyři pak co 14dnů. Začít
můžete kdykoli a kurzy můžete absolvovat i po skype!
Zvolit si můžete kurz naprosto
samostatný (individuální) či „skoro individuální“, který můžete absolvovat s někým dalším. Takže
vezměte s sebou kamarádku, kolegyni, maminku, tchýni či partnera a buďte o krok blíže své lepší postavě... Za příjemnou cenu
3900Kč si odnesete nejen praktické a reálné informace, ale i konkrétní ukázky a tipy.
A aby Vám Vaše odhodlání déle
vydrželo, je původní kurz 9 lekcí
prodloužen o 1 navíc, která se koná až za tři měsíce po skončení
kurzu. Takže máte dostatečnou
motivaci nejít oslavit konec „hubnutí“, ale dále pokračovat ve zvo-

lené cestě a prohlubovat svoje nově získané návyky.
Stejně jako u skupinového kurzu je i zde kurzovné splatné až po
první konzultaci, kdy máte možnost se rozhodnout, zda-li tato
„cesta“ je právě ta Vaše.

Jak zaãít hubnout
a zhubnout
(a pak již nepřibrat) právě teď
v tomto životě
Jednodenní seminář s fungujícím, ověřeným a zkušenostmi
podpořeným systémem hubnutí.
Probereme vše, co potřebujete
k tomu začít hubnout a úspěšně
v hubnutí pokračovat.
❙ Praktický návod a reálné situace.
❙ Složení jídelníčku a možné cesty k dosažení cíle.
❙ Opravdovost vlastní motivace
a okolnosti ovlivňující hubnutí.
Jak dlouho ještě potřebujete být
obětí? Jak dlouho ještě potřebujete hledat výmluvy?
Máme jen teď a tady. A tím můžeme vytvořit i příjemnější potom.
Seminář se koná v dohodnuté
termíny dle zájmu v KVC Vincent
ve Vinoři či Vámi zvolené destinaci. Trvá cca 6 hodin a cena je závislá na počtu zúčastněných.
Více informací naleznete
také na www.primatelo.cz.
Na všechny mé kurzy
je nutná rezervace na
janina.habartova@gmail.com
nebo na tel: 602 840 905.

Pozvánka na bublinovou show
9. 5. od 13 hodin bude ve Vincentu
kouzelník s bublinovou show.
Vstupné 50,-/ osoba. Rezervujte si místa.
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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

Andersensk˘ veãer
31. 3. 2017 proběhl v knihovně
Andersenský večer pro 15 dětí,
které navštěvují vinořskou knihovnu a mají platnou registraci pro
tento rok. Letošním celostátním
tématem byl komiks Čtyřlístek
a jeho hrdinové. Řešili jsme zábavné úkoly, křížovku, zahráli
jsme si divadlo na čtyřlístkovské
téma, soutěžili jsme. Děti si na památku odnesly speciální 623. číslo Čtyřlístku vydané k této příležitosti a Andersenský list.
Monika Lichtenbergová,
knihovnice
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Jaké je teì roãní období?
Máchovo jezero je ve âtyﬁlístu pojmenováno jako?
V jakém nakladatelství vy‰lo první ãíslo âtyﬁlístku?
Nejúspû‰nûj‰í kniha âtyﬁlístku se jmenuje?
Mûsto Tﬁeskoprsky symbolizují jaké skuteãné mûsto?
Jméno spoluautorky ·típkové?
Jáké je jméno zajíce ze âtyﬁlístku?
Název vesnice, kde Ïije zelená my‰?
Jak se jmenuje holãiãí postaviãka ze âtyﬁlístku?
Kdo je to Metodûj?
Jak se jmenuje hlavní postava âtyﬁlístku?
Jméno hradu ve âtyﬁlístku?
Jakou barvu má auto kamarádu z âtyﬁlístku?
Jak se jmenuje nepﬁítel My‰pulína, profesor?
Jak se jmenuje vesnice,kde bydlí âtyﬁlístek?

První ãíslo âtyﬁlístku vy‰lo 15. kvûtna 1969 a napsal a nakreslil ho . . . . . . . . . . . . . . . . . se svou manÏelkou.
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Seznam kniÏních novinek I. ãtvrtletí 2017
Barbie a škola pro princezny
Barbie. Sestřičky
a psí dobrodružství
Peppa. Zoubková víla
Pomoc na horách
Andrews Virginia Cleo
Vykoupení ohněm
Arbes Jakub
Romaneta
Austen Jana
Emma
Pýcha a předsudek
Rozum a cit
Batička Otakar
Na vlně 5 metrů
Bauer Jan
Vražedná mše
Bollinger Max
Šťastný skřítek
Boučková Tereza
Život je nádherný
Březina Jiří
Polednice
Promlčení
Březinová Ivona
U nás bydlí zvířata
Cervantes
Miguel de Saavedra
Důmyslný rytíř
Don Quijote de la Macha

Filip František
Kronika Městské části Praha-Vinoř 2001–2005
Flanagan John
Hraničářův učeň
Obléhání Macindawu

