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Slovo starosty
Ahoj Vinořáci,
nový školní rok začal a prvňáky
jsme vítali v přeplněné školní jídelně. Jako každý rok jsem se jim
omluvil, že se budou muset ještě
půl roku koukat na stavbu, protože pro jejich kolegy ze školy stavíme dalších 5 nových tříd. Ty mají
být hotové v polovině příštího roku. Do konce září příštího roku by
potom měly být hotové i další dvě
třídy mateřské školky. A jak jsme
na posledním zasedání zastupitelstva schválili, měla by se stará
školka v Mikulovické s těmi dvěma
třídami oddělit a vytvořit se samostatná jednotka pro naše nejmladší děti, s výhledem na umísťování
dětí od 2 let. V té staré školce ještě
budeme muset zvýšit kapacitu kuchyně. Kapacita školek bude potom asi 270 dětí! Když to srovnám
s kapacitou školky na začátku mého nástupu – 75 dětí, je to rozdíl.
Co se týká nákupních možností: otevřelo se nové obchodní centrum s Billou, potřebami pro zví-
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řata, drogerií, v blízké době to doplní ještě prodejna tabáku, vinotéka, Pepco a lékárna. Toto obchodní centrum je nádherné,
významně oživí celou lokalitu
a pomůže mnoha lidem. Navíc disponuje velikým parkovištěm. Na
zcela nové zastávce MHD v jeho
blízkosti ještě bude instalován přístřešek a dořešeno odvodnění na
jejím začátku.
V oblasti sportu: brzy bude zahájena výstavba nových kabin na
fotbalovém hřišti, proběhne instalace venkovních cvičebních
prvků pro všechny věkové kategorie, byla provedena rekonstrukce podlahy v sokolovně,
v přípravě je i výstavba plaveckého stadionu a zimního stadionu
s dalšími možnostmi, například na
beach volejbal. Na vinořském hřišti se konal i mezinárodní turnaj
v kriketu, v blízké budoucnