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Slovo starosty
31. května 1950 byl zahájen politický proces s doktorkou Miladou
Horákovou a dalšími oběťmi komunistického režimu. Svoboda není automatická a je třeba ji udržovat a bránit, zvláště dnes, kdy
dochází k zavádění politiky na její dno, kdy nedochází k soupeření
programů stran, myšlenek, nápadů, nýbrž k soutěžení o to, která
strana více očerní a zkriminalizuje více svých protivníků…
Je proto důležité si staré události připomínat, aby se již neopakovaly, aby populismus a levné výkřiky nenahrazovaly vlastní rozum,
vlastní názor a logické myšlení.
Milada Horáková byla poprave-

2

na 27.6.1950. Její odsouzení bylo,
je a bude ostudou soudnictví a zůstává mementem pro nás všechny.
U nás se zvedla nebývalá hysterie ohledně uzavření smlouvy s developerem, která Vinoři zaručuje
doposud nevídané benefity. Tuto
smlouvu jsme tvrdě vyjednávali
přes rok a podle mého názoru jsme
došli k výraznému úspěchu. Místo
pětipatrových a třípatrových budov, které umožňuje stranou lidovou schválený územní plán, bude
realizovat pouze dvoupatrové, téměř všechna parkovací místa pod
zemí, dostaneme pozemky na
sportoviště, obchvatovou komunikaci za fotbalovým hřištěm (kterou by jinak muselo město vykoupit
za cca. 100 milionů), 6 parkovacích
míst pro sousedy. Odstoupením
od smlouvy, které referendum požaduje, bychom v žádném případě
nezastavili výstavbu, tu povoluje
na základě platného územního
plánu stavební odbor Kbely a odvolacím orgánem je magistrát, který kontroluje soulad právě s tím
územním plánem, ale naopak –
přišli bychom o všechny pracně
vyjednávané benefity a uvolnili
developerovi ruce k zástavbě podle platného zákona – tedy pětipatrové a třípatrové domy…
Přesto – zřejmě díky blížícím se
volbám – dochází k vyvolání této
neadekvátní hysterie především
od zástupců strany lidové a ANO,
tedy stran, které ve volbách propadly. Tato hysterie to dotáhla až
k oznámení podezření spáchání
trestného činu na státní zastupitelství, kterého se údajně mělo dopustit vedení městské části. To

udání dnes prošetřuje kriminální
policie, stejně jako musí prošetřit
každé udání. A to se už dostáváme
opravdu k tomu úplnému dnu politiky.
Já jsem často kritizoval svého
předchůdce a stranu lidovou za to,
že změnou územního plánu umožnili nesmyslnou výstavbu, se kterou se potýkáme i dnes. To je naprosto legitimní názor a za mého
vedení místní radnice jsme nikdy
nepovolili ani metr čtvereční této
masové zástavby. Nikdy by mě ale
ani ve snu nenapadlo, že bych měl
předhazovat svému předchůdci
nějaké postranní úmysly nebo na
něj dokonce podávat trestní oznámení. Vždy jsem ho pokládal a pokládám za člověka čestného, který
toho udělal pro Vinoř strašně
moc. A byl jsem to já, kdo ho navrhl na udělení čestné ceny za rozvoj Vinoře a jsem rád, že jsem mu
ji mohl předat při příležitosti 925
let od založení Vinoře.
A kupodivu jsem dnes moc rád,
že uzavření kritizované smlouvy
prošetřuje policie, alespoň budeme mít potvrzené, že jsme postupovali v souladu se zákonem
a pouze ku prospěchu Vinoře. A je
mi líto všech, kteří se nechali nachytat a zlákat, aby dělali křoví
v politickém boji straně lidové
a hnutí ANO…
A tak si nenechme kazit léto
a prázdniny a dovolené a zachovejme si vlastní rozum i názor. A nepodepisujme příště žádnému cesťákovi nic, co si předem nepřečteme,
ať už se jedná o levný proud, levné
volání nebo levný politický populismus. Ruku na srdce – přečetli jste

si tu smlouvu, kterou podpisem
v referendu žádáte zrušit?
Těším se na viděnou i na to zasloužené léto, které zase bude stavební, jako ostatně každé léto za
těch jedenáct let ve funkci starosty. Budeme stavět 5 tříd školy
a dvě třídy školky bez ohledu na
to, zda se k nám někdo za pět let
nastěhuje… A já si jenom přeji, aby
ty naše třídy nikdy nebyly prázdné, aby Vinoř žila společenským
a přátelským životem, abychom se

snažili radovat z úspěchů i z hezkého nebo horšího počasí, abychom se na sebe usmívali a přáli
jeden druhému jen to dobré, místo toho, abychom se hádali, osočovali, vyvolávali hysterii a nesmyslně udávali toho, kdo zastává
jiný názor.
Přeji všem dětem krásné vysvědčení (krásné je u mě každé),
hezké a příjemné léto a těším se
na viděnou.
Fr. Švarc

Informace úﬁadu
Z 19. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha-Vinoﬁ, konaného dne 18. 4. 2017
❙ MZ schválilo změnu rozpočtu
k 30.4.2017 dle rozpočtového
opatření č. 3/2017 týkající se
úpravy rozpočtu mezi MHMP
a MČ Praha – Vinoř – výdaje profinancovány MHMP a jejich převod na MČ Vinoř (akci dokončuje
MČ Vinoř) v rámci inv. akce revit.
ul. Mladoboleslavská, Mechová
a Lohenická – stavba č. 3145 – bus.
Rosická. Bez toku finančních prostředků, v rámci schváleného rozpočtu – projektová dokumentace
na vinořskou zeď u zastávky – bus
Semtínská/Mladoboleslavská (převedeno ze silnic 32 tis. Kč, které
byly následně na silnice vráceny
při dalších přesunech, viz bod č.
6), zvýšení rozpočtu o účelovou
neinvestiční/investiční dotaci na
sport, kulturu (z odvodu výherních hracích přístrojů) ve výši 69
tis. Kč, zvýšení rozpočtu o účelovou investiční/investiční dotaci na
přístavbu ZŠ – 5 tříd, vč. zázemí ve
výši 20 mil. Kč, ponechání nevyčerpaných investičních dotací od

MHMP z roku 2016 na investice
v roce 2017, v celkové výši 6.545,6
tis. Kč – z toho 697,1 tis. Kč nové
šatny ZŠ, 4.385,2 tis. Kč na revitalizace ul. Mladoboleslavská, Mechová, Lohenická (ORG 80211)
a 1.463,3 tis. Kč na parkoviště a ul.
Bohdanečská ve výši 1.463,3 tis.
Kč a další přesuny v rámci schváleného rozpočtu
❙ MZ schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Vinoř
na poskytnutí dotace ve výši
320.000,- Kč na úhradu nákladů
spojených s opravou sálu – podlahy v budově sokolovny č.p. 35,
Praha 9 – Vinoř s podmínkou ukončení pořádání prodejních trhů
❙ MZ souhlasilo s návrhem smlouvy o spolupráci při výstavbě
DE0308007_2016-003 mezi MČ
Praha Vinoř, Golf park Vinoř east,
s. r. o. a DUONA, s.r.o a pověřilo
starostu podpisem této smlouvy
❙ MZ revokovalo usnesení 332
bod3/3/17 a přijalo upravený text
souhlasu pro stavební řízení

❙ MZ schválilo přidělení bytu č. 11,
Mladoboleslavská 13 (velikost
2+KK, 54,5 m2) učitelce ZŠ Vinoř.
Doba nájmu bude stanovena od
15. 4. 2017 do 31. 7. 2018 s možností prodloužení. Pronájem bytu
je vázán na pracovní smlouvu se ZŠ
a MŠ Praha – Vinoř. Nájemné je
stanoveno dohodou ve výši 100,Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou
připočteny zálohy na služby a nájemné ze zařizovacích předmětů.
❙ MZ schválilo pronájem bytu č. 3,
Bohdanečská 250 (velikost 3+1,
56,1 m2). Doba nájmu bude stanovena od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018
s možností prodloužení. Nájemné
je stanoveno dohodou ve výši
89,57 Kč/m2/měsíc. K nájemnému
budou připočteny zálohy na služby a nájemné ze zařizovacích předmětů.
❙ MZ schválilo pronájem bytu Mladoboleslavská 514 (50,72 m2).
Doba nájmu bude stanovena od
1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 s možností prodloužení. Nájemné je sta-
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noveno dohodou ve výši 100
Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou připočteny zálohy na služby
a nájemné ze zařizovacích předmětů
❙ MZ souhlasilo s ukončením nájemní smlouvy na byt, Mladoboleslavská 514, k 31. 5. 2017
❙ MZ souhlasilo se snížením nájemného v bytové jednotce Mladoboleslavská 514, o 15 % za měsíce leden a únor 2017. Snížení
nájemného bude zohledněno na

nedoplatku nájemného po ukončení nájmu bytu
❙ MZ schválilo splacení části návratné finanční výpomoci hl. m.
Praze ve výši 20 mil. Kč, neprodleně po tom, co budou připsány finanční prostředky na účet Městské
části Praha – Vinoř. MZ pověřilo
starostu sepsáním dodatku k této
návratné finanční výpomoci o mimořádné splátce úpravy ročních
splátek na dalších deset let
❙ MZ souhlasilo s uzavřením do-

hody s majiteli pozemku a MČ Praha – Vinoř o zpevnění části pozemku p. č. 674/6 v k. ú. Vinoř
v šířce 2 m podél komunikace
Bohdanečská zámkovou dlažbou
❙ MZ revokovalo usnesení Z 348/
3/17 a souhlasilo s přechodem nájemní smlouvy na NP, ulice Mladoboleslavská č.p. 13, Praha 9 –
Vinoř k 20. 4. 2017 z Hany Hořákové na firmu Persona, s. r. o,
s tím, že zůstane zachován stávající předmět podnikání.

Z 20. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha-Vinoﬁ, konaného dne 22. 6. 2017
❙ MZ schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou farností u kostela Povýšení sv.
Kříže Praha Vinoř (dále jen „Římskokatolická farnost“) na poskytnutí dotace ve výši 170.000,- Kč na
opravu opěrné zdi u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Vinoř, ul. Urbanická (dále jen „oprava zdi). Dotace bude poskytnuta formou
zálohy po zahájení prací na opravě zdi a po vyčerpání finančních
prostředků z grantu hlavního města Prahy a finančních prostředků
Římskokatolické farnosti. Do
10. 12. 2017 předloží Římskokatolická farnost závěrečné vyúčtování této opravy zdi, včetně předložení daňových (účetních) dokladů
na opravu zdi a kopie bankovních
výpisů, pokladních dokladů o úhradě výdajů spojených s opravou
zdi. Případné nevyčerpané finanční prostředky Římskokatolická farnost vrátí do 23. 12. 2017 na
účet MČ Praha – Vinoř
❙ MZ schválilo změnu rozpočtu
k 30. 6. 2017 dle rozpočtového
opatření č. 4/2017 týkající se zvýšení příspěvku pro školu na vybavení šaten a opravu tělocvičny, navýšení rozpočtu o neinvestiční
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dotace MHMP, přesunů v rámci rozpočtu a vrácení 20 mil Kč návratné
finanční výpomoci od MHMP. Touto úpravou bude rozpočet navýšen
o Kč 572.400,- ve výdajové i příjmové části schváleného rozpočtu.
V příjmové části na Kč 71.766.400,po konsolidaci 71.664.400,- se
zapojením Třídy 8 ve výši Kč
6.545.600,-. Ve výdajové části na
Kč 78.312.000,- po konsolidaci Kč
78.210.000,-.
❙ MZ projednalo závěrečný účet za
rok 2016 a schválilo celoroční
hospodaření Městské části Praha
– Vinoř za rok 2016, a to bez výhrad, vzalo na vědomí Příkaz starosty č. 2/2017 k odstranění chyb
a nedostatků ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ
Praha – Vinoř pracovníky kontroly z MHMP
❙ MZ souhlasilo s předloženým
návrhem umístění mobilní stavby
na pozemku 1534/2 ve vlastnictví
žadatelů a jeho oplocení na dobu
10 let
❙ MZ pověřilo starostu MČ k zajištění přípravy a realizace stavební
úpravy odvodnění zpevněné plochy ul. V Podskalí na pozemcích p.
č. 186, 187.

❙ MZ souhlasilo s uzavřením smlouvy o zřízení úplatného věcného
břemene k pozemku p. č. 1091/1
v k. ú. Vinoř za úplatu ve výši
1000,-Kč. Zastupitelstvo MČ Praha
– Vinoř pověřilo starostu k podpisu a uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene (ul Ronovská
u ZŠ)
❙ MZ souhlasilo s uzavřením smlouvy o zřízení úplatného věcného
břemene k pozemku parc. č.
404/1, 404/36 v k. ú. Vinoř, za
úplatu ve výši 10 000,-Kč. MZ pověřilo starostu k podpisu a uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene (ul. Bohdanečská)
❙ MZ souhlasilo s uzavřením smlouvy o zřízení úplatného věcného
břemene k pozemku p.č. 1361/5
a 1361/148 v k. ú. Vinoř, za úplatu ve výši 10 000,-Kč. MZ pověřilo
starostu k podpisu a uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí. (Retail park Vinoř)
❙ MZ souhlasilo s předloženým návrhem umístění stavby 6 řadových rodinných domků, bez vztahu k „stavební/uliční čáře“ na
pozemku 678/3. (Ctěnice)
❙ MZ souhlasilo s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene

v rámci investiční akce „Výstavba
Optického připojení GPON Vinoř“.
MZ pověřilo starostu k podpisu
a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. MZ souhlasilo s uzavřením
smlouvy o budoucí spolupráci
v rámci investiční akce „Výstavba
Optického připojení GPON Vinoř“.
MZ pověřilo starostu k podpisu
a uzavření smlouvy
❙ MZ schválilo prodloužení nájemních smluv na byty v ulici Bohdanečská č.p.250, č.p.400, č.p.399,
Mladoboleslavská 514, Vinořské
náměstí 23, Mikulovická 377,
a dva byty Prachovická 340
❙ MZ schválilo přidělení bytu č. 3,
Mladoboleslavská 514. Doba nájmu byla stanovena od 1. 6. 2017
do 31. 5. 2018 s možností prodloužení. Nájemné je stanoveno
dohodou ve výši 100 Kč/m2 měsíc.
K nájemnému budou připočteny
zálohy na služby a nájemné ze zařizovacích předmětů
❙ MZ schválilo pronájem bytu č. 5,
Křemílkova 245. Doba nájmu bude stanovena od 10. 6. 2017 do 9.
6. 2018 s možností prodloužení.
Nájemné je stanoveno dohodou
ve výši 89,57 Kč/m2 měsíc. K nájemnému budou připočteny zálohy na služby a nájemné ze zařizovacích předmětů
❙ MZ nesouhlasilo s uzavřením
předloženého návrhu nájemní
smlouvy se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha
3, IČ: 04084063 a pověřuje prvního zástupce starosty MČ Praha –
Vinoř, aby zahájil jednání s touto
společností o výhodnějších podmínkách této nájemní smlouvy.
Zastupitelstvo MČ Praha-Vinoř pověřilo starostu MČ Praha – Vinoř,
aby písemně vyzval nájemce
v souladu s ustanovením § 2311