Körnerová Hana Marie
Nevěsta ze zámoří
Lindgren Astrid
Bratři lví srdce

Göbel Dora
Jak to chodí v cirkusu / Najděte
si vlastní příběh

Minier Bernard
Mráz. Kruh. Tma

Gray Kes
Nelly, hlídačka příšer
Hájíček Jiří
Dešťová hůl
Hartl Patrik
Okamžiky štěstí
Holasová Zuzana
Kůň jménem Zázrak
Hunt Roderick
U veterináře
Indridason Amaldur
Noc nad Reykjavíkem
Irving John
Svět podle Garpa
Jakoubková Alena
Chceš-li s mužem býti – musíš
s ním i výti -?
Ježková Alena
Prahou kráčí lev
Sirotka Zdeněk
Saturnin

Češka Stanislav
Případ hrozníčkové náušnice

John Radek
Memento

Doyle Bruce
Žijte podle svých představ

Jonasson Jonas
Zabiják Anders a jeho přátelé
(a sem tam nepřítel)

Endersby Frank
O stvoření světa

Klimečková Jana
Přezrálé moruše

Formánek Josef
Dvě slova jako klíč

Cibula Václav
Hrdinské legendy staré Francie

Dvořák Jiří
Slepice a televize
Rostlinopis

Kessler Leo
Z historie pluku SS Wotan

Morillonová Stephanie
Po stopách Kryštofa Kolumba
Mrázková Daisy
Nádherné Úterý
Riedl František
Čekání na nekonečno
Noble Maria
100 papírových květin
Obermannová Irena
Láska jako Řím
Vznášedlo
Olbracht Ivan
Anna proletářka
Golet v údolí
Bratr Žak
Podivné přátelství herce Jelenina
Ovidius Naso Publius
Proměny
Páral Vladimír
Milenci a vrazi
Parker Steve
Super rychlé stroje
Patterson James
Dvanácté zlo
Poláček Karel
Hostinec u kamenného stolu
Pospíšilová Zuzana
O beruškách

Karafiát Jan
Broučci: Broučkovy pohádky

Prošková Hana
Rýže po charvátsku

Kastner Erich
Luisa a Lotka

Punke Michael
Zmrtvýchvstání
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Puškin Alexandr Sergejevič
Vyšel jsem dřív než hvězda ranní

Steinbeck John Ernest
Měsíc zapadá

Třeštíková Radka
Dobře mi tak

Rais Karel Václav
Povídky
Kalibův zločin
Západ

Stendhal
Červený a černý

Twain Mark
Tom Sawyer detektivem
Dobrodružství Hucka Finna

Ransome Arthur
Boj o ostrov

Stowe Harriet Beecher
Chaloupka strýčka Toma

Reeman Douglas
Torpéda, vpřed!

Strout Elizabeth
Jmenuji se Lucy Bartonová

Remarque Erich Maria
Miluj bližního svého

Stuart Keith
Kluk z kostek

Sanchéz Clara
Nebe je zpět
Shakespeare William
Othello
Sonety
Sienkiewicz Henryk
Quo vadis

Stínil Luděk
Mladí muži v ráži

Škvorecký Josef
Hořkej svět
Šrámek Fráňa
Žasnoucí voják
Šrut Pavel
Pan Kdybych hledá kamaráda

Ohněm i mečem

Taylor Kathryn
Barvy lásky
Obnažená

Sis Petr
Strom života

Tomeček Jaromír
Stříbrný lipan

Urbaníková Jarmila
Suši v duši
Valeman Alois
Zápisky z vinořského zámku
Vondruška Vlastimil
Ještě že nejsem kat
Letopisy královské komory VI.
Tajemství abatyše z Assisi
Wagner Jan Costin
Dny posledního sněhu
Weigl Jiří
Bez iluzí o světě kolem nás
Wood Naomi
Paní Hemingwayová
Žáček Jiří
Krysáci
Zinnerová Markéta
Princezna z třešňového království

Návštěva dětí z mateřské školy v knihovně.
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Ze Ïivota ‰koly
A je tu zase jaro. Odkládáme
zimní bundy zimní čepice. Pánové
nasazují čepice letní – kšilt musí
být dostatečně velký a jestli bude
čepice natočená kšiltem dopředu
nebo naopak záleží už jenom na
hlavě, která ji nosí. Hlavně nesundavat!!!! A už vůbec ne ve škole!
S jarem odkládáme ale také přípravu na vyučování, úkoly a vůbec
školní povinnosti. Do té školy ale
musíme ještě nějaký čas chodit,
i když letos budeme ten školní rok
mít o týden kratší (no alespoň něco). Snad to přežijeme. Být žákem
je prostě náročné.
❙ Provozní a technické změny ve
škole – od září 2016 probíhá rekonstrukce a přístavba šaten
v hlavní budově školy. Šatny budou rozšířeny tak, aby nad nimi
mohla být vybudována přístavba
dalších dvou pater s učebnami. Jejich výstavba bude plynule navazovat začne v dubnu 2017. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení
vyhrál stejný zhotovitel, mohli
jsme upravit harmonogram prací.

Na prázdniny jsme odložili vnitřní
úpravy současných šaten, takže
provoz školy do konce školního
roku nebude narušen. V této době
budou probíhat venkovní práce
na dalších dvou patrech. O prázdninách by mělo dojít k propojení
stávající budovy s přístavbou a od
září by probíhaly vnitřní úpravy
přístavby.

nebylo moc, lyžovali jsme celý týden. Kurz proběhl bez jediného
zranění, děti nefňukaly a chovali
se vzorně, takže celková spokojenost. Fotografie z kurzu jsou na
webu školy.