ve spojení s § 2285 NOZ k vyklizení pronajatých prostor tak, aby
nedošlo k prodloužení doby nájmu dle již skončené nájemní
smlouvy
❙ MZ schválilo ukončení nájemní
smlouvy s FACE UP s.r.o.. na pronájem reklamních nosičů, Bohdanečská 97, Praha 9 - Vinoř
k 30. 06. 2017
❙ MZ schválilo prodloužení pronájmu parkovacího místa v ul. Bukovinská, Praha 9 - Vinoř, od 1. 10.
2017 do 30. 9. 2018
❙ MZ souhlasilo se snížením nájemného v bytové jednotce č. 4,
Mladoboleslavská 515, o 15% za
období prosinec 2016 – únor 2017
❙ MZ uložilo technikovi MČ zařídit
odstranění nevyužívané buňky
u vstupu na hřbitov od zastávky
MHD
❙ MZ zvolilo Ing. Tomáše Séma přísedícím u soudu pro Obvodní
Soud Praha 9, Justiční areál Na Míčánkách, ul. 28. pluku 1533/29b,
Praha 10
❙ MZ nesouhlasilo s pronájmem
pozemku parc.č.79 V Podskalí, ale
souhlasilo s bezúplatným umístěním 5 včelstev do konce roku
2018
❙ MZ nesouhlasilo se změnou
územního plánu na pozemcích

p. č. 1536/1 a 1536/2 z OS na VS
(nad Obůrkami)
❙ MZ souhlasilo se záměrem výstavby sociálních bytů na p. č. v ul.
Křemílkova 245, se záměrem výstavby 2 tříd MŠ v areálu ZŠ a se
záměrem výstavby dětského rejdiště na pozemku Mariapoli v roce 2018
❙ MZ schválilo odměnu řediteli
školy za II. pololetí školního roku
2016/2017 ve výši 95% jeho měsíčního platu
❙ MZ souhlasilo se záměrem provozu prodejny pekařských a cukrářských výrobků a záměrem pronájmu části pozemku p. č. 1138/1
pod plánovanou provozovnou
předem určenému zájemci a pověřuje starostu dalším jednáním
s fa Merhaut s. r. o. (u vstupu na
farskou zahradu od zdravotního
střediska)
❙ MZ vzalo na vědomí dohodu
o splátkovém kalendáři nájemce
bytu na umoření dluhu na nájemném za bytovou jednotku Křemílkova 245, Praha 9 – Vinoř
❙ MZ vzalo na vědomí rezignaci
člena výboru pro výchovu a vzdělávání I. Zahradníčka a zvolilo za
člena výboru pro výchovu a vzdělávání Kateřinu Machovou Ondřejovou

Připravovaný sportovní areál ve Vinoři.
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Infocentrum – víte Ïe?
Víte, že se v INFOCENTRU – NA
RYCHTĚ pořádají malé výstavy?
Kam můžete zajít pokoukat a osvěžit svou mysl. Do září 2016 proběhla výstava obrazů Cilky Rytinové
a Jany Česákové Hyklové, vtipů
Písmáka Z., výstava BARÁČNÍCI
85 LET, výstava ilustrací Vojty Velického a budeme pokračovat dál…
Víte, že v INFOCENTRU pracuje
člověk, kterému můžete říci, co
vám třeba chybí v kulturním životě Vinoře. Dle možností s tím můžeme něco zkusit udělat.
Jsem tu pro vás v pondělí a v pátek dopoledne a od úterý do čtvrtka odpoledne. V době chystání
kulturních akcí to může být trochu
jinak viz cedulka na dveřích.
Jana Česáková Hyklová

Rada mlad˘ch
Rada mladých v rámci oslav Dne
Země, v sobotu 22. dubna, spolu
s těmi nejmenšími skalními sběrači
a jejich rodiči i přes nepřízeň počasí sesbírala osm pytlů vinořského
pouličního odpadu. Následovala
tvůrčí, filosofická a zahradnická
dílna ve Vincentu spolu s narcisy
a okurkovými a pažitkovými semínky, ekootázkami s poradci
a společným storytellingem o Narcisovi s vinořskou aktualizací
a mytologickým vyprávěním Jak
stará je Země. Je pozoruhodné,
vnímám to tak pokaždé, jak taková drobná sběratelská činnost dokáže lidi dát dohromady a vytvořit nadmíru dobrou společnost
a náladu. Společná péče o polis je
holt péčí přesahovou (reminiscence jsou určitě zjevné...). Jen mi
je osm let trochu záhadou, proč
chodí ti, kteří téměř ještě/už ne-
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chodí, rodiny s malými dětmi, lidé
nadmíru přezaměstnaní, nemohoucí, s rýmou, se zlomenou rukou, a to i přes veškeré nepohodlí,
neestetičnost této dobrovolnické
práce, nástrahy skla, exkrementů
aj. hrůz. A pak narazíte na takové,
kteří na Vás zpoza plotu křičí: „ještě támhle!“, nebo Vám vynadají do
sociálů, divže si neodplivnou, nejběžněji se otočí, přejdou na druhou stranu. Úklid Vinoře, resp. setkávání sběračů s nesběrači je
pokaždé velkým sociologickým zážitkem. Jen mne trochu štve, že za
humny Vinoře je to běžná a samozřejmá věc, lidé si vyzvednou na
úřadě pytle a rukavice a v jeden
den v roce uklízí svá „zápraží“
v účasti stovek, tisíců lidí. To to
pak vypadá trochu jinak. Třeba se
nám to také jednou povede. Třeba
brzy. Ještě jednou veliké poděkování malým–velkým pomocníkům
a budeme se těšit na podzim.
Klára Löwensteinová

Ohlédnutí za kariérou zastupitele v druhém volebním období
Do vinořské politiky jsem vstoupila s představou, že člověk je tu
proto, aby věci měnil k lepšímu,
pakliže s dosavadním chodem není úplně spokojen. Kandidovala
jsem za ODS, protože jeho program
se nejvíce blížil mým představám
„o věcech budoucích“. Svoje působení jsem tedy spojila s Fr. Švarcem, kterému jsem věřila.
Minulé volební období jsem vykonávala funkci předsedkyně Kontrolního výboru. Některá zjištění,
dle mého názoru závažná, byla
tehdejším zastupitelstvem pouze
„vzata na vědomí“. A to i v případě, že se kontroly zúčastnili i členové tehdejšího Finančního výboru. Zastupitelstvo je kolektivní
orgán, a proto jsem se smířila

s tím, že jsem na problémy alespoň poukázala…… Byla jsem rovněž předsedkyní Sociálního výboru. Starala jsem se o sociálně
slabší občany, vyřizovala přístup
k sociálním službám. Obstarala
jsem invalidní vozík, který je k dispozici na MÚ. Spolupracovala jsem
s praktickým lékařem a místní
neuroložkou v oblasti zjišťování
sociální potřebnosti občanů. Pomáhala jsem nejen získat podporu, ale i pracovní příležitost. Hlavní problém je v neexistenci
zařízení pro starší občany, postižené Alzheimerovou chorobou či
Parkinsonovou nemocí, zařízení
typu stacionáře, které by umožnilo třeba jen denní péči o nemohoucí spoluobčany. Rodina by se

mohla přes den věnovat své práci
bez obav o svého postiženého rodinného příslušníka. Moje prosby
o realizaci takového zařízení nebyly starostou vyslyšeny s tím, že
„nejsou finanční prostředky“. A to
i přes to, že podobné zařízení je ve
volebním programu místní ODS
a je součástí koaliční smlouvy!
V současném volebním období
jsem se snažila toto zařízení prosadit do suterénu zdravotního
střediska. Jaký je ale výsledek?
Prostor je pod „gescí“ ředitele ZŠ!
Ale najednou vidím obrat! Starosta informoval na 19. zasedání
zastupitelstva MÚ Vinoř, že se bude
snažit získat finanční prostředky
na sociální bydlení v Křemílkově
ulici! Jako sociální a malometráž-
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ní byly kolaudovány před 5 lety
byty v Mladoboleslavské 13. Ano,
o sociálním bydlení se v současné
době hodně hovoří, a dalo by se říci, že je na programu dne. Ale
o tomto záměru zastupitelstva
jsme dosud nemluvili, nebyl diskutován. Podle mého názoru je potřeba kromě zdravotního postižení
občanů (a tady je opravdu nutné
vybudovat stacionář) dávat šanci
těm, kteří se bez vlastního zavinění dostali do tíživé životní situace.
Mám na mysli občany, kteří přišli
o střechu nad hlavou tím, že majitel bytu či domu se chystá nemovitost prodat, oni jsou sami a nedokážou se se situací vypořádat. Nebo
třeba přišly o práci a jako matky samoživitelky mají problém uplatnit
se na trhu práce. Takových případů
je poměrně dost a je nutné diferencovat. Neměli bychom ale podpořit člověka, který se vědomě

a nepřiměřeně zadlužil, nebo není
ochoten pracovat. Je třeba více
podpořit možnost reciproční
„obecní práce“ jako kompenzace
případného dluhu na nájmu. Dosud platná pravidla přidělování bytů právě podrobujeme revizi. Není
to tedy jen sociální bydlení, které
potřebuje Vinoř!
Vinoř by měla být místem, kde
se dobře žije všem. Méně úspěšným a těm, kteří měli více štěstí nebo umu, zdravým a jakkoli zasaženým nemocí. Atmosféra, to jestli
jsme celkově spokojení, mnohdy
nezávisí na množství peněz, které
máme k dispozici, ale na tom, co
se děje kolem nás. Snažme se, abychom vytvořili přívětivé podmínky pro současné obyvatele a pak
se ve spolupráci s nimi zamysleme
nad tím, co nabídnout nově příchozím. Tak, aby to nezhoršilo stávající podmínky.

Typickým „danajským darem“
pro obecní atmosféru je právě částí zastupitelstva propagovaný „obchvat“. Obchvat, který nebude obchvatem, ale bude navazovat na
ulice Chvojenecká a Dašická. Ano,
centrem Vinoře zřejmě projede
o pár aut méně, ale za jakou cenu?
Kolik nehod, možná i zranění přinese průjezd Chvojeneckou a Dašickou, které v současné době dle
vyjádření Policie ČR nesplňují bezpečnostní normy?
Na svých „pochůzkách“ pro referendum jsem potkala celou řadu
prima lidí, kteří vědí, co je třeba
udělat a nejsou lhostejní. Věřte, že
je třeba se spojit a snažit se o to,
abychom měli změny pod kontrolou. Aby nezvítězily komerční zájmy nad těmi ryze lidskými. Osobně věřím, že zvítězí ROZUM!
Lenka Turnerová, předsedkyně
Bytového a sociálního výboru

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁ¤ PraÏské plynárenské, a.s.
Termíny pﬁistavení :
➠ dne 25. 07. 17
➠ dne 6. 09. 17
➠ dne 17. 10. 17

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

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

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

➠ dne 20. 11. 17 od 14,30 do 17,00 hod.
➠ dne 27. 12. 17 od 10,30 do 13,30 hod.

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

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

Mobilní kanceláﬁ poskytuje zejména následující sluÏby:
● zahájení, pﬁevod a ukonãení odbûru zemního plynu ● zmûny smluvního vztahu (zpÛsobu placení, zasílací
adresy, jména atd.) ● pﬁevzetí reklamace ● v˘mûna, kontrola a zaplombování plynomûru ● informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu ● tiskopisy a informaãní broÏury

SluÏeb mobilní kanceláﬁe mohou vyuÏít i obãané pﬁilehl˘ch obcí a ãástí Prahy.
BliÏ‰í informace na tlf. ãíslech 267 175 174 a 267 175 202, www.ppas.cz
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Retail park ve Vinoﬁi
Po dvou letech příprav otevře
společnost RP Vinoř, s.r.o. vlastněna developerskými skupinami EXAFIN a KPD Group již v druhé polovině září 2017 středně velký retail
park ve Vinoři. Stavba bude mít
cca. 2.300m2 obchodních ploch se
zázemím a 80 parkovacích stání.

Samotná realizace probíhá ve vysokém tempu, tak aby co nejméně
omezila životní podmínky občanů,
za což se omlouváme. Maloobchodní centrum s velmi lukrativním obsazením nabídne prodejnu
potravin BILLA, drogerii DM, prodejnu pro domácí zvířata SUPER

ZOO, tabák a vinotéku Valmont
a v současné době jednáme o obsazení poslední volné jednotky,
hlavním adeptem je lékárna.
Budeme se těšit na společné setkání při slavnostním otevření centra, o kterém budeme občany zavčas informovat.

U budoucího obchodního domu Billa se buduje nová autobusová zastávka, kde budou společně zastavovat autobusy
z Brandýsa i Přezletic.
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Vinoﬁ international
Laveno Mombello
Letos podruhé se na začátku
prázdnin vinořští malí muzikanti
pod vedením paní učitelky Kristýny Kolajové vydají na operkový zájezd do partnerského města Lavena
Mombella, a to se dvěma nastudovanými pohádkami Z. Svěráka
a J. Uhlíře: „Dvanáct měsíčků“
a „Šípková Růženka“. Odehrají dvě
představení a pro italské děti připraví dva workshopy. Držte jim
všechny palce.
Klára Löwensteinová
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Galakoncert ve Ctûnicích:
Operní hvûzdy pﬁilákaly do Vinoﬁe náv‰tûvníky z celého svûta
V polovině července spojili zástupci MČ Praha-Vinoř a MČ Praha
Kbely síly, aby společně přivítali
delegace ze svých partnerských
měst v Arménii. Starosta Armen
Santrosyan z města Dilijan (partner Prahy 19) a starosta Muradyan Sargis ze Sevanu (partnerské
město Vinoře) s dalšími kolegy
strávili v České republice pět dní,
během nichž si prohlédli Vinoř,
Kbely, ale i centrální Prahu a některá zajímavá místa Středočeského kraje. Na konci své návštěvy
podepsali představitelé obou našich městských částí se svými arménskými protějšky memoranda
o další spolupráci, která by měla
probíhat zejména v oblasti organizování zájezdů pro děti a seniory, dále pak v oblasti kulturní,
sportovní či turistické.
Zatímco kbelští kolegové připravili pro delegace z obou měst
ve středu 14. června dopoledne
návštěvu leteckého muzea a pro
oba starosty i let sportovním letounem nad Prahou, ve Vinoři
proběhl týž den ve večerních hodinách v Zámeckém areálu Ctěnice galakoncert, který se stal jakýmsi pomyslným vrcholem
návštěvy našich partnerů u nás. Ve
výběru ze scén z opery Vincenza
Belliniho „Norma“ vystoupila jedna z nejslavnějších světových interpretek této úlohy, arménská sopranistka Hasmik Papian. V hlavní
tenorové roli Polliona jí stál po boku její častý pěvecký kolega z mnoha prestižních operních scén (včetně Metropolitní opery v New
Yorku), Američan Franco Farina.
V dalších úlohách jsme se setkali

Na fotografii ze zkoušek na koncert zleva Zdeněk Klauda, Rafael Alvarez,
Franco Farina, Hasmik Papian, Markéta Dvořáková a Štěpánka Pučálková

Její Excelence Michele Pranchere, velvyslankyně Lucemburska v České republice,
a Jeho Excelence Tigran Seiranian, velvyslanec Arménie v České republice

s mezzosopranistkou Štěpánkou
Pučálkovou (Adalgisa), mexickým
tenoristou Rafaelem Alvarezem
(Flavio), barytonistou Petrem Matuszkem (Oroveso), mezzosopranistkou Markétou Dvořákovou
(Clotilde) a sopranistkou Kristýnou
Fílovou (ansámblový soprán), na
klavír doprovázel Zdeněk Klauda.

Do zámecké Kočárovny se obvykle směstná maximálně dvě stě
padesát osob, ale tentokrát se jich
tam – patrně zázrakem – vešlo téměř tři sta... Mezi čestnými hosty
byli velvyslanec Arménské republiky, J. E. Tigran Seiranian, velvyslankyně Lucemburska, J.E. Michele Pranchere a představitelé
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Vzácní hosté z Německa: Bernd Speer (starosta města Eichwalde),
Beate Burgschweiger (starostka města Zeuthen) a Markus Mücke
(starosta Schulzendorfu, historicky prvního partnerského města Prahy-Vinoře)

dalších diplomatických misí v Praze, dále poslanec Poslanecké sněmovny PČR Robin Böhnisch, starosta Schulzendorfu (našeho
partnerského města v Německu)
Markus Mücke, starosta německého města Eichwalde Bernd Speer,
starostka německého Zeuthenu
Beate Burgschweiger a starostka
středočeské Jesenice Radka Vladyková. Samozřejmě nechyběli
ani nejvyšší představitelé Kbel
a Vinoře, stejně jako ředitelka Muzea hlavního města Prahy (neboli
důležitého spolupořadatele celé
akce) Zuzana Strnadová. Vzácnými návštěvníky koncertu se stali
i významný americký operní a muzikálový pěvec Kurt Ollman, americký hudební pedagog William
Lavonis, herečka Zdena Procházková, zpěvák Milan Drobný, operní
pěvci Liana Sass, Petra Šimková Alvarez, Vladimir Koval, Jiří Rajniš
ml., Michaela Katráková a další.
Koncert, který trval s přestávkou asi půl druhé hodiny, se setkal
od počátku s mimořádně nadšeným přijetím publika, které na
konci odměnilo všechny protago-
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Hlavní hvězdou večera byla slavná
arménská sopranistka Hasmik Papian,
v pozadí klavírista Zdeněk Klauda

Snímek, který dokládá skutečně mezinárodní charakter ctěnického koncertu:
stojící zleva Rafael Alvarez (Mexiko), Petra Šimková Alvarez, William Lavonis (USA),
Daina Ruiz (Venezuela) a Marcel Hamon, sedící zleva Kurt Ollmann (USA),
Štěpánka Pučálková a Robert Rytina

nisty dlouhými ovacemi ve stoje.
Potlesk patřil i těm, kteří se na přípravě celé události podíleli: Janě
Česákové Hyklové (výtvarná spolupráce a úprava sálu), Václavu
Hanušovi (světelné efekty) a Tereze Dlouhé (produkce a koordinace). Myslím, že hosté z různých
koutů světa budou na „Normu ve
Ctěnicích“ ještě dlouho vzpomínat

jako na zcela mimořádný kulturní zážitek, a že se nám opět jednou
podařilo představit Vinoř spolu se
Zámeckým areálem Ctěnice coby
místo, které stojí za to navštěvovat
opakovaně. Nejpozději za rok tedy
opět Vinoři na shledanou na dalším koncertě!
Robert Rytina, zástupce starosty
MČ Praha-Vinoř

Ctûnice
PŘIPRAVOVANÉ
AKCE

STÁLÁ EXPOZICE
1. PATRO ZÁMKU

DoÏínky

¤emesla v poﬁádku

27. 8. (10–17 hod.)
Tradiční ctěnická sklizňová
slavnost, kde vystoupí i folklorní
soubor Mateník. Na programu řemeslných dílen pro děti i dospělé
je pečení a ochutnávka chleba
a obilných placek z nové mouky,
ukázky žňových prací – mlácení
cepem či stavění panáků.

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:

Jablkobraní
16. 9. (10–16 hod.)
Zámecká zahrada poskytne letošní úrodu tradičních českých
jablečných odrůd z místní štěpnice, která můžete ochutnat, a to i ve
formě čerstvě lisovaného moštu.
Cukrářská řemeslná dílna nabídne zajímavý doprovodný program
pro děti i dospělé návštěvníky.

Ctûnické drátování
16.–17. 9. (10–16 hod.)
Čtvrtý ročník ctěnického setkání Cechu českomoravských uměleckých dráteníků představí nejen
um mistrů cechu a vítěze soutěže
vyhlášené v loňském ročníku, ale
nabídne také možnost zúčastnit se
tvůrčích dílen a vlastnoručně si
zhotovit jednoduchý drátenický
výrobek.

jich počet byl vždy sudý. Zámečnický cech měl čtyři štíty pocházející z roku 1611. Jeden nesl znaky zámečnického řemesla, druhý
znaky ostružníků, třetí puškařů
a čtvrtý hodinářů. Na zámečnickém pohřebním štítě jsou vyšity
zlatou dracounovou nití zkřížené
klíče, dva zámky a kolem štítu jména cechovních členů.

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.

Dûjiny Vinoﬁe

Pohřební štít cechu zámečníků
Zámečnické řemeslo patří k nejstarším řemeslům vůbec. Původně
byli zámečníci totiž kováři, kteří se
později specializovali na jemnější
a technicky náročnější práce z kovu. Ve 14. století jich bylo v Praze tolik, že si mohli dovolit založit vlastní cech. V cechu ovšem nebyli sami,
ale náležela k nim příbuzná řemesla – puškaři, ostružníci a hodináři.
Pohřební štíty se zavěšovaly na
rakev při pohřebním průvodu a je-

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

VÝSTAVA
PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Umûní kuté v Ïeleze
Kovářské a zámečnické práce
ze sbírek Muzea hlavního města Prahy
14. 5. – 1. 10. 2017
Sbírka zámků a kování Muzea hl.
m. Prahy začala vznikat již krátce
po jeho založení a nyní obsahuje
na 1350 zpracovaných kusů. Vý-
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stava 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.

DOPROVODN¯
PROGRAM
Setkání umûleck˘ch
kováﬁÛ
16. 9. (10–16 hod.)
Studenti odborných škol, zkušení mistři a řemeslníci ocenění
jako Nositelé tradic lidových řemesel předvedou kovářské, zámečnické a podkovářské řemeslo
a ukáží, jak pod jejich rukama
vznikají z chladného železa umělecká díla.

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 po-
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době nejkrásnější nádražní budovy v Praze, vystavěné v letech
1872–1875 coby reprezentativní
železniční stavba významné společnosti Rakouské severozápadní
dráhy. Model budovy, zahrnující
i pozoruhodnou sochařskou výzdobu, vznikl dle původních technických výkresů metodou 3D tisku.

Nádraží Praha – Těšnov

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 to-

varyše, který se rozhodl být kovářem.
Vhodné pro: MŠ, 1. st. ZŠ

LITERÁRNÍ
KAVÁRNA
12. 9.
(ve 14 hod. v sále Kočárovna)
Rozhlasová redaktorka Marie
Woodhamsová beseduje se zahraniční zpravodajkou Českého rozhlasu z Itálie Vědunkou Lunardi.

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE
Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř
tel.: 286 001 366,
e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz
Spojení: metro B – Palmovka nebo metro
C – Letňany, bus 185 (směr Vinořský hřbitov)
a 302 (směr Přezletice–Kocanda)
Otevřeno: denně mimo pondělí 10–18 hod.
Zámecký park je otevřen denně 8–22 hod.
Státní svátky: 5. a 6. 7. a 28. 9. 2017
je otevřeno 10–18 hod.

Ze Ïivota Vinoﬁe

8. Vandráãek 2017
Letošní Vandráček překvapil
nás mohutnou účastí a my vás,
snad mile, novými zastaveními.
První novinou byla zastavení
u konečné autobusu, kde děti třídily odpad a v Žabokřiku se trochu seznámily se stádii vývinu žabek. Další novinou byla zastávka
v lesní hospůdce U Jednorožce,
kde byla střelba z luku. Střelby si
děti užily na třikrát – z luku, z ostrých i airsoftových zbraní. V Dolíčku se děti měly možnost taky
rozcvičit do další části dlouhé cesty. To už jsme se ale dostali k tradičním zastávkám. Nechybělo lovení rybek, velikánský traktor,
poznávačka u zahrádkářů a ve finále prohlídka hasičského vozu
a odpočinek u ohníčku na Hoffmanově dvoře. A mně již jen zbývá poděkovat sponzorům za práci
a dary pro děti. Start sponzorovalo divadýlko Prima Den a pekařství Merhaut báječnými buchtami!
Ještě jednou díky všem!
Jana Česáková Hyklová
(za Výbor pro kulturu)
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2. VINO¤ SE FEST 10. 8. 2017 od 15. hod
Festivalová sezóna 2017 začala
a ani my ve Vinoři nebudeme otálet, přijměte proto pozvání na druhý ročník Multižánrového hudebního. Teď si jistě mnozí z vás
kladou otázku, proč pořádáme festival právě ve čtvrtek? A je to hned
z několika důvodů, jednak v tento termín žádný festival v okolí není a jelikož je to jednodenní festival, tak určitě většina z nás bude
chtít strávit letní víkend třeba někde u vody? Minulý rok se festival
konal také ve čtvrtek a byli jsme
mile potěšeni, kolik přišlo lidí
a jak se kapely i diváci bavili, bylo
vás kolem tří stovek, za což Vám
touto cestou chceme poděkovat
a doufáme, že letos vás přijde ještě více!
Za podpory obce Vinoř jsme si
letos mohli dovolit pozvat opravdu skvělé kapely, které vystupují
na mnoha velkých festivalech
u nás i v zahraničí. Uvidíte a uslyšíte kapely: Ovoce (ex-zakázaný),
NANO, Dirty Blondes, The Atavists, Něžný Octopus (s místním
a všem jistě dobře známým Iljou
Vlčkem), The Backroad Deals, Year
Of Pluto a Mr.Wolf 85. Nebude chybět Dj's Stage na které se také nebráníme žádným žánrům od
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Downtempa přes swing až po deep
house v zastoupení Penguins Projektu (Dj Public & Dj Fose), Dj John
Belliewe a jedinečný Max W., který si již na Hoffmanově dvoře zahrál. Ještě připravujeme doplňující program, takže se můžete těšit
na menší sportovní aktivity jako je
Ping-pong, kriket, či petang, dále
se vyjádří umělci kresbou a také
uvidíte JoJo Show.
Avšak je nám jasné, že na velkých festivalech se nechcete přetlačovat v davu lidí a proto můžete podpořit účastí, či dát přednost
našemu malebnému Vinoř Se Festu v překrásných a domáckých

prostorech Hoffmanova dvora
u nás ve Vinoři.
Akci podporuje Výbor pro kulturu při MČ Praha Vinoř a KVC
Vincent.
Více informací o kapelách naleznete na jejich jednotlivých
stránkách, či YouTube kanálech,
nebo sledujte náš facebookový
profil a nezapomeňte dát Like
(www.facebook.com/vinorsefest),
nebo na stránkách:
http://www.hoffmanuv-dvur.cz/
Srdečně zveme a těšíme se na
Vás!
Jan Linhart
(hlavní organizátor akce)
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Vinohra
Náš první rok
V září minulého roku jsme vám
ve Vinořském zpravodaji představili VinoHru – tehdy čerstvě založený spolek pro umělecké vzdělávání malých i velkých muzikantů,
tanečníků i výtvarníků. Od té doby ve Vinořském potoce uběhlo
hodně vody, máme tu prázdniny
a nový školní rok na dohled. Právě začátek prázdnin je vhodnou
příležitostí k ohlédnutí, jak si VinoHra během svého prvního školního roku vedla.
V září minulého roku proběhly
úspěšné zápisy do VinoHry, takže
v říjnu mohlo na padesát dětí
z Vinoře a blízkého okolí začít navštěvovat všechny kroužky z její bohaté nabídky. Přestože všichni noví žáci ve svém zvoleném oboru
začínali, neváhali své nově nabyté
dovednosti představit veřejnosti.
Proto umělecká část již tradiční Mikulášské besídky v Centru Mariapoli proběhla plně v režii VinoHry.
V novém roce 2017 jsme uspořádali několik interních koncertů
a všichni vinořští nás mohli vidět
i slyšet na dubnovém Jarmarku,
při pálení čarodějnic, na oslavách
85 let obce baráčnické ve Vinoři
a v červnu na Dětském dni na farní zahradě.
Těší nás, že se k nám přidalo tolik malých i větších talentovaných
přátel umění, kteří s námi tímto
prvním rokem úspěšně prošli. Náš
dík patří studentům, ale i rodičům
našich svěřenců, kteří byli shovívaví k nedostatkům a zaškobrtnutím, jež první krůčky VinoHry zákonitě provázely.
V červnu dospěla VinoHra
k dalšímu významnému předělu
ve své existenci – zakladatelku
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spolku Anežku Beščecovou vystřídala ve funkci předsedkyně VinoHry Lucie Diblíková.
Děkujeme Anežce za to, že měla ten báječný nápad, vytvořit ve
Vinoři prostor pro umělecké vzdělávání, který tu dosud chyběl. Děkujeme jí za všechen čas a energii,
které VinoHře věnovala, i za to, že
dokázala pro tento svůj nápad nadchnout dostatek spřízněných du-

ší, aby se její sen mohl stát skutečností.
V době uzávěrky tohoto článku
proběhl zápis na příští školní rok,
kde se přihlásila řada nových studentů. Pokud jste však z nějakého
důvodu červnový termín zápisu
nestihli, neváhejte se přihlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.vinohra.cz
Bára a Marek Bártovi

Vincent a Bublina
Lingva Ludus Kláry Löwensteinové
Jazykové kurzy, semináře,
dílny pro děti, teenagry a dospělé 2017/2018 v rámci KVC
Vincent
Osm a půl roku Lingva Ludus
v rámci KVC Vincent je za námi.
Pro zajímavost letos probíhalo
přes 32 jazykových kurzů a indi-

viduálních skupin týdně, konzultace a literární dílny v to nepočítaje, úbytek studentů celkem 2 dospělí, nárůst během roku 23 dětí.
Uvidíme, kam až porosteme a kam
budeme moci směřovat. Ráda
bych rozjela širší humanistickou
stopu.