❙ Ředitelské volno poslední týden
v červnu – vzhledem k časové náročnosti prací plánovaných na
prázdniny bude školní rok ukončen v pátek 23. 6. 2017.
26.– 30. 6. 2017 bude ředitelské
volno. V provozu bude školní družina, kam mohou po předchozím
přihlášení přijít i děti, které do
družiny nechodí. Děti navštěvující v této době družinu mohou chodit i na oběd. Provoz mateřské
školy probíhá normálně.
❙ 5.–11. 3. 2017 proběhl ve Strážném v Krkonoších lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku. Zúčastnilo se 40 dětí. I když sněhu již
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Zápis do 1. tﬁídy
K zápisu se dostavilo celkem 88
dětí, otevřeny budou tři první třídy. Přijaty budou všechny děti
splňující bod 1 a 2 kritérií pro přijetí, tedy vinořské děti a děti bydlící mimo Vinoř, ale mající ve vinořské škole sourozence.
Zápis proběhl v příjemné a klidné atmosféře. Děti tradičně přiví-
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talo školní divadlo „Housle na
stromě“, Mach, Šebestová a ostatní se snažili, aby se budoucí prvňáčci cítili dobře. Velké poděkování patří všem zaměstnancům
školy a vybraným žákům 6.–9.ročníku, kteří se na hladkém průběhu zápisu podíleli.
Alfred Teller, ředitel školy

Ze Ïivota mateﬁské ‰koly
Zima a jaro v mateﬁské ‰kolce
Nový kalendářní rok tradičně
zahajujeme projektem ,,Tři králové“. Děti se dozvěděly kdo byli tři
králové, jaké dary nesli a proč bychom se také měli obdarovávat.
Dále, technikou vyškrabování, vyráběly komety a koruny pro krále,
podle vlastní fantazie z různého
materiálu skládaly hvězdy. Hrály
pohybové hry a nakonec se naučily písničku My tři králové. Zimních
radovánek jsme si letos užili vrchovatě. Jen co napadlo alespoň
trochu sněhu, děti postavily sněhuláky, chodily bobovat, což je
ohromně bavilo a vždycky si užily hodně legrace. Únor je u nás
měsícem pohádek. Zahájili jsme
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ho s divadelním Spolkem Prima
den a pohádkou Čert a Káča. Děti
byly nadšené. Pohádky v podání
paní Maryskové a Killingerové patří mezi ty nejkrásnější. Po roční
pauze k nám zavítal klaun Pepino
se svou asistentkou a úžasnými
pejsky. Opět rozesmál zábavným
a úžasným vystoupením všechny
děti. Rovněž krásná byla loutková
pohádka Zvířátka a loupežníci
v podání pana Aleše Bílka a jeho
divadelní skupiny Vysmáto. Děti
také splnily domácí úkol a do školky přinesly svou nejoblíbenější
pohádkovou knihu. Tu pak před-