Děkuji, že jste při sobě, dětech
a mně trpělivě, docilně a snad i rádi stáli. Děkujeme Vincentu, že nás
pojal.
Budu se na Vás těšit v září.
Divotvorné léto.
Klára Löwensteinová

Dílny, semináﬁe, jazykové kurzy pro dûti a teenage

Pro děti od září prioritně nabízím semináře a dílny, které jsem
pro Váš přílišný zájem a akutní potřebu učit se cizí jazyky nebyla s to
otevřít, i když děti plakaly a mnozí z Vás se po nich stále pídí. Jde
o „semináře“, které realizuji v nejrůznějších podobách a úrovních

po čtvrtinu věčnosti, těší mě a dávají smysl snad nejen mně. Pakliže Vás a Vaše děti zaujmou, prosím
ozvěte se do konce června na klaralowenstein@yahoo.it, 724 909
585. Cena za lekce bude po dohodě s p. ředitelem Mokrým. Projekty budou mít dotaci 12–15 lekci

a spustí se od poloviny září v min.
počtu 4 děti. Dny a hodiny dětských projektů budu rozmýšlet od
středy do pátku v odpoledních
a podvečerních hodinách, dospělé pak od pondělka do úterka od
šesté hodiny dále (pořídím si obraceč času ...).
Filosofie pro děti (P4Kids) –
malé a velké otázky o světě, rozvíjení myšlenkových map a vedení dialogu, 60 min, vhodné pro děti 7–14 let
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Seminář světových a českých dějin Jak šel čas
Projektové dějiny hravě, 90 min,
vhodné pro děti 7–13 let
Literární dílna
Tvorba pohádek, říkadel, povídek, práce s nejrůznějšími texty
a motivy, výtvarné, hudební a dramatické zpracování a jejich prezentace, 90 min, pro děti 5–12 let
Divadlo svět
Dramatická výchova, 90 min,
pro děti 5–12 let
Ekodílna
„Udržitelné“ projekty o Zemi, se

Zemí a pro Zemi, většinová realizace v terénu, 90 min, 5–12 let
Seminář anglické četby a překladu pro děti
Společná četba a překlad kratších, jednodušších textů, určeno
pro (nejen mé) pokročilejší angličtináře, 60 min, pro děti I. 8–13, II.
13–17 let
Seminář italské četby a překladu pro děti
Osvojení si italské fonetiky, čtení a překladu krátkých, jednoduchých, zábavných textů, pro (nejen mé) slibné italianisty, 60 min.,
7–12 let

Seminář světových náboženství, náboženských představ, stvořitelských mýtů, božstev a symbolů
Neideologické, religionistické,
příběhové seznámení se s hlavními náboženstvími světa, 60 min.,
pro děti 9–18 let.

Dílny a semináﬁe pro dospûlé

I na Vás velké myslím, zdá se, že
nastal ten pravý čas se konečně sejít při:
Večerní dílna poezie, prózy
a divadla, 90 min
Seminář anglické četby a překladu, 60 min
Seminář italské četby a překladu, 60 min
Seminář náboženských textů, 90 min.
a klasicky se prosím hlaste do
Jazykových celodenních, celotýdenních a celoročních jazykových
kurzů do 16. června
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Jazykové kurzy pro děti
Aj kulíšci, mírně pokročilí,
45 min, pro děti 4–5 let
Aj hopíci, pokročilí,
45 min, pro děti 5–7 let
Aj světoběžníci,
45 min, 7–8 let
Aj hvězdáři,
60 min, 8–10 let
Aj teenage,
60 min, 11–13 let
It junior mírně pokročilí,
60 min, 7–10 let

Jazykové kurzy pro dospělé:
Aj středně pokročilí, 90 min
It středně pokročilí, 60 min
+ potřebné konzultace a zavedené
přípravky

Prosvětlené, teplé, voňavé
a smysluplné dny Vám přeji.
Klára

K U R Z N ù M E C K É H O JA Z Y K A
V tomto dost krátkém semestru jsme postupovali
sice mal˘mi krÛãky, ale pﬁesto jsme se seznámili
s dal‰ími dÛleÏit˘mi body v Ïivotû firmy a osvojili
si je. Uãebnice, podle níÏ postupujeme, obsahuje ‰irokou nabídku témat i cviãebního materiálu. Je‰tû
jednou za ni panu Mokrému velmi dûkujeme.
Mgr. Helena Cimermanová

Hudební ‰kola Pavel Hokr

Výuka klavíru, kytary a flétny
ve Vincentu 21. a 22. června se
v Mariapoli uskutečnily celkem
čtyři koncerty dětí, které se učí
hrát na hudební nástroj v KVC Vincent. Účinkovaly malé děti s lido-

vými písničkami i pokročilejší
s populárními písničkami nebo
klasickými skladbami. Na pódiu se
kromě klavíristů předvedli také
flétnisti, kytaristi a zpěváci s mikrofonem.

Od září bude výuka fungovat ve
dvou učebnách. V nabídce jsou tyto nástroje: klavír, zobcová flétna,
akustická kytara, elektrická kytara, klarinet, zpěv.
Pavel Hokr

Hodiny v taneční škole sice skončily, ale vrcholí příprava na letní tábor v Hubálově – 20. ročník, který
je programově rozdělen na sportovní a taneční, letošní téma je: Země-slunce, voda-vzduch a stroj času.
Od srpna se můžete hlásit na
nový školní rok.
Pokračovat budou ve Vincentu
páteční kurzy:
TANEČKY PRO NEJMENŠÍ
pátek 15:30–16:15 hod
(kroužek je pro děti od 3 let)
LATIN DANCE, HIP-HOP aj.
pátek 16:15–17:30 hod
vhodné pro děti ZŠ od 3. tř

Dle zájmu bude otevřen středeční
dopolední kurz:
MINI TANEČKY od 2,5 let
středa 10:00–10:45 hod
tančíme s maminkama
Máme kurzy pro děti, ale i Taneční pro dospělé a Latin dance pro
ženy a dívky. Podrobnosti o se dozvíte na www.tanecniskola-hit.cz
Lekce probíhají pod vedením taneční mistrové Hany Jozové Dluhošové, absolventky konzervatoře
J. Ježka – jednatelky Asociace tanečních mistrů ATM ČR (www.atmcr.cz)
krásné prázdniny a dovolené přeje
Hana Jozová Dluhošová

zem 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!

Kurzy jsou vedeny jako uzavřená skupina, takže máte své místo
vždy jisté. Díky nově zavedenému 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!

Taneãní ‰kola HIT
Dovolte mi zhodnotit poslední čtvrtletí školního roku
2016/17.
8. dubna jsme měli v sokolovně
akademii taneční školy, což znamená nejen velkou přípravu taneční
a kostýmovou, ale pro mnohé velký boj s nervozitou a trémou. A jeden tanec skupin je vždy soutěžní.
Vyhrála skupina z Vinoře !
30. 5. jsme si zatančili v Dolních
Počernicích na akci Svátek sousedů, ale letos jsme málem zmokli.
Poslední akcí byl 3. 6. Den dětí
v Kbelském parku, což byl krásný
letní den.

BODYSTYLING s Janou
Začínáme hned se začátkem nového školního roku. První týden
( 4., 5. a 7. 9 2017) jsou ukázkové
lekce zdarma.
Následující týden se budeme vídat v kurzech:
❖ pondělní 19–20hod,
❖ úterní 19.30–20.30,
❖ čtvrteční 20–21hod.
Trénink se soustřeďuje na formování svalů celého těla s důra-
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Hubnu... hubne‰.. hubneme...
... anebo terapie obezity pomocí úpravy životního stylu
dle metodiky STOB…
4 roky vedu kurzy hubnutí
7,5 kg zhubnou průměrně kurzisté
20 kg zatím největší zhubnutí
Dostatečné důvody přestat se
vymlouvat a začít něco dělat. Rozumně a natrvalo.
Příběh první:
Za rok zhubla klientka 20kg.
Prošla změnou tří konfekčních velikostí… A jede dál…
Příběh druhý:
Klientce se zdravotními problémy v ordinaci doporučili, ať si v letáčku přečte, jak se má stravovat.
„Co chcete řešit? Další, prosím.“
Změnit zdravotnictví nelze, nicmé-

ně postupem času našla motivaci
ke své změně, zdravotní problémy
se upravily a přes nevoli v ordinaci má i snížené potřebné léky.
Příběh třetí
Manžel klientky mne pozdravuje. Díky své hubnoucí ženě shodil
konečně i on pár kilo a je tomu rád.
A jaký je váš příběh? Hubnete
nebo chcete konečně zhubnout?
❖ Praktický návod a reálné situace.
❖ Složení jídelníčku a možné cesty k dosažení cíle.
❖ Opravdovost vlastní motivace
a okolnosti ovlivňující hubnutí.
❖ Konkrétní ukázky a tipy.
To vše v individuálních a skupinových kurzech či v jednodenním intenzivním semináři.

Jak dlouho ještě potřebujete
být obětí? Jak dlouho ještě potřebujete hledat výmluvy?
Máme jen teď a tady. A tím můžeme vytvořit i příjemnější potom.
Kurzy a semináře se konají v dohodnutých termínech dle zájmu
v KVC Vincent či v mé pracovně
v Jenštejně. Přes léto jsou individuální kurzy, na podzim bude
i kurz skupinový.
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.
Kurzovné je splatné až po první konzultaci, kdy máte možnost
se rozhodnout, zda-li tato „cesta“
je právě ta Vaše.

Kurzy zdravotního cviãení
pro dûti i dospûlé od záﬁí 2017 v KVC Vincent
CVIČENÍ PRO DĚTI:
CVIČENÍ S KLAUNEM
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 s Vašimi
dětmi 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
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dysbalancí. S využitím různých
sportovních i rehabilitačních pomůcek. Vše v příjemném prostředí s možností využití herny po cvičení.
CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ:
ZDRAVÁ ZÁDA
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. Prioritní je metoda SM
systém s lany dle MUDr. Richarda
Smíška, dále cvičení dle Mojžíšové,
senzomotorika, akrální vzpěrná

cvičení, dechová cvičení apod.
Prostě cvičíme tak, abychom se cítili lépe.
Více informací prostřednictvím
níže uvedeného emailu.
Do kurzů je nutné se hlásit předem na:
email: valgab@post.cz
anebo tel.: 724 312 755
Ráda bych ještě poděkovala
za skvělou spolupráci v minulém školním roce vedení KVC
Vincent: panu Vítu Mokrému
a Monice Lichtenbergové.
Krásné letní dny všem!
Lektorka:
Gabriela Válková,
fyzioterapeutka

YAMAHA Class
Vážení rodiče, milé děti, v novém
školním roce vám díky dlouholeté
a vstřícné spolupráci s vedením KVC
Vincent opět nabídneme kurzy hu-

dební výchovy pro děti. ROBÁTKA
od 4 měsíců a PRVNÍ KRŮČKY
K HUDBĚ od 18 měsíců do 4 let.
Kurzy se budou konat pravidelně
v pondělí a zahájíme 11. září. Rezervace míst je možná již nyní. Těšíme se na vás a přejeme krásné
a pohodové léto.
Zuzana Bartošová

Aerobic club
Marcely Koucké
Aerobic club Marcely Koucké ve
Vincentu byl otevřen v září 2016
a je určen dětem ve věkové kategorii 7–10 let. Zábavnou a hravou
formou se děti učí základním krokům aerobiku, vnímání a prožívání hudby a rytmu, správnému držení těla i vzájemné spolupráci.
Děti se v aerobic clubu naučí také
základní prvky sportovního aerobiku, při kterých trénují sílu, vytrvalost a flexibilitu.
V hodinách je kladen důraz především na:
❙ správné posílení a protažení
všech svalových skupin
❙ gymnastickou a skokovou průpravu
❙ zábavnou formu tréninku – trénink hrou.
Podle schopností a dovedností
dětí se v hodinách tvoří jednoduché choreografie, díky kterým dochází k rozvoji vnímání prostoru
a hudebně-pohybových vztahů. Své
první vystoupení děti předvedly na
závěr školního roku rodičům.
Marcela Koucká

23

24

25

26

Pilates studio ve Vincentu Vinoﬁ
Začínáme opět v ZÁŘÍ!
Informujte se o volných místech:
Aktuální info na
www.studiozp.cz
nebo pište na:
studiozp@email.cz
a volejte: 731 485 125
Ve Vincentu probíhají pravidelně pololetní kurzy, které jste si oblíbili a nás to velmi těší.
Kurzy bývají často obsazené, ale
když nás kontaktujete, budeme
Vás informovat o volných místech
a připravovaných akcích.
O kurzech Pilates:
◆ Posilujeme, protahujeme: Na
každé hodině si užijete cviky, které posilují i protahují
◆ Rozmanitost pohybu je pro tělo
důležitá: obohacujeme hodiny Pilates o nové poznatky z fyzioterapie a jiných cvičebních metod
◆ Zaměření hodin: Kromě komplexních cviků má každá hodina
ještě nějaké specifické zaměření,
např.: pánevní dno, hrudní páteř,
bedra, dýchání, kyčle apod.
◆ Cvičební pomůcky: Setkáte se
s nejrůznějšími pomůckami např.:
velké a malé míče, pěnové válce,
posilovací gumy, míčky s pískem,
dřevěné tyče, posil. kruhy, terapeutické míče i tenisáky
◆ Proč pololetní kurzy? Pravidelnost je předpokladem, že cvičení
bude efektivní, proto lekce kurz
probíhají jednou týdně
◆ Relaxujeme: Na konci hodiny
bývá krátká relaxace, která navodí tělu potřebné uvolnění
◆ Poznej své tělo: Důležitým poznatkem, který si z kurzu odnese-

te je, že si lépe budete uvědomovat své tělo a naučíte se s ním lépe pracovat
◆ Pro koho je určeno? Nezáleží na
vaší kondici ani věku, každý si náKurzy

ročnost upraví podle svých možností. Pilates Vitality je určen pro
klienty 55+, případně se zdravotním omezením. Cviky jsou jemnější.
den

hodina

Pilates mírnû pokroãilí
stﬁeda
8:15
Pilates Vitality 55 +
stﬁeda
17:00
Pilates
stﬁeda
18:00
Pilates
stﬁeda
19:00
Pilates
ãtvrtek
7:45
Pilates mírnû pokroãilí
ãtvrtek
18:00
Pilates
ãtvrtek
19:00
Pilates mírnû pokroãilí
nedûle
18:00
Pilates
nedûle
17:00 / 19:00*
* jednorázové otevﬁené lekce pro v‰echny!!!
Dále pro Vás pﬁipravujeme jednorázové sobotní semináﬁe
na témata, která Vás zajímají.
PILATES Sobotní dvouhodinové SPECIÁLY
Semináře jsou úplně pro všechny, není potřeba praxe, nemusíte
navštěvovat žádný kurz Pilates. Ale
také pro naše stálé klienty, kteří si
chtějí prohloubit své znalosti.

Jistě budeme opakovat tyto témata a další ještě přidáme.
Aktuální info na:
www.studiozp.cz.
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Téma

Program

Protáhni se v kanclu
Lektorka:
Radana Štorkánová

Máte sedavé zaměstnání? Bolí Vás záda? Naše tělo je určeno k pohybu a my
Vás naučíme, jak kompenzovat dlouhé sezení. Pojďme se spolu podívat přímo ke zdroji, kde spousta potíží pohybového ústrojí začíná, tedy na Vaši
židli v zaměstnání.
◆ zásady správného sezení, jak si přizpůsobit pracovní místo, aby byl sed
co nejšetrnější
◆ spousta tipů a rad, jak zvládnout sedavé zaměstnání šetrně ke svému
tělu
◆ praktické rady, jak se protáhnout v kanceláři a to rovnou na své židli

Pánevní dno
v průběhu života
Lektorka:
Markéta Kotková

Máte zdravotní potíže, které souvisí s pánevním dnem nebo se jen chcete
dozvědět více o této důležité části našeho těla?
◆ anatomie, PD a jeho kondice v průběhu času a co všechno ho ovlivňuje
◆ Sexualita, podpora PD skrze orgasmus, rozdíly mezi mužem a ženou
◆ harmonizace dechu a PD, návrat do svého středu
◆ praktické cvičení a návod, jak s PD pracovat

Uvolni se od stresu
Lektorka:
Radana Štorkánová

Tempo a nároky dnešní doby nás neustále udržují v napětí. O tom, že spousta nemocí a bolestí těla je způsobeno stresem, bylo napsáno již mnoho.
Co ale s tím? Není potřeba sedět se zkříženýma nohama na kopcích v Himalájích ani u vonných tyčinek prozpěvovat „Ohm“. Představíme Vám techniky do běžného života, které Vám pomohou uklidnit tělo i mysl.
◆ jak reaguje tělo na stres
◆ relaxační cvičení pro uvolnění těla s prvky Pilates
◆ naučte se relaxovat během dne, i 10 min. denně stačí, abyste se uvolnili od stresu
◆ závěrečná relaxace

Radana Štorkánová lektor Pilates
M: 731 485 125 E: studio@email.cz W: http://www.studiozp.cz FB: facebook
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Stream of dance od záﬁí v KVC Vincent
Taneční skupina Stream of Dance byla založena Tomášem Sloupským a jeho manželkou Lucií
Sloupskou v roce 2012 na základě
mnohaletých tanečních zkušeností a práce s dětmi. Své centrální studio má na Praze 8 na Ládví. Od založení se skupina Stream of Dance
drží na předních příčkách celorepublikových tanečních soutěží
a každoročně obhajuje titul mistrů
České republiky. Jejich dětské soutěžní choreografie patří k těm nejlepším v republice, v roce 2014 získali titul Absolutní vítěz na Taneční
skupině roku s legendární choreografií Půda 1962 a v letošním roce
vyhráli mimo jiné i Mistrovství Evropy s dětskými choreografiemi
Turbo 90 a OrchestrRap.
Během školního roku pořádají vánoční a závěrečné vystoupe-

ní pro rodiče a přátele, kde mají
možnost vystoupit všichni tanečníci z kurzů a účastní se řady
veřejných vystoupení pro děti
i dospělé. Spolupracují s Dětskými studii s.r.o. a připravují dětské muzikály pro základní školy,

uvedli vánoční muzikál One
Bright Star, Frankie a já, Hagbanino prokletí a v letošním roce
muzikál Šeherezáda. Každoročně pořádají letní taneční tábor –
Týden plný tance a příměstské
tábory.
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Stream of Dance se zaměřuje
především na práci s dětmi, na jejich nadšení pro pohyb a tanec
a rozvíjí jejich taneční talent. Zkušení lektoři vyučují celou škálu tanečních stylů jako street dance
(hip hop, break dance, house dance, new style atd.), muzikálový
a scénický tanec, contemporary
a balet.
Zakladatel Stream of Dance Tomáš Sloupský vede řadu tanečních kurzů a oslovuje talentované
děti do výběrových soutěžních
skupin. Právě jeho dětské freestylové choreografie patří k těm neznámějším a nejúspěšnějším. Při
své tvorbě čerpá mimo jiné i ze
svých mnohaletých zkušeností
z divadla Kalich, kde působil jako
herec a tanečník v řadě muzikálů
např. Galileo, Robin Hood, Krysař,
Pomáda a Osmý světadíl.
V letošním roce Stream of Dance rozšiřuje své působení a nově
otevírá taneční kurz ve Vinoři. Od
13. září bude v KVC Vincet probí-
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hat pravidelně každou středu od
13:00 do 14:00 kurz pro děti od 6
let. Na děti se bude těšit právě zakladatel Stream of Dance - zkušený lektor, tanečník a choreograf Tomáš Sloupský. 13.9. proběhne
první ukázková lekce s možností
zápisu, ale v případě volné kapa-

city bude možné se připojit i v průběhu školního roku. První lekce je
zdarma a místo v kurzu je možné
si rezervovat na info@streamofdance.cz. Další informace najdete
na www.streamofdance.cz .
Těší se na Vás Tomáš Sloupský
a jeho Stream Team.

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2017
VÎDY OD 16:00 DO 18:30 hod
14. 7. pátek
15. 8. úter˘

25. 7. úter˘
29. 8. úter˘

8. 8. úter˘

V˘pÛjãní doba je o prázdninách prodlouÏena na 2 mûsíce.
S přáním krásného léta knihovnice Monika Lichtenbergová

Seznam kniÏních novinek
Barbie. Příběh mořské panny
Fantastické experimenty
v kuchyni

Březinová Anna
Nehodná dcera rodu Smiřických
Prokletí harému

Ledové království – zimní
pohádka

Březinová Ivona
Lauro, ty jsi ale číslo

Minecrafťákův svět

Buckingham Royce Scott
Nemám co ztratit

Moje první princeznovská
kabelka
Sněhurka na zámku
Tomáš a jeho přátelé
Adams Douglas
Stopařův průvodce Galaxií
Ahernová Cecilie
Dárek
Andrews Virginia
Perla v mlze
Falešný třpyt
Rubínová záře

Ciprová Oldřiška
Ema a jednorožec
Clarke Arthur Charles
2001: Vesmírná odysea
Cooper James Fenimore
Poslední mohykán
Cubeka Karel
Písky času
Černá Jaroslava
Mikuláš, vévoda opavský
Hlas modré krve

Green D.L.
Kája, super frája. To je věda!
Hemingway Ernest
Komu zvoní hrana
Hesse Monica
Dívka v modrém plášti
Higgins Clark Mary
Krása přináší smrt
Hillenbrand Laura
Nezlomný
Hindráková Hana
Dobrovolnice
Holcová Milena
Romance na tři doby
Láska v moll
Horák Jakub
Je to všechno pakárna

Androniková Hana
Nebe nemá dno

Češka Stanislav
Zločiny na Velké Moravě

Hrabal Bohumil
Obsluhoval jsem anglického
krále

Austen Jane
Pýcha a předsudek

Defoe Daniel
Robinson Crusoe

Chvála Tomáš
Já, Jů Tuber

Barsotti Eleonora
Můj první obrázkový atlas

Dumas Alexandre
Tři mušketýři

Irving John
Svět podle Garpa

Bauer Jan
K výšinám císařského trůnu

Fontaine Jean de La
Bajky

Jacq Christian
Egypťanky

Bjork Samuel
V lese visí anděl

Jakoubková Alena
Dobrý manžel – který nemlsá

Boček Evžen
Aristokratka ve varu 2.

Fulghum Robert
Všechno, co opravdu potřebuji
znát, jsem se naučil v mateřské
školce

Boučková Tereza
Šíleně smutné povídky

Genova Lisa
Pořád jsem to já

Kafka Franz
Proměna a jiné povídky

Klapka Jerome
Tři muži ve člunu
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Kalogridis Jeanne
Inkvizitorova žena

Przewozniak Marcin
Jak se bydlí se strašidly

Svěrák Zdeněk
Tiché šlapací království

Kinney Jeff
Deník malého poseroutky –
– Rodrick je king

Reeman Douglas
Útok z moře

Šabach Petr
Máslem dolů

Rowling J. K.
Fantastická zvířata

Študlarová Zdeňka
Vlaky, lodě, letadla

Ruiter Jo de
Tedovo velké dobrodružství

Tomek Václav Vladivoj
Pražské židovské pověsti
a legendy
Jan Žižka
Jan Žižka z Trocnova

Kišová Hana
Říkadla a jednoduchá cvičení
Kocmanová Ivana
Nina chce být rockovou
zpěvačkou

Řezníčková Petra
Auta ve městě

Kornerová Hana Marie
Láska a zášť

Sánchézová Clara
Co skrývá tvé jméno

Krolupperová Daniela
Zákeřné keře

Satran Pamela Redmond
Od zítřka budu sexy třicítka

Kundra Ondřej
Putinovi agenti

Shakespeare William
Král Lear
Hamlet

Machon Corinne
Pohádky o sněžných vílách
Meier Leslie
Vražedná čokoláda, záhady Lucy
Stoneové
Mlynářová Marcela
Život jako hobby
Nesbo Jo
Žízeň
Niedl František
Dotek zla
Nilsson Frida
Gorila a já
Ostlundh Hakan
Teror
Otčenášek Jan
Romeo, Julie a tma
Otčenášek Vojtěch
Alchymistův učeň
Pehe jiří
Tři tváře anděla
Poláček Karel
Okresní město
Pospíšilová Jarmila
Kočka na plotě
Pospíšilová Zuzana
Hravá škola hádání
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Skopová kamila
O perníkové chaloupce
O Červené Karkulce
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Smetanová Jindřiška
Ustláno na růžích a pod nebesy
Domovní důvěrnosti
Koncert pod platanem
Pozor, vyletí ptáček

Tyl Josef Kajetán
Strakonický dudák
aneb Hody divých žen
Niedl František
Past
Vaněček Michal
Myšové
Verne Jules
Cestaa kolem světa za 80 dní
Vondrová Petra
Výtvarné hrátky napříč
kontinenty
Vondruška Vlastimil
Letopisy královské koruny
Dobronínské morytáty

Smith Derek
Bořek stavitel

Voosen Roman
Ledové hlubiny

Stehlík Pavel
Já, voják v Afgánistánu

Weller David
Moderní psychologie

Steinbeck John
O myších a lidech

Zima Jan
Krátké pohádky na dobrou noc

Ze Ïivota ‰koly
Konečně je to tady!! Léto přesně podle kalendáře a prázdniny letos dokonce o týden dříve. Čas,
kdy je příjemné být žákem. Jaký
byl konec školního roku a jak začne ten příští?
❙ Zápis do prvního ročníku ZŠ
Uskutečnil se v úterý 4. 4. a ve středu 5. 4. 2017. Mach, Šebestová a paní učitelky přivítali 88 dětí, 72 dětí bylo přijato. Přijaty byly všechny
vinořské děti a děti s bydlištěm jinde než ve Vinoři, které mají v naší
škole sourozence. Přijaté děti jsou
rozděleny s respektováním uvedených vzájemných vazeb do tří tříd
prvního ročníku, které budou
umístěny v přístavbě hlavní budovy školy. Velké poděkování patří
všem učitelkám a žákům, kteří se
na zápisu podíleli, vše proběhlo
hladce a bez problémů.
❙ Zápis do MŠ
Proběhl 3. a 4. 5. 2017. Obdrželi
jsme 88 žádostí o přijetí dítěte,
přijmout jsme mohli 53 dětí. Při-

jali jsme přednostně děti, které
mají spolu s alespoň jedním rodičem bydliště ve Vinoři a požadující celodenní docházku, v pořadí podle věku od nejstarších.
Dostalo se na děti, kterým byly 3
roky v polovině dubna a dříve.
Pro ostatní jsme zajistili přednostní přijetí na volná místa v MŠ
Satalice. Další budeme přijímat,
pokud se uvolní nějaká místa
(každý rok několik dětí nenastoupí). Seznam přijatých je od
15. 5. vyvěšen na www.zsvinor.cz
oddíl mateřská škola a v tištěné
podobě na dveřích MŠ. S využitím míst v Satalicích by měly být
umístěny všechny tříleté vinořské děti.
❙ Hodnocení školního roku
Zabydleli jsme nově rekonstruovaný suterén zdravotního střediska, kde byla umístěna 3 oddělení
školní družiny. Využili jsme celou
kapacitu budovy na Vinořském
náměstí, kde byly 4 druhé třídy.
V družině jsme uspokojili téměř

všechny zájemce, hlavně děti zaměstnaných matek. Kapacita školky celkem 8 tříd byla zcela naplněna vinořskými dětmi, na rok
2017/18 jsou přijaty opět pouze
děti z Vinoře. Během školního roku probíhala rekonstrukce šaten
hlavní budovy školy, dokončena
bude o prázdninách. Využívat nové a rekonstruované šatny začneme v novém školním roce. Zároveň započala přístavba prvního
a druhého patra budovy školy, kde
bychom od 1. 9. 2018 měli mít
k dispozici 5 nových učeben a další prostory. Pro děti bylo ve škole
otevřeno 38 skupin kroužků různého zaměření. Zapojilo se přes
530 dětí. Školní výuka byla pestrá,
kromě klasického učení pracovaly
děti v různých projektech, navštěvovaly divadla a jiné výukové pořady, zúčastnily se úspěšně mnoha
sportovních a vědomostních soutěží, absolvovaly celou řadu výletů
a zájezdů. Z větších akcí se podařilo uspořádat lyžařský výcvikový
kurz ve Strážném v Krkonoších