stavily svým kamarádům a některé pohádky jsme si přečetly. Také
už víme, že v pohádkách vítězí
dobro nad zlem, co je to bajka, co
jsou příběhy s dětským hrdinou
a proč je kniha náš kamarád. Předškolní děti navíc každoročně navštěvují místní knihovnu. Paní Lichtenbegová jim vždy něco nového
a zajímavého poví. Ani v zimě nezapomínáme na pohyb, protože
cvičení děti moc baví. Ve třídě Lištiček děti cvičí udržení rovnováhy
na kladině a také rády prolézají tunelem. Ve třídě Myšek, přestože
jsou zde nejmladší děti, výborně
zvládají cvičení ve družstvech
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a podle paní učitelky se snaží cvičit co nejlépe. Pro děti ze třídy
Houbiček žákyně ZŠ, pod vedením
paní učitelky Evy Titěrové, připravily spoustu sportovních disciplín. Děti prolézaly tunelem, plazily se a klouzaly po lavičce, lezly
na žebřiny, skákaly na trampolíně
a přes překážky, houpaly se na
kruzích, házely míčem a závodily
v běhu. Nakonec dostaly za své
sportovní výkony odměnu. Před-
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školní děti úspěšně zvládly plavecký výcvik. V pololetí rodiče
v budově MŠ v Mikulovické ulici
mohli shlédnout výstavu výtvarných prací dětí ze třídy Houbiček,
Jahůdek a Lištiček. Pod vedením
paní učitelky Evy Laubové a Lenky
Kopejskové se v kroužku výtvarné
tvořivosti děti učí různým technikám. Výstava také proběhla, pod
vedením paní učitelky Evy Laubové, ve třídě Včeliček. V únoru se
konal ve všech třídách tradičně
krásný karneval. Děti přišly do
školky v překrásných maskách.
Den si pěkně užily, protože je čekaly soutěže, tanec a v neposlední
řadě dobroty. To všechno ke
správnému karnevalu patří. Domů si odnášely diplom, balónek
a hlavně plno báječných zážitků.
Hodně legrace si užívají děti ze třídy Soviček u oblíbených akcí, kte-
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rými jsou Pyžamový den a Hawai
párty. Teď už se těšíme na jaro
a s ním spojené jarní akce. Budeme se zaměřovat na bezpečnost
dětí, kterou přiblížíme dětem
vzhledem k jejich věku. Navštíví
nás hasiči, policie i záchranáři.
Všechny děti se na dopravním
hřišti projedou „opravdovým autem“. Těšíme se na divadelní představení s jarní tematikou, koncert,
výlet. O všem vás rádi budeme informovat příště.
Za kolektiv MŠ Jana Kovářová
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Ze Ïivota farnosti
Vážení obyvatelé Vinoře,
v poslední době mě oslovily
dva krátké texty, o které se s vámi
rád podělím. Je v nich ukryta hluboká moudrost, a to velmi srozumitelným způsobem. Jsou jednoduše inspirativní.
Kaluž
Přeskočíš ji nebo obejdeš.
Ani tu největší si s mořem
nespleteš.
Z žabí perspektivy vyhlíží
však jinak.
Samá voda.
Když starosti a problémy
tě zavalí až po krk jak povodeň,
vzpomeň, že jsi člověk,
a opusť žabí rozhled.
Byli jednou čtyři kamarádi.
Jmenovali se KDOKOLIV, NĚKDO,
KAŽDÝ a NIKDO. Jednoho dne bylo třeba udělat důležitou práci
a KAŽDÝ si byl jist, že to NĚKDO
udělá. Mohl by to udělat KDOKOLIV, ale NIKDO ani nezačal. NĚKDO se pak rozhněval, protože to
byla práce pro KDOKOLIV, ale KAŽDÝ se na ni vykašlal. KAŽDÝ si totiž myslel, že to NĚKDO udělá, ale
NIKOHO ani nenapadlo, že KDOKOLIV si může říct přesně totéž.
Nakonec KAŽDÝ NĚKOHO obviňoval, protože NIKDO neudělal to, co
by mohl udělat KDOKOLIV.
Na jiném místě bydleli jiní čtyři
kamarádi a měli přesně stejná jména. Jmenovali se KDOKOLIV, NĚKDO, KAŽDÝ a NIKDO. Jednoho
dne bylo třeba udělat důležitou
práci. NIKDO nespoléhal na to, že
to NĚKDO udělá. Mohl to udělat
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KDOKOLIV, a tak se KAŽDÝ pustil
do práce. NIKDO se nedivil, že KAŽDÝ pracuje, protože to byla práce pro KOHOKOLIV. KAŽDÝ si byl
jist, že může počítat s KÝMKOLIV
a že se NIKDO nebude ulejvat.
A opravdu, zanedlouho NĚKDO
zjistil, že práce je už hotová. KOHOKOLIV jste se pak zeptali, KAŽDÝ byl spokojen, protože NIKDO
nespoléhal na to, že to NĚKDO udělá, ale KAŽDÝ přiložil ruku k dílu.
Nechci oba texty podrobným
způsobem vykládat. Položím jen
několik otázek, na které si můžeme odpovědět každý sám za sebe.
Jak jsem na tom se svými každodenními povinnostmi a úkoly?
Mám jich až po krk? Mám možnost
tuto situaci změnit? Jak?
Jaký je můj postoj k životu?
Jsem nespokojený a pesimistický?
Nadávám, protože jsem zklamaný
z druhých lidí? Jsem připravený si
vyhrnout rukávy a aktivně překonat to, co mám před sebou? Jsem
ochoten udělat něco navíc?
Přeji nám, abychom si ve světle
těchto dvou úryvků, uvědomili, co
nás negativně, nebo naopak pozitivně ovlivňuje. Nenechme se znechutit či otrávit tím, co špatného vidíme ve zprávách nebo kolem nás.
To vede jen k pasivitě. Zkusme jednat podle rčení jednoho španělského světce: „Kde nenacházíš lásku, zasej lásku a sklidíš lásku.“
Přeji vám všem krásné jarní
dny a požehnané Velikonoce.
P. Vít Horák, duchovní správce
Tříkrálová sbírka v naší farnosti přinesla výtěžek ve výši 30 266,Kč. K 1. únoru 2017 se v celé Čes-

ké republice vybralo na pomoc potřebným rekordních 100 422 897,Kč. Všem koledníkům i dárcům
upřímně děkujeme!
Večer U Černínů se konal ve čtvrtek 16. února. Naše farnost se již po
sedmé připojila k Národnímu týdnu
manželství. V restauraci U Černínů
se sešlo více než čtyřicet lidí, kteří
svou účastí vyjádřili touhu podpořit
rodinu, manželství a trvalé vztahy.
V programu večera zazněly nejrůznější „recepty“ na dobré manželství,
v duchu vážném i humorném. Byl to
krásný večer. Děkujeme.
Společenský večer Zlaté Prahy
V sobotu 18. února se konal již
šestý Společenský večer Zlaté
Prahy, organizovaný Hnutím fokoláre ve spolupráci s farností, Sokolem a s podporou naší Městské
části. Večera se zúčastnilo cca 130
lidí. Výtěžek večera opět poputuje
do Kamerunu a bude použit na zajištění lékařské péče ve Fontem.
Večera se osobně zúčastnil i P.
František Slavíček, který se po třinácti letech služby ve Fontem vrátil do České republiky. Velký dík
patří všem organizátorům, účastníkům a sponzorům.

Noc kostelÛ
V pátek 9. června.
V naší farnosti bude připraven
program pro děti i dospělé. Připravujeme večer s promítáním
o africkém Kamerunu, kam přišli
v šedesátých letech z Itálie členové Hnutí fokoláre, aby zde postavili nemocnici a vybudovali misie
ve Fontem a Fonjumetaw.

Sport
Sokol Meteor Praha-Radotín obhájil mistrovsk˘ titul!
O víkendu 1. 4.–2. 4. 2017 vinořská hala při ZŠ Prachovická
a domácí pořádající klub Sokol Meteor Praha- Radotín hostily nejvyšší soutěž družstev, iBod a Tesing Finále Play-Off extraligy. Toto finále
bylo vyvrcholením po základní části Extraligy. Díky vzájemným soubojům mezi 8 nejlepšími týmy, které probíhaly v průběhu sezony
2016/2017, jsme měli jasně danou
čtveřici těch nejlepších, mezi kterými se rozhodovalo o Mistru ČR
v soutěži družstev v této sezon.
Všechny zápasy byly živě přenášeny na webu České televize,
a tak měli možnost užít si nádherné zápasy i ti fanoušci, kteří do Vinoře nemohli zavítat.

Sobotní
semifinálové souboje
V prvním utkání porazil tým Sokol Meteor Praha-Radotín soupeře
z SK Badminton Český Krumlov
poměrem 5:2. Stejný soupeř jako
loni, ale zcela jiný průběh utkání.
Domácí tým se na toto vítězství velmi nadřel. Po úvodních zápasech
prohrával poněkud překvapivě už
2:0. Rozhodujícím zápasem, který
zlomil ráz celého utkání a bylo
střetnutí páru Bitman/Drančák
s párem Janáček/Beran. Loňští
mistři ČR v pánské čtyřhře si poradili ve třech setech s aktuálními
mistry ČR a pomohli tak zvrátit
celkový průběh celého utkání pro
domácí tým. Po dalších bodech od
Milana Ludíka, a zahraniční posily
Michala Rogalského, Dominiky
Koukalové a páru Ludík/Rogalski

se domácí mohli radovat z postupu do nedělního finále.
Ve druhém utkání se střetly týmy BK 73 Deltacar Benátky nad Jizerou a Badminton FSpS MU Brno.
Čekal se velmi napínavý, místy až
vyhrocený zápas, ve kterém byli
mírnými favority hráči z týmu Benátek. Opak byl ale pravdou! Alespoň co se týká zisku bodů. Za velmi výrazné podpory fanoušků
Benátek, si jejich hráči uzmuli
pouhé dva body! Brno se tak mohlo radovat z vítězství 5:2 a z postupu do nedělního finále.

Nedûlní finále
a zápas o 3. místo
V nedělním dopoledním utkání
mezi týmy Benátek a Krumlova
připadnul úvodní bod ze smíšené
čtyřhry páru z jihu Čech. Následovala 2. pánská čtyřhra, která vyrovnala stav utkání na 1:1. Bod za
dámskou dvouhru si připsal tým
Benátek, další bod za 1. pánskou
čtyřhru naopak tým Krumlova.
Stav byl vyrovnaný 2:2. Střetnutí
mužských singlových jedniček vyznělo jednoznačně pro Benátky.
Rozhodujícími zápasy se staly
dámská čtyřhra a následné utkání nejlepších juniorů současného
českého badmintonu. V obou
střetnutích zvítězili hráči z Benátek, kteří tak porazili tým Krumlova poměrem 5:2 a mohli se radovat ze zisku bronzové medaile.
V samotném finále se střetli týmy Sokol Meteor Praha Radotín
a FSpS MU Brno. Každého fanouška badmintonu ale rozesmutnila

zpráva o zranění brněnského hráče Adama Cwaliny, který kvůli potížím s achillovkou do zápasu nemohl zasáhnout. Brnu, které bylo
oslabené o skvělého světového
deblistu, hned v prvním utkání zasadil tvrdý úder pár Drančák/Bášová, kteří poměrně hladce porazili Šelonga se Světničkovou. 1:0.
V dalším utkání si pár Rogalski/Ludík poradil s další výraznou
posilou Brna Scottem Evansem,
který do čtyřhry nastoupil s Adamem Mendrekem. V tomto zápase
překvapivě zvítězil tým domácích
a výrazně zvýšil šance na obhajobu titulu.
Sokol Meteor Praha-Radotín
vedl již 2:0. Dominika Koukalová
ve dvouhře žen nedala sebemenší šanci Srncové a pražské družstvo se hnalo za titulem mílovými
kroky. 1. pánský deblový pár a několikanásobní mistři ČR Drančák
s Bitmanem přidali 4. bod, když
porazili Kohoutka s Mazúrem. V následujícím zápase, kterou byla čtyřhra žen, získalo Brno alespoň jeden čestný bod. Stav utkání byl 4:1
a k dalšímu zápasu se chystali Michal Rogalski – hráč evropské úrovně a Adam Mendrek – česká singlová dvojka. Po úvodním setu,
který získal brněnský hráč, se schylovalo ke dramatické koncovce setu druhého. Tu si naopak pohlídal
domácí Rogalski a musel tak rozhodnout set třetí. V něm byl opět
úspěšnější Michal Rogalski a stejně
jako loni přidal domácímu týmu
rozhodující pátý bod, který znamenal celkové vítězství.
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Pocity bezprostředně po zápase
vyjádřil předseda oddílu a vedoucí týmu Ondřej Lubas:
„Rád bych úvodem poděkoval
všem týmům za skvělé výkony,
které mnohokrát oceňovalo publikum bouřlivým potleskem.
Nadchly mne výkony našich juniorů, kteří se před nadcházejícím ME juniorů předvedli ve výborné formě. Držím jim palce
a budu tajně věřit v některou
z medailí.“
Závěrem bych rád poděkoval
našemu týmu za bojovnost, kdy
jsme zlomili velmi špatně se vyví-
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jející zápas s Krumlovem. Byl to
nejtěžší moment celé sezony po
zdolání této překážky jsem věřil,
že dokážeme titul obhájit.
Rád bych také poděkoval celému organizačnímu výboru a všem
našim pomocníkům za skvěle
uspořádaný turnaj. Našim sponzorům děkujeme za jejich podpo-

ru a těšíme se opět za rok na krásný turnaj.
Sokol Meteor Praha - Radotín
tak zvítězil poměrem 5:1, obhájil
loňský titul a může se tak i pro další sezonu pyšnit označením Mistr
Extraligy pro sezonu 2016/2017!
Gratulujeme!
Kateřina Hejdrychová