Cyklovýlet nejlepších sportovců před koncem školního roku.
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a v květnu a červnu vyjelo 10 tříd
na školy v přírodě. Akcí bylo hodně, zájemcům doporučujeme navštívit webové stránky školy na adrese www.zsvinor.cz , kde je činnost
školy podrobně zaznamenána včetně komentářů a fotodokumentace.
❙ Výhled na další školní rok
Budou otevřeny tři první třídy po
cca 24 dětech, umístěny budou
v hlavní budově školy. Současné tři
páté třídy se po odchodech dětí na
víceletá gymnázia nespojují a pokračují plynule na 2.stupeň. V příštím školním roce bude naše škola
mít 23 tříd, počet žáků se zvýší

z 576 na přibližně 600. Výuku máme zajištěnu kvalifikovanými učiteli. Budeme pokračovat dále podle
našeho školního vzdělávacího programu. Veškeré informace budeme
průběžně publikovat na internetu.
❙ Zahájení nového školního
roku
V pondělí 4. 9. 2017 v 8 h přivítáme prvňáčky ve školní jídelně,
ostatní děti ve svých třídách. Rozdělení prvňáčků do tříd spolu se
seznamem potřebných pomůcek
a informacemi pro rodiče je zveřejněno na internetových stránkách školy.

❙ Sport
XXXIII. ročníku Běhu osvobození
Vinoře ve Ctěnickém háji se zúčastnilo 92 dětí ze čtyř škol. Soutěžilo se v šesti kategoriích, naše
škola letos dosáhla pouze na dvě
stříbrné a jednu bronzovou medaili. Několika úspěchů jsme dosáhli i v Poháru rozhlasu v lehké
atletice. Výsledky jsou na webu
školy v Mimovýukové aktivity /
Sportovní soutěže. Tradičně úspěšní byli i žáci našeho badmintonového kroužku. Zvítězili v obvodním kole a v celopražském
obhájili loňské a předloňské
1. místo.

V˘sledky rozmisÈovacího ﬁízení ve ‰kolním roce 2016-2017
Ve školním roce 2016/17 bylo
v devátém ročníku 27 žáků. Z toho 3 děti odešly na gymnázia, 4 žáci zvolili střední průmyslovou školu, 3 žáci přešli na obchodní
akademie. Ostatní střední odborné školy si zvolilo celkem 12 dětí,
5 dětí přešlo na 3 letý učební obor.
Většina dětí, které si podaly přihlášku, byla přijata na jednu ze

zvolených škol v 1. kole přijímacího řízení.
Ze sedmého ročníku na šestiletá gymnázia letos neodchází nikdo, na osmiletá gymnázia z pátého ročníku přestoupí 8 žáků.
Přejeme všem dětem mnoho
úspěchů v dalším studiu i osobním
životě.
Iva Křemenová, výchovný poradce

Rozlučka žáků 9. třídy
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V˘bûr ÏákÛ druh˘ch tﬁíd triumfoval a obhájil titul
v PraÏském dûtském fotbalovém poháru

Dne 17. 1. 2017 odstartoval 7. ročník dětského fotbalového poháru.
Během ledna a února proběhlo
12. základních kol, kterých se zúčastnilo přes devadesát škol z celé
Prahy. Pro naši druhou skupinu začal turnaj v hale Motorlet 18. ledna.
Do semifinále postupovala první
dvě mužstva. Ve skupině jsme měli
celkem sedm týmů. Chlapci sehráli
šest zápasů a naprosto ovládli toto
základní kolo výsledkem 19 : 0. Radost byla veliká a hrdě si neseme
pohár do Vinoře. Jsme první a postupujeme do semifinále!

řiny – Jih. Vyrážíme brzy ráno na
druhý konec Prahy a velkou oporou jsou nám rodiče kluků, kteří
nás přijeli podpořit. Byly to obrovské nervy a zápas od zápasu
jsme postupovali k vítězství ve
skupině. V semifinále jsme porazili ZŠ Mendelova 2 : 1. Kluci prokázali velkého týmové ducha, vyhráli a zaslouženě postoupili do
velkého finále. Zde jsme sehráli se
ZŠ Nebušice dramatické, ale výborně takticky zvládnuté utkání
a výsledkem 1 : 0 se stáváme vítězi 7. ročníku fotbalového poháru.
Poprvé v jeho historii nějaký tým
obhájil prvenství. Kamarádi z minulého vítězného týmu nám drželi palce a mysleli na nás. Letošní
druháci byli opravdu skvělí! Tým

hodně podržel brankář Jakub Prášek a nejlepší střelec gólů Daniel
Dřevíkovský. Odměnou pro kluky
je obří pohár, který převzali od bývalého fotbalového záložníka Martina Frýdka.
Moc děkujeme za krásné fotbalové zážitky a skvělou reprezentaci vinořské školy! Byli jste šikovní, úžasní, perfektní…! Hoši děkujeme!!!
Sestava Mistrů Prahy:
Jakub Prášek (G)
Daniel Dřevíkovský (C)
Petr Blažek
Milan Jiroš
Marek Müller
Tomáš Novotný
Dominik Pala
Jitka Kuchlerová
a Soňa Červenková

Nyní jedeme do haly Pankrác.
Zde čekal pohár jen na vítěze. Kluci opět nechali na hřišti srdce i duši a celé semifinále vyhráli! Máme
další, větší pohár do sbírky. Semifinále proběhla tři a z každého postupovala přímo dvě mužstva.
S velkou pýchou, ale i pokorou tedy postupujeme do velkého finále, které se hrálo 23. 3. v hale Pet-
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Badmintonov˘ krouÏek pﬁi Z· Vinoﬁ vstoupil do dal‰ího desetiletí

Stejně jako tělocvična ZŠ Vinoř
začal ve školním roce 2016/17
i školní kroužek badmintonu ukrajovat dalších 10 let své činnosti.
Pod vedením paní učitelky Evy Titěrové, která ho v roce 2006 s panem ředitelem Alfrédem Tellerem
zakládala, a paní učitelky Petry
Cittové, která v něm působí od roku 2008, vyrůstají další a další
badmintonové naděje. Začínají
u nás jako malí druháčci nebo třeťáčci a postupně se z nich stávají
hvězdy současného badmintonu
v České republice (Michal a Matěj
Hubáčkovi na národní i mezinárodní úrovni, Dean Brabec a Terka
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Typltová na národní a krajské
úrovni). Z dalších odchovanců se
v kategorii do 19 let prosazuje na
krajské úrovni Tomáš Panocha,
v kategorii do 17 let Adam Bhuiyan. Všechno jsou to bývalí žáci naší ZŠ a jejich badmintonové začátky jsou spojeny právě s naším
kroužkem.
Také naši současní žáci začínají
vozit nejrůznější úspěchy z menších či větších krajských nebo celostátních turnajů. Nedávno jsme
ze školního kroužku do oddílu Sokol Radotín Meteor Praha, který
má ve Vinoři jednu ze svých odnoží a základnu v naší tělocvičně,
poslali další povedenou partu dětí, které badmintonu propadly. Petr Nejedlý z 8. třídy, David Bhuiyan ze 7.A, Bára Březinová a Bára
Johnová ze 7.B se stali součástí oddílu, který se mimo jiné stal v kategorii dospělých vítězem soutěže
družstev – badmintonové Extraligy 2016/17. Po několika letech,
které už badmintonu tito žáci věnovali, se úspěchy začínají pomalu, ale jistě objevovat. Je za nimi

samozřejmě spousta a spousta hodin poctivé tréninkové práce,
a proto jsou dobrá umístění na
krajských i celostátních turnajích
důležitou pozitivní motivací do
snažení a píle v letech dalších.
Badmintonová sezóna začala
v lednu 2017. V její první části vybojoval Petr Nejedlý cenné body
za umístění na 1. GPC kat. do 15
let, krajském turnaji pro oblast
Praha, pěkné 3. - 4. místo ve dvouhře a 2. místo ve čtyřhře s Davidem Bhuiyanem. Tehdy v lednu to
ještě na postup na celorepublikový turnaj 1. GPA nestačilo. Ale již
v květnu se na 2. GPC Prahy Petrovi velmi dařilo. Ve dvouhře
skončil druhý a soutěž v mixu s Bárou Johnovou dokonce vyhrál.
Oba tyto úspěchy mu zaručovaly
postup na 2. GPA kategorie U15,
což je důležitý celorepublikový
turnaj. Tam se mix s Bárou tolik
nevydařil, ve dvouhře skončil Petr před branami čtvrtfinále na 9. –
16. místě, ale chuť si na závěr spravil ve čtyřhře chlapců s Danem
Fürstem z radotínské části oddílu.

Přivezli si pěknou bronzovou medaili.
Také Bára Johnová se začíná
prosazovat, a to především v párových disciplínách, kterým doslova
přišla na chuť. Kromě zmíněného
krajského vítězství s Petrem v mixu, získala na krajských soutěžích
také stříbrnou a bronzovou medaili s Bárou Březinovou v deblu.
Bára Březinová je jako singlistka průbojnější, a tak si z obou krajských turnajů přivezla krásné
stříbrné medaile. Obě tato druhá
místa ji zaručovala postup na celorepublikový GPA, ale tam už se jí
tolik nedařilo.
Všichni čtyři hráči už nakukují
i do kategorie do 17 let, kde si Petr s Davidem už vybojovali i pěkné
bronzové medaile.
Mimo svou závodní kariéru reprezentovali navíc tito čtyři žáci jako družstvo naši školu v okresním
kole ZŠ z Prahy 9 na turnaji v badmintonu, kde obhájili loňské vítězství. Postoupili tím do krajského
kola badmintonového turnaje základních škol, který také vyhráli.
Ve školním kroužku nám i po odchodu dalších nadějí zůstávají a ta-

ké přibývají noví zajímaví hráči
a hráčky. Mezi nejstarší patřily letos ročníky narození 2005 a 2006.
Terka Myšičková z 5.A a Pája Cittová ze 6.A se začaly také postupně
na krajských soutěžích prosazovat.
Po bronzové medaili ve čtyřhře z 1.
GPC kat. do 13 let pro Prahu přišel
zatím největší úspěch našich holek
v této kategorii. Zúčastnily se spolu ve čtyřhře republikového turnaje 1. GPB U13 a získaly tu překvapivě, ale zaslouženě bronzovou
medaili, kterou vybojovaly hlavně
svým odvážným a optimistickým
přístupem. Na dalším základním
postupovém turnaji pro Prahu 2.
GPD U13 získala Pája dokonce
1. místo ve dvouhře, 2. místo v mixu s Matějem Blažkem a 3. místo
s hráčkou z Hamru Praha. Vybojovala tak jednoznačně postup na
krajský 2. GPC, ale tam kvůli naštíplému palci u nohy bohužel
startovat nemohla. Terka ale ano
a přivezla si skvělé 3. místo ze čtyřhry spolu s Luckou Paterovou z MT
Akademie.
Také Ondra Štěpánek (4.B),
Matěj Blažek a Vojta Brož (5.A)
sbírali medaile na základních tur-

najích GPD pro Prahu a odvezli si
odtud ve čtyřhře, mixu i dvouhře
zlaté, stříbrné a bronzové medaile. Na krajské úrovni a turnajích
GPC už tak výrazné úspěchy nepřišly, protože kluci kombinují
s badmintonem stejně aktivně
ještě volejbal, ve kterém také již
dosahují se svým týmem pěkných
úspěchů. Ondra i přesto ale jednu
bronzovou medaili z GPC už doma také má.
Z našich nejmenších nadějí musím určitě zmínit Filipa Titěru ze
3.A. Jako ročník narození 2008
patří k našim vůbec nejmladším
závodním hráčům. Přesto, že turnaje v této kategorii nejsou ještě
nijak oficiální, vozí Filip ve svých
necelých 9 letech spoustu medailí
všech kovů. Jako hráč kategorie do
11 let si už vyzkoušel dokonce základní turnaj kat. do 13 let a spolu s Matějem Blažkem vybojoval
krásnou stříbrnou medaili ve čtyřhře. Je opravdu se svým talentem
velkým příslibem do budoucna.
To stejné bude snad platit i o jeho
spolužačce Evičce Brožové (2007),
která už se turnajů těch nejmladších také zúčastňuje a první drob-
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né úspěchy se postupně dostavují.
Evča je v tréninku velmi poctivá
a pečlivá, jako Filip i ona už trénuje s těmi nejlepšími 3x týdně.
Dalším, do koho vkládáme naděje, je Vašík Antoš (2008) ze druhé
třídy. Začínal sice jako tenista, ale
badminton se mu už tak zalíbil, že
se mu v našem kroužku už také věnuje naplno. Moc rád trénuje a je
na něm vidět, že ho to hodně baví.
Ve třech skupinách badmintonového kroužku trénuje dohromady téměř 70 dětí, jsme s nimi
v naší školní tělocvičně 3x týdně
celkem 7,5 hodiny. O víkendech se
děti střídavě zúčastňují nejrůznějších turnajů, badmintonu si užijí

opravdu hodně. Je dobře, že se
s ním baví a přináší jim potěšení.
Při tréninku to často samozřejmě
i bolí, ale bez toho se žádný sport
a sportovec prostě neobejde. Badminton je náročný technický sport
a cesta k úspěchu je poměrně
dlouhá a nelehká. Ale ve chvíli,
kdy se začnou dostavovat dobré
výsledky, je každý další trénink daleko snazší.
Po skončení školního roku
2016/17 a první části badmintonové sezóny 2017 přejeme všem
našim svěřencům krásné a zasloužené prázdniny plné nejrůznějších sportovních aktivit a v září se s nimi i s nováčky z budoucích

druhých tříd těšíme na viděnou
v tělocvičně ZŠ Vinoř.
Petra Cittová a Eva Titěrová,
učitelky II. stupně ZŠ,
trenérky badmintonu

Indiánská ‰kola v pﬁírodû 3. B
Od 9. do 12. května 2017 jsme
si užili svoji první školu v přírodě
na chatě Slovanka v krásném prostředí Jizerských hor. Školní úkoly
a povinnosti jsme vyměnili za indiánské úkoly.
Autobus nás vyvezl přímo
k chalupě, kde se nachází i nejstarší kovová vyhlídka v Čechách.
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Po ubytování jsme se proměnili
v indiány. Každý si vymyslel své
indiánské jméno a ve skupinách
jméno svého kmene. Odpoledne
jsme prozkoumávali oblast, ve které jsme se čtyři dny nacházeli. Vyšplhali jsme na rozhlednu Slovanka, odkud jsme měli krásný
výhled na celé okolí svého území.