V˘sledky utkání o medaile iBOD
a Tesing Finále play-off extraligy v badmintonu 2017
Finále: Sokol Meteor Praha-Radotín vs. Badminton FSpS MU 5:1
Utkání o 3. místo:
BK 73 Deltacar Benátky nad Jizerou vs. âesk˘ Krumlov 5:2

CVIâITELÉ TùLOCVIâNÉ JEDNOTY SOKOL VINO¤
VÁS ZVOU NA CVIâENÍ DO SOKOLOVNY
Rodiãe s dûtmi
Oddíl určen pro: děti 1–3 roky s rodiči
Zařazení oddílu: oddíl všestrannosti
Cvičitel:
Halíková Hana tel.: 723 438 327
úterý a čtvrtek 9.30–10.30hod
středa a pátek 16–17 hod.
Stručně k činnosti:
nástup, záhájení hodiny,
získávání zákl. dovedností,
rozvíjení drobné motoriky,
nástup, zakončení hodin,
Přivítám další děti s maminkami,
tatínky i prarodiči.

Îáci
Oddíl určen pro: žáky 6–15 let
Zařazení oddílu: oddíl všestrannosti
Cvičitel:
Halíková Hana tel.: 723 438 327
Ettlerová Anna tel.: 222 728 869
středa a pátek 17–18 hod.
Stručně k činnosti:
nástup, rozcvička,
trénování techniky,
míčové hry,
cvičení na nářadí,
nástup, ukončení hodiny
Přijímáme další žáky do oddílu

Îeny rehabilitaãní cviãení
Oddíl určen pro: ženy
Zařazení oddílu: oddíl všestrannosti
Cvičitel:
Budařová tel. 724718315
pondělí 18.30–19.30 hod.
čtvrtek 18.30–19.30 hod.
Stručně k činnosti:
nástup, záhájení hodiny,
cvičení při hudbě,
nástup, ukončení hodiny
Ženy rehabilitační cvičení

Rekreaãní odbíjená
Oddíl určen pro: muže a ženy od 18 let
Cvičitel:
Halík Martin tel.: 602 612 375
pondělí 19.30–21.30 hod.
středa 19–20.30 hod.
pátek 19–20.30 hod.
Stručně k činnosti:
cvičeni ve dvojicích s míčem,
trénování techniky, vlastní hra

Îákynû
Oddíl určen pro: dívky 6–15 let
Cvičitel:
Ettlerová Anna tel.: 776 606 477
středa 18–19 hod.
Stručně k činnosti:
nástup, záhájení hodiny,
cvičení na nářadí, závodívé hry,
nástup, ukončení hodiny

Volejbalová pﬁípravka
Oddíl určen pro:
dívky a chlapce 13–18 let
Cvičitel:
Halík Petr tel.: 723 359 115
pátek 18–19 hod.
Stručně k činnosti:
nástup, záhájení hodiny,
rozcvička, trénování techniky,
podání, prsty, bagr

Fotbalov˘ oddíl

Minivolejbal
Oddíl
určen
pro: chlapce 6–9 let
Ministar – ročník 2008–09
Trenér: M. Bezkočka tel.: 777 015 510 Trenér:
úterý a čtvrtek 16–17 hod.
Ondřej Pastrňák tel.: 602 937 919
pondělí 16.30–17.30 6–7 let
Mladší přípravka ročník 2006–07
Trenér: M. Bezkočka tel.: 777 015 510
úterý a čtvrtek 17–18 hod.
Starší přípravka ročník 2003–2005
Trenér: P. Kubka tel.: 608 409 493

Nohejbal
Oddíl určen pro: muže
Trenér: Martin Písařík
středa 20.30–22.00
neděle 16.00–19.00
Trenér: Jan Štáfek
pátek 20.30–22.00
sobota 16.00–19.00

V˘roãní schÛze Sokola
6. 4. Výroční schůze Sokola Vinoř konstatovala, že rok 2016 byl rokem rekordních investic (1. část rekonstrukce sokolovny a výstavba hřiště s umělou trávou třetí generace)
s podporou hlavního města Prahy a městské
části Prahy-Vinoř a děkuje tímto paní Orságové za vydatnou pomoc při získávání grantů.
M. Gawdun, starosta Sokola Vinoř
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Spolky
Baráãníci a „Oslavy 85 let od zaloÏení Obce baráãníkÛ“ ve Vinoﬁi
rou jsme před léty zasadili pro další vinořské generace.
Cílem průvodu bude Hoffmanův dvůr, kde naše tetičky v krojích zatančí Českou besedu. V čase
od 16:00–17:00 hod bude probíhat slavnostní baráčnické sedění
pro pozvané.
Od 17:00 h opět zveme malé
i velké do Hoffmaňáku na tancovačku, společný zpěv a pokračování našich oslav pro zachování
baráčnických tradic.
Srdečně tímto zveme všechny
občany Konšelstvo OB Vinoř
První tři měsíce letošního roku
byly pro nás tradičně ve znamení
lednového výročního sedění, únorových oslav masopustu a v březnu jsme se jako každý rok zúčastnili slavnostního vítání nových
vinořských občánků.
V dubnu jste možná navštívili
vinořský velikonoční jarmark a jistě nepřehlédli náš stánek s ukázkami velikonočních tradic jak pro
děti tak i pro dospělé.
Měsíc květen – to je pro nás akce vinořský Vandráček – letos pořádaný 21. 5. pro malé i velké vandrovníky. Již 8.rokem přivítáme
na „Rychtě“ všechny zúčastněné
k plnění nenáročných úkolů.
V tomto roce navíc s pozvánkou
do „Rychty“ k prohlídce velké baráčnické výstavy od 10:00 h, kterou naše tetičky a sousedé připraví pro celou vinořskou veřejnost.
Představíme vám zde historii vinořského baráčnického spolku od
jeho vzniku v roce 1932 až po současnost. Vystaveny budou všech-
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ny dochované artefakty, dokumenty, fotografie a některé výrobky, které naše tetičky a sousedé vyrábějí. Tato výstava bude
také součástí velké květnové oslavy „85-ti let od vzniku Obce baráčnické Jana Amose Komenského
ve Vinoři“ a bude otevřena i v neděli 21.5. od 10:00 do 16:00
Oslavy vyvrcholí v sobotu 27. 5.
od 13:00 hodin kdy bude vyhrávat
na Rychtě harmonikář a uskuteční se zde sraz všech, kteří s námi
chtějí oslavovat tak významné výročí.
Ve 14:00 h se můžete na „Rychtě“ přidat ke krojovanému průvodu naší obcí, kterému bude do kroku vyhrávat známá kapela
Mělničanka. V průvodu společně
s námi vykročí i baráčníci okolních obcí s jejich kroji a prapory.
Zastavíme se u vinořských pomníků padlých a u pomníku Jana
Nepomuckého, kde promluví pan
farář Vít Horák. Na Vinořském náměstí se též zastavíme u lípy, kte-

Za rybáﬁi na v˘roãní
schÛzi 18. února 2017
Spolek rybářů letos slaví 70 let
výročí od svého vzniku. Teplá, příjemná rybárna pojímá na stovku
svých členů a hostí. Přátelsky rokují pod vedením vrchního Petra
Miroslava Sládka, strukturovaně
jednají o předchozím roku, byla
ideální zima, dobrý rok. Co přinesl? Pro vinořské občany mnoho

nevšedních zážitků v podobě závodů, výlovů, bruslení pro veřejnost, rybáři se mj. podíleli na vinořském Vandráčkovi, pořádali
posezení o Čarodějnicích a mnoho
dalších akcí. Hospodářský rok pro

ně ovšem jako každoročně znamenal neustálou pohotovost, péči o ryby v šesti vinořských rybnících za každého ročního období
a počasí: zarybňování, krmení,
úklidy revírů, prosekávání ledu,

starosti s pytláky, průtokem a úhynem ryb aj.
Petrův zdar!
Více informací naleznete
na webových stránkách:
www.rybari-vinor.cz

Za myslivci do vinoﬁsko-satalické obory
17. března se konala výroční
schůze Mysliveckého sdružení Satalice-Vinoř v hájence ve vinořskosatalické oboře, postavené roku
1967. Samotný spolek byl založen
o několik let dříve v roce 1962, má
na dvaadvacet oficiálních členů
a hospodaří na výměře cca 600 hektarů. Shrnoval se hospodářský rok
pod vedením pana hospodáře
Františka Josky, vyčíslovaly se ho-

ny, krmení a stav zvěře, lesů a porostu. V neposlední řadě se řešily
problémy způsobené lidskou stopou a přemnožením nutrií (též
v důsledku lidského krmení) a od-

straňování budek pro kachny kvůli přirozené obnově strouhy ve
Ctěnicích na žádost Magistrátu.
Hubertův zdar
a dobrou loveckou sezónu!
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Zahrádkáﬁi
Dne 17. ledna 2017 začala v atriu
poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vernisáž fotografií Českého
zahrádkářského svazu. Vernisáž
zahájil předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček a poslanec
Ladislav Velebný výstava nese název Smysl – krása – užitek aneb
60. let s českými zahrádkáři. Je to
putovní výstava, fotografie můžete vidět na velkých zahrádkářských výstavách pořádaných pod
záštitou ČZS po celý rok, je nám
čest, že se takové výstavy můžeme
zúčastnit.
za kolonii Martina Kolarová

26. března Na Rychtě proběhla
výroční schůze našich Zahrádkářů.
I oni rekapitulovali svůj plodný
hospodářský rok, významné akce,
na kterých se jako spolek každoročně podílí (Posvícenecká zábava,
Vandráček, Čarodějnice) a v prvé
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řadě organizují vlastní nádherné
sezónní výstavy pro širokou veřejnost. Na počátku se řešil dlouholetý spor o vinořské pávy, který snad
do konce května nalezne konstruktivního a humánního řešení, závěrem pak ještě prozaičtěji problém,

se kterým se potýkají i rybáři a myslivci, s pozemkovým fondem.
Jejich letošní výstava „Na Rychtě“ opět nezklamala, o čemž vás
určitě přesvědčí fotografie. Děkujeme jim za jejího práci, která potěší nejen oko, ale i duši.
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Spoleãenská kronika
Blahopﬁejeme na‰im obãanÛm, kteﬁí oslavili svá Ïivotní jubilea
v 1. ãtvrtletí roku 2017 a souhlasili s uveﬁejnûním ve Vinoﬁském
zpravodaji
KABOŇOVÁ Helena