Hned za chalupou jsme objevili les, ve kterém jsme si po celou
dobu pobytu užili plno zábavy
v podobě her. Ve středu jsme zdolali druhou rozhlednu Bramberk,
ve čtvrtek Královku. Vyřádili jsme
se i při výrobě indiánských triček,
totemů, náramků přátelství a čelenek. Největším zážitkem a záro-

veň překvapením pro nás byla návštěva musherky Jany Henychové,
mistryně Evropy se psím spřežením (sibiřské husky), která nám
poutavě vyprávěla a svých psích
miláčcích a svých závodních expedicích. Na její vyprávění jen tak
nezapomeneme.
Na škole v přírodě nám bylo
moc prima, odvezli jsme si spoustu
skvělých zážitků a vlastnoručně vyrobených indiánských suvenýrů.
Za pomoc s přípravou a organizací děkuji paní učitelce Titěrové
a paní asistentce Pancířové.
Eva Palkovská a třída 3.B

Závûreãné vystoupení hudebních krouÏkÛ 24. 5. 2017

Hudební kroužky HRA NA FLÉTNU, HRA NA KYTARU A PĚVECKÝ
SBOR uzavřely svou letošní činnost koncertem pro rodiče ve
školní jídelně. Děti předvedly to
nejlepší, co se během několika
měsíců naučily. Hned jak se zaplnila poslední místa, rozezněly se
tóny flétnistů, kytaristů a zpěváčků, kteří sklidili zasloužený potlesk za své výkony. Tréma šla
stranou, bylo pro všechny potěšením zahrát svým nejbližším a kamarádům. Teď už se těšíme na
prázdniny.
Iveta Koníčková a děti ZŠ
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·kola v pﬁírodû 5. B a 5. C 29. 5. – 2. 6. 2017
Dvě třídy našich páťáků se vypravily do Janova nad Nisou v Jizerských horách. Ubytování na chatě Milada byla dobrá volba. Pokoje
útulné, jídlo chutné a pan správce
ochotný splnit každé naše přání.
Náš program nabízel spoustu zábavy i poučení. Mnozí z nás překonali hranice svých možností v lanovém centru Artur a také jsme se
pomazlili se smečkou huskies v Horním Maxově. Už víme, že lesní pedagogika je velmi zajímavá, a že les
skrývá mnohá tajemství, která jsme
se učili odkrývat. Nechyběla ani výroba skleněných kytiček, vážek, a jiných drobností, protože Janov a jeho okolí jsou známy svou sklářskou
tradicí. Každý z nás si přivezl domů
na památku drobný skleněný dárek
ve vlastnoručně vyrobené krabičce.
Během týdne jsme poznávali krásy
Jizerských hor z rozhleden Slovanka a Královka. Zbyl nám čas i na hry
v lese, na hřišti, zpívání u táboráku
a diskotéku.
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Počasí nám přálo a týden utekl
jako voda. Domů jsme se vrátili se
spoustou pěkných zážitků, na které budeme rádi vzpomínat.
Iva Křemenová s 5.B
a Iveta Koníčková s 5.C

Divadlo ve ‰kolní druÏinû
I v tomto školním roce pro nás
paní Hana Weishauptová nastudovala se „svými“ děvčaty z 3.B
divadlo pod názvem „Renesance“. Představení se muselo hrát
čtyřikrát, aby ho mohly zhlédnout všechny děti. Zajímavé bylo

originální téma divadla. Děti se
v něm seznámily s životem, kulturou a hudbou v době renesance. Na malých herečkách krásně
vynikly dobové kostýmy a účesy.
Moc jim to slušelo! Bylo vidět, že
paní režisérka s děvčaty pilně

zkoušely, protože představení bylo sehrané téměř na profesionální úrovni. Diváci ani nedutali
a slečny herečky odměnili na závěr potleskem.
Jitka Kuchlerová
vedoucí vychovatelka ŠD

FIFËÁCI ze ‰kolní druÏiny
Kdo jsme??? Říkáme si FIFŤÁCI,
chodíme do 2.A a 2.C a společně
spolu trávíme odpoledne ve škol-

ní družině. Na začátku školního roku jsme vypluli na širé moře, abychom společně čelili různým ne-

bezpečím a nástrahám. Celý rok
jsme se zocelovali, učili se co je
přátelství, pomáhali jeden druhé-
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mu a snažili se táhnout za jeden
provaz. Společnými silami se nám
podařilo na naší cestě ukořistit
i poklad, který jsme se rozhodli
spravedlivě rozdělit mezi všechny
své 4 posádky „CR 7, VULPIX, ŽIVÁ KOTVA a POKÉMONI“. Pirátství
jsme tímto slavnostně pověsili na
hřebík. Užili jsme si to a už teď se
těšíme na to, co nás čeká v příštím
školním roce.
Kapitán ve výslužbě …
Kateřina Šottová (vychovatelka)

·kola v pﬁírodû 2.B a 2.D
Třídy 2.B a 2.D strávily pět slunečných dnů v dětském táboře Kalich u Kamenice nad Lipou. Velké
nadšení všech dětí získala už cesta do Kamenice, protože jsme jeli
luxusním autobusem Regio Jetu,
kde mělo každé dítě svoji obrazovku a mohlo si vybrat z her, filmů nebo hudby, jak cestu stráví.
Na místo jsme přijeli 12.6. kolem
poledne. Náš pobyt jsme zahájili
výborným obědem. Odpoledne
jsme se ubytovávali. Některé děti
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si poprvé vyzkoušely povléknout
si postel. Odpoledne jsme podnikli průzkum okolí. Během dalších
dnů jsme začínali rána krátkou
rozcvičkou, abychom se všichni
pěkně probudili, dali si pestrou
snídani a pokračovali programem.
V úterý jsme vyrazili na prohlídku
nedalekého města Kamenice nad
Lipou. Navštívili jsme místní zámek a jeho zahradu, ve které si děti prohlédly lípu, podle které dostalo město jméno. V zámku jsme

obdivovali výstavu hraček. Odpoledne jsme navštívili chovatele koní, kteří nám ukázali své stáje a dětem řekli o koních spoustu
zajímavých informací. Bylo to velmi poučné a pro děti příjemné,
protože si mohly koně také hladit.
Po návratu se děti vozily na lodičkách po velkém rybníku, který je
součástí tábora. A protože bylo
skutečně velké teplo, v rybníku se
děti také vykoupaly. Po večeři si
ještě užily karneval plný her a tan-

cování. Ve středu jsme tábor neopustily, protože byla pro děti připravena malá olympiáda. Celé dopoledne soupeřily děti v různých
disciplínách – v běhu, skoku, v hodu a také ve slalomu na koloběžce.
Všichni splnili všechny disciplíny,
i když všichni nemohli být první.
Odpoledne si děti zahrály hru
„Hon na lišku“ při které všichni
prošli celou trasu a splnili všechny
zadané úkoly. Po sportovních výkonem jsme se pustili do večeře
a vzhledem k horkému počasí děti uvítaly koupání. Večer už děti
usnuly vysílením. Ve čtvrtek nás
čekal výlet do Jindřichova Hradce. Ráno jsme se nasnídali, zabalili si batůžky a vydali se na cestu
na nádraží do Kamenice nad Lipou, ze které jsme vlakem dojeli
do Jindřichova Hradce. Prošli
jsme téměř celé město, prohlédli
si z venku hrad a zámek a navštívili místní muzeum se známými
Krýzovými jesličkami. Děti z nich
byly nadšené. Viděly spousty pohyblivých postaviček a zvířátek.
I ostatní expozice byly velice pěkné. Po prohlídce jsme se vydali na
nádraží a vlakem zpět do Kamenice. Odpoledne jsme strávili v lese
stavěním domečků z přírodnin. Po
večeři se některé děti koupaly
a většina chlapců se věnovala plážovému vojelbalu (nebo spíše pře-

hazované). Večer nás čekal rozlučkový táborák, u kterého jsme si
zazpívali s kytarou, kterou nás doprovodil velmi milý vedoucí tábora. Když se setmělo, čekala nás ještě trochu strašidelná noční hra.
V pátek po snídani jsme si zabalili a uklidili pokoje. Vyhlásili jsme
vítěze všech proběhlých soutěží
a naobědvali se. Na cestu zpět se
děti moc těšily, protože jsme se
vraceli stejným autobusem. Školu
v přírodě si děti užily, i když se samozřejmě některým občas trochu
zastesklo. Ale to už k tomu také
patří.
Iveta Boušová s 2.B
a Dana Míšková s 2.D
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Skalní dobrodruÏství aneb 2.C pí‰e ze ‰koly v pﬁírodû (5.–9. 6.)
Den první:
Milí rodiče, sourozenci, kamarádi. Srdečně vás zdravíme ze Sedmihorek. Dorazili jsme v pořádku, ubytování je fajn a celý den
nám krásně svítilo sluníčko.
V rámci odpoledního průzkumu
jsme se vyrazili podívat na hrad
Valdštejn. Odtud jsme pokračovali na Kopicův statek s přilehlou
stezkou se skalními reliéfy a cestu
zpět spojili s ochutnávkou vody ze
studánek a pramenů a obdivováním monumentálních skalních věží. Nachodili jsme za odpoledne více jak 13 km a máme z toho
velikou radost. Už jsme po večeři
a chystáme se na dřevo, abychom
si udělali pořádný táborák a zazpívali si s kytarou.
Den druhý:
Na škole v přírodě jsme všichni
v pořádku. Během druhého dne
našeho velkého dobrodružství
jsme si užili plno lanových aktivit,
ukázali si základy horolezectví
a bezpečného slaňování. Odvážlivci dokonce vyzkoušeli i pískovcové lezení. Večer přišel déšť, ale
včas jsme se stihli vrátit. Nemusíte mít o nás obavy, moc se nám tu
líbí a jsme zdraví. Pozdravujeme.
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Den třetí:
Máme za sebou třetí den našeho pobytu, ale velké dobrodružství nás dnes ještě čeká. Podívali
jsme se na Saharu, do srdce skalního města, prohlédli si nádherné skalní věže, seznámili se s legendami k jejich jménům a vzdali
poctu padlým horolezcům na Cintorínu, kde jsme si povídali o významu přátelství a důvěry mezi
kamarády nejen na laně. Putovali jsme dál k Dračím skalám,
obdivovali Dračí zub i Dračí stěnu a vylezli na nádhernou vyhlídku. Kolem Osudové, kde
jsme si někteří zařídili splnění
přání, jsme došli Zámeckou roklí až k zámku Hrubá Skála. Tam
jsme si odpočinuli a dali si za odměnu dobroty a zmrzlinu. Odpoledne jsme si užili prozkoumáváním jeskyní a stavěním lesních
úkrytů. Pokračovali jsme k Adamovu loži a zpět na Saharu, kde
jse společně všichni vylezli na
skalku zvanou Prase, ze které
máme nádherné fotky. Večer
jsme opékali buřty, hráli fotbal
a užili si společnou zábavu. Teď
čekáme na tmu a .....za světla svíček vyrazíme na noční dobrodružství....

Den čtvrtý:
Páni...to byla bojovka...Vlastně
spíš veliké noční dobrodružství.
Jak bylo v noci ve skalách krásně.
Svítili jsme jako světlušky. Dnes
jsme budovali domečky pro skřítky, hráli si na zloděje a policisty
a téměř všichni úspěšně vylezli na
skalku jménem Nábožná, kde jsme
si na vrcholu potřásli rukou, pozdravili se a zapsali do vrcholové
knížky. Máme za sebou veliké překonání, odvahu a i pár škrábanců
a modřin, nicméně ta ohromná radost nám opravdu za to stála.
Všichni jsme v pořádku, jsme po
večeři, vykoupaní, částečně pobalení a zítra se společně uvidíme.
Hezký večer a zdravíme.
P.S. maminkám: Ať žijí roztrhané kalhoty!
Den pátý:
Blíží se návrat do Prahy, ale my
bychom nejraději vyrazili na další výlety. Vzpomínky a zážitky
nám zůstávají a určitě na toto naše společné dobrodružství nikdy
nezapomeneme.
Mějte se krásně, zdraví
Míša, Náčelník, Míra
a indiáni z 2. C.