Leden

70 let

AMBROŽYOVÁ Pavlína

70 let

KORBIČKOVÁ Růžena

85 let

LEHMANOVÁ Věra

70 let

BERNÁTHOVÁ Věra

84 let

KAZILOVÁ Jaroslava

84 let

TROSTOVÁ Drahomíra

89 let

DVOŘÁKOVÁ Jaroslava

81 let

ŠTĚPNIČKA Miloslav

83 let

NOVOTNÁ Františka

84 let

MAREK Jaromír

80 let

VOKÁL Josef

89 let

NĚMEC Ladislav

82 let

REMENÁROVÁ Hana

70 let

VORLÍČEK Václav

81 let

SUCHÁNKOVÁ Helena

86 let

DOUBEK Josef

82 let

VYBÍRALOVÁ Růžena

81 let

NOUŠA Jiří

85 let

HAVÍŘOVÁ Božena

84 let

VODVÁŘKA Karel

70 let

REICHL Jaroslav

81 let

Únor
ČECHOVÁ Jiřina

87 let

NEDVÍDKOVÁ Miluše

83 let

Březen

ALTMANOVÁ Helena

92 let

MARKOVÁ Alena

Dovolte krátkou vzpomínku na
kamaráda a ryzího vinořáka, Jirku
Noušu, který nás náhle opustil krátce po svých 85. narozeninách. Rád
vzpomínal na to, jaká byla spravedlnost dříve – a porovnával ji s tou
dnešní. Jeho rodina se v roce 1909
soudila s vrchností, s Černíny o právo používání příjezdové cesty vedoucí okolo zámku, a světe div se,
spor vyhrála. A tak museli Černínové trpět, když jim, jak Jirka se
smíchem říkával, před zámkem
schválně vozili hnůj…
S Jirkou Noušou starším nám odchází poslední velký vinořský sedlák. Ve svém mládí měl se svými kamarády Peckou, Plzákem, Trostem,
Řepkou, Patrasem, Machačem i dalšími a první motocyklový spolek
ve Vinoři. Přelomovým v jeho životě byl rok 1952. V něm se odehrála jízda do Satalic panským kočárem s koňským spřežením na
Annenskou pouť a kvůli ní byl jako
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82 let

jediný z vinořských recesistů na
27 měsíců poslán k PTP do Komárna. Maminka pana Nouši zůstala na
statku sama a byla nucena odevzdat své hospodářství do družstva...
Po návratu z vojny byl zaměstnán
v místních Deylových závodech.
Jirka byl vášnivým a uznávaným
rybářem a dlouholetým aktivním

MACEK Karel

83 let

ČERVENKOVÁ Jiřina

84 let

členem rybářského spolku. Bohužel,
jeho místo na kraji Pohankova rybníka zůstane o nedělích prázdné.
A tak Ti, drahý Jirko, přejeme
setkání s kamarády na věčnosti
v tom novém rybářském revíru,
který se jmenuje Nebe. Dík za
všechny chvíle s Tebou strávené.
Kamarádi

Sama sobû
KOSMETIâKOU

CENTRUM MARIAPOLI
Ubytování pro jednotlivce i skupiny
■ Snídanû v cenû ubytování
■ Kongresové a konferenãní sály
■ Pro ubytované vyhrazené parkovi‰tû
■ Nahlédnûte:

777 150 457
odborná poradkynû
¤ÍâANY

www.centrummariapoli.cz

placená inzerce

placená inzerce

■

ÚKLID

V pﬁípadû zájmu volejte
777 161 575, 777 313 760
web.uklidzcukru@seznam.cz

placená inzerce

placená inzerce

Na‰e úklidová
firma nabízí
jednorázov˘,
pravideln˘
ãi generální
úklid domácností,
firem, bytÛ.

placená inzerce
placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce
placená inzerce

DOMOV SENIORÒ JEN·TEJN
poskytovatel sociálních sluÏeb
Vinoﬁská 78, 250 73 Jen‰tejn
www.dsjenstejn.cz
Domov seniorÛ Jen‰tejn, poskytovatel sociálních sluÏeb
pﬁijme do pracovního pomûru i na DPâ:
● pracovníky v sociálních sluÏbách / peãovatele
● zdravotní asistenty
● v‰eobecnou sestru
● pomocné síly do kuchynû
Nabízíme: v˘hodné platové podmínky, 5 t˘dnÛ dovolené,
pﬁíspûvek na rekreaci, stravování zaji‰tûno v organizaci,
pﬁíjemné pracovní prostﬁedí.
E-mail: info@dsjenstejn.cz, tel.: 736 754 009 (pondûlí–pátek)
www.dsjenstejn.cz
zﬁizovatelem organizace je

placená inzerce

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

Šířka [mm]
128,5
128,5
128,5
128,5
62

Výška [mm]
188
124
92
62
92

Orientace
na výšku
na šířku
na šířku
na šířku
na výšku

Cena bez DPH
2.000,- Kč
1.200,- 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.
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