Ze Ïivota mateﬁské ‰koly
Děti v Mateřské škole ve Vinoři
toho od jara prožily opravdu hodně. Připomeneme si překrásnou
výstavu zahrádkářů, která je pro
nás vždy inspirující. Také mnoho
divadelních představení, v podání
nejrůznějších divadelních skupin.
Každá pohádka se dětem líbila, pobavila i poučila.
MHMP znovu podpořil dlouhodobý projekt s názvem: Bezpečnostní průprava dětí předškolního
věku. Byl zaměřen na předcházení úrazům a dalším negativním jevům u dětí. Navštívili nás záchranáři a hasiči. Krásné masky, plno
her, tanec a vaření lektvarů. To
všechno patřilo k čarodějnickému
dni, který je u dětí hodně oblíbený. Medvídek Brumla ve spolupráci s Městskou policií Praha navštívil všechny třídy mateřské

školy, aby děti poučil o bezpečnosti ve školce i ve městě.
Některé třídy se vypravily na
výlet do ZOO Chleby, jiné do ZOO
koutku v Radonicích. Všem se výlet za zvířátky moc líbil. Skutečně
podařená akce s dopravní výcho-

vou se konala 12.a 13.6. v tělocvičně základní školy. Firma Dopravní hřiště.EU s.r.o., kterou jsme
k nám pozvali, připravila dětem
opravdové dopravní situace. Děti
si zopakovaly, jak se mají chovat
v silničním provozu jako chodci,
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co která dopravní značka znamená a největší radost měly z projížďky autem, které samy řídily.
Paní učitelky byly pochváleny za
to, jak velké znalosti naše děti mají a jak bylo vše organizačně perfektně naplánováno.
Ve všech třídách na závěr školního roku proběhly překrásné besídky. I u těch nejmladších dětí rodiče viděli výkony, které se dají
srovnat s výkony a úrovní dětí
mnohem starších. Dramatizace
pohádky, překrásně zazpívané pohádkové písničky a zarecitované
básničky. Děti udělaly za školní
rok velký pokrok a za to paním
učitelkám patří velký dík. A předškolní děti? Ty předvedly program
na úrovni dětí ze školy základní.
Pochváleny byly také panem ředitelem a panem starostou. Ti předškolní děti slavnostně ostužkovali a na památku jim rozdali hezkou
knihu. Ráda bych poděkovala paním učitelkám předškoláků za sestavení skutečně náročného programu pro závěrečné besídky,
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který děti výborně, a navíc s chutí předvedly.
V době letních prázdnin pořádá
Spolek při ZŠ a MŠ Praha – Vinoř
pro přihlášené děti z naší mateřské školy letní školku. Po ní už se
budeme všichni těšit na prázdniny
a hezké letní dny. Všem krásné léto a v září se opět budeme těšit na
viděnou.
Za kolektiv MŠ Jana Kovářová

Hudební vystoupení ve ‰kolce 15. 6. 2017
Zpívaly, trochu se hýbaly, na
flétnu pískaly, na kolena pleskaly
a ještě něco navíc předvedly děti
z Houbiček, Jahůdek a Lištiček
svým rodičům, babičkám a sourozencům na závěrečném vstoupení
hudebního kroužku. Sklidily sa-

mozřejmě veliký potlesk, který byl
odměnou za několikaměsíční úsilí. Všichni malí muzikanti dostali
zasloužený diplom s malou sladkou tečkou na závěr.
Iveta Koníčková
a děti z MŠ

47

Ze Ïivota farnosti
Vážení čtenáři vinořského
zpravodaje,
začalo léto. Před dětmi je období dvouměsíčních prázdnin a pro
většinu dospělých začíná čas dovolených jak v tuzemsku, tak v zahraničí.
O současné době se říká, že je
uspěchaná, že nejen ve sportu, ale
i v různých zaměstnáních jde stále
o vyšší výkon, vyšší efektivitu apod.
Čas letních prázdnin a dovolených
je určen právě k tomu, abychom se
zastavili, odpočívali a abychom vychutnávali hodnotu času věnovaného sobě a svým blízkým. Dnes
vám chci k přemýšlení ve volném
čase nabídnout pohádkový příběh,
který napsal kardinál prof. ThDr.
Tomáš Špidlík, SJ (1919–2010).
Šel zahradník do zahrady a nesl tři stromky. Vykopal díry, stromky zasadil a řekl jim: „Jste u cesty,
po které se procházívá král. Hleďte, ať se dobře vyvedete!“ „Král,“
řekl si první stromek, „toho jistě
potěší květy.“ A hned v prvním
máji se obalil květem. Král si toho
všiml a rád u rozkvetlého stromu
sedával. Máj však přešel a květy
opadaly. Stromek se tuze vyčerpal
tou námahou a chřadl.
Druhý stromek byl prozíravější.
Přinesl květy až druhý rok. Bylo
jich daleko méně. Zato však na
podzim přinesl dvacet červených
jablíček. Byla tak pěkná, že král
neodolal a donesl si je sám na zlaté míse na zámek. Všichni se divili: „Tak mladý stromek a už nese
plody!“ Vyčerpalo to však i jeho
a začínal chřadnout.
Třetí stromek rostl bez povšimnutí. Už třetí rok tu stál, nekvetl,
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plody nenosil. Ale pracoval tiše
a neúnavně pod zemí. Všechnu
svou námahu věnoval kořenům.
Ty pronikaly hloub a hloub, až narazily na pramének vody. Tu se
stromek usmál. Příštím rokem se
celý obalil květem a na podzim mu
museli podpírat větve, aby si je nepolámal pod tíží ovoce. A tak tomu
bylo rok co rok.
Král si ten strom zamiloval.
Chodíval k němu, ukazoval ho
hostům a říkával: „Ten má dobrý
kořen! Kdyby tak i lidé uměli pracovat v tichu, v základech, v pokoře, narazili by na pramen Boží
pomoci. Svět by pak byl krásný
a všeho by bylo hojně.“
Přeji vám všem příjemné letní
dny.
P. Vít Horák,
duchovní správce
Vinořský dětský den
V neděli 4. června odpoledne se
na farní zahradě konal již tradiční Dětský den, který společně pořádají místní farnost, Sokol a Hnu-

tí fokoláre. Ač bylo nejisté počasí,
rodiče s dětmi přišli. Jen zaregistrovaných soutěžících dětí bylo sto
padesát pět. Hlavním tématem byla Noemova archa. V sýpce vedle
fary herec Jan Horák poutavým
a zdařilým způsobem nejen dětem
dramaticky přiblížil tento starý
biblický příběh. Poté děti plnily na
deseti stanovištích různé úkoly
přiměřené jejich věku. Všechna
stanoviště je zaujala, velkým hitem bylo, zejména pro starší děti,
lanové centrum. Kromě odměn
připravených pro všechny soutěžící, byla připravena i „bonusová“
odměna v podobě skákacího hradu. Nechyběla čepovaná limonáda
a výborné občerstvení.
A co bylo odměnou těm, kdo tuto akci připravovali a pomáhali
s jejím uskutečněním? Určitě velmi hezké ohlasy rodičů a starších
dětí jak na divadlo, tak na jednotlivá stanoviště. A nejen to. Nejkrásnější odměnou byly rozzářené
tváře i oči dětí, zvláště těch nejmenších.

Noc kostelů 2017
V pátek 9. června se nejen
u nás, ale i v dalších zemích konala Noc kostelů, při níž se všem lidem dobré vůle otevírají kostely,
kaple a jiné bohoslužebné prostory různých křesťanských společenství. Návštěvníci jsou pořadateli přijati a místním společenství
věřících jim nabízí zajímavý program.
Ve vinořském farním kostele se
začínalo v 18:00 hodin vyzváněním zvonů a bohoslužbou. Potom
se děti i dospělí zapojili do vytváření stromu života, při němž prostřednictvím různých výtvarných
technik vytvářeli jednotlivé listy
a připevňovali je na připravený
kmen. Na kmen a větve stromu
mohl každý napsat jméno někoho,
kdo pro něho je nebo byl inspirující osobností (mohl to být buď někdo z příbuzných či známých, nebo některá z osobností veřejného
života). Dále zájemci mohli využít
služeb průvodce, které jim ukázali různá zákoutí kostela, včetně
prohlídky kůru s varhanami a kostelní věže. Letos se podařilo uspořádat i přednášku o životě misionářů ve dvou misijních stanicích
v africkém Kamerunu s promítáním. O této misii více než hodinu
zájemcům poutavě vyprávěl ing.
Václav Marisko, který v ní v roce
2007 strávil dva týdny natáčením
dokumentárního filmu pro Českou televizi. Přiblížil posluchačům
historii této křesťanské misie, která v šedesátých letech minulého
století zachránila vymírající kmen
Bangwa. Na žádost místního krále, fona, přišli z Itálie členové Hnutí fokoláre, aby postavili nemocnici, později elektrárnu, školu,
kostel... Vylíčil, co sám před deseti lety v doprovodu českého léka-

ře a kněze, P. Františka Slavíčka,
který v této misii působil, prožil.
Rozdílnost tamního a našeho myšlení i kultury si posluchači mohli
uvědomit také při odpovědích
přednášejícího na zvídavé otázky
publika.
Organizátorům vinořské Noci
kostelů patří velké poděkování za
možnost prohlídky kostela a účasti na doprovodném programu.
Táborák s bleším trhem
„Je to krásné, nechci to vyhodit, je to užitečné, mohlo by
se to hodit…“
Takové bylo motto již šestého
táboráku s bleším trhem na závěr
školního roku, který pravidelně
pořádá vinořská farnost. Na bleším trhu jste mohli navštívit bleší
salon s oblečením, bleší bižuterii,
bleší knihovnu, bleší pekárnu
a cukrárnu, bleší papírnictví, bleší hračkárnu, bleší všehochuť nebo bleší elektroniku - vše bylo
zdarma. Opékaly se i buřty a čepovala limonáda. Soutěžilo se
o největší a nejmenší bublinu, luštily se úkoly a hledal se poklad.
Na závěr děti čekalo překvapení
v podobě něčeho dobrého a mraženého.

O radost všech účastníků se staralo kolem padesáti dětí, celkem
přišlo asi osmdesát dětí, všech
účastníků bylo asi sto sedmdesát.
Nejmladší z nás byly necelé 2 týdny. Lidé vybírali krásné věci nejen
pro sebe, ale i pro své přátele, sousedy, pro všechny, kterým by mohli udělat radost. Zbylé oblečení putovalo do diakonie, hračky do
mateřského a rodinného centra.
Těšíme se na příští rok a děkujeme všem dobrovolníkům, zejména dětem, které se učily nezištně dávat i přijímat.
Krásné léto přeje
Marie Nováková
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Spolky
Baráãníci

V letošním jarním období, po
všech akcích, o kterých jsme se
zmínili v minulém čísle, jsme zorganizovali společně s vinořskými
seniory týdenní zájezd na naši
krásnou Šumavu do obce Lazny.
Počasí nám přálo, takže návštěvy
největší zříceniny v ČR – hradu
Rabí, nebo hradu Kašperk, rozhledny Javorník, prohlídky Modravy, Srní, Kvildy aj. pro nás pro
všechny byly nevšedním zážitkem.
Někteří z nás, ač vzhledem k svému věku, byli na Šumavě poprvé.
Také jsme se seznámili se sládkem
soukromého pivovaru v Laznech
a přijali pozvání na vystoupení našich tetiček s Českou besedou na
pivním festivalu v obci Lazny příštím roce.
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21. 5. jsme se jako každý rok zapojili do akce vinořský Vandráček.
Byl to 8.ročník, na který jsme připravili malým i velkým vandrovníkům na Rychtě ukázky psaní husím brkem, což vandrovníci
s nadšením přijali. Dalším úkolem
bylo plnění pamětních úkolů z instalované výstavy na Rychtě u příležitosti 85. výročí od založení naší baráčnické obce ve Vinoři.
Oslavy 85. výročí
Oslavy výročí byly zahájeny
dne 27. 5. na Rychtě vítáním hostů ze sousedních baráčnických obcí Líbeznic, Hoštic, Zálezlic a Brandýsa nad Labem. Přijeli i baráčníci
až ze Sokolova. Se zájmem si všichni prohlédli výstavu o historii vi-

nořské OB. O dobrou náladu se také zasloužil náš známý harmonikář, který nám všem vyhrával po
celou dobu příprav na průvod.
Ve 14.hod. vyšel od Rychty průvod za doprovodu známé kapely
Mělničanka v čele s prapory všech
zúčastněných obcí a za nimi zdobili průvod všichni přítomní baráčníci ve svých svátečních krojích.
Průvod měl zastavení s položením kytic u pomníků padlých vinořských občanů v 1. a 2.svět.válce. Kytici jsme položili také na
místním hřbitově u kříže Ježíše
Krista a na hrob bývalého rychtáře souseda Patrase a tetičky rychtářky Patrasové.
Cestou na Hoffmanův dvůr, kde
byl cíl oslav, se průvod zastavil
u pomníku Jana Nepomuckého
a také u naší lípy, kterou jsme před
pěti lety pro vinořské budoucí generace zasadily.
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S příchodem na Hofmanův
dvůr zatančily naše tetičky v krojích Českou besedu. O další program zajistila drobotina ze spolku
Vinohra. Následné slavnostní sedění zahájila tetička rychtářka Kučerová přivítáním všech zúčastněných. Sedění potom pokračovalo
hodnocením dosavadní činnosti
syndičkou obce a příspěvky hostů,
jejich zdravicemi a připínáním
stuh hostujících obcí na baráčnické právo. Sedění bylo zakončeno
zpěvem Baráčnické hymny. Následovala zábava s tancem a zpěvem
za doprovodu harmoniky.
Oslavy 85.výročí se dle nás vydařily. Do příprav bylo zapojeno
mnoho našich členek, avšak největší zásluhu na zdárném průběhu,
jak výstavy na Rychtě tak samotných oslav, měla naše rychtářka,
tetička Věra Kučerová, která vynaložila velké úsilí a spoustu svého volného času na přípravu celé
akce.
A za to bychom jí, všechny tetičky a sousedé, chtěli tímto veřejně poděkovat.
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Spoleãenská kronika
Blahopﬁejeme na‰im obãanÛm, kteﬁí oslavili svá Ïivotní jubilea
ve 2. ãtvrtletí roku 2017 a souhlasili s uveﬁejnûním ve Vinoﬁském
zpravodaji
Duben

Květen

Červen

VŠETEČKOVÁ Marcela

91

MÍKOVÁ Jaroslava

80

GAWDUN Myron

75

PAULUSOVÁ Helena

90

MIKULOVÁ Marcela

75

HLADÍKOVÁ Antonie

93

BRABENCOVÁ Libuše

91

POTŮČEK Václav

90

HAFINEC Miroslav

90

SLABÁ Marta

82

PRCHALOVÁ Anna

80

DIVÍNOVÁ Oldřiška

75

MACHÁČOVÁ Anna

88

PTÁČNÍK Josef

93

KOMÁRKOVÁ Marta

85

MATULOVÁ Květuše

84

WOLLEROVÁ Marie

75

Proč jsi mě opustil?
Nečekám na zázrak,
Vím, že se nestane,
dopluje starý vrak
stožáry zlámané.
A člověk na kříži!
Posledním zbytkem sil
vést úder do mříží!
Proč jsi mě opustil?
Lubomír Antoš
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placená inzerce

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

www.centrummariapoli.cz

Ceny inzerce ve Vinoﬁském zpravodaji
Šířka
[mm]

Výška
[mm]

Orientace

Cena
bez DPH

1/1 A5

128,5

188

na výšku

2.000,- Kč

2/3 A5

128,5

124

na šířku

1.200,- 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 trval˘m pobytem, pﬁípadnû sídlem spoleãnosti
nebo provozovnou v Mâ Praha–Vinoﬁ, platí sleva 20 % ze základu danû DPH.
Uzávěrky: 25. 03., 25. 06., 25. 09., 25. 12.
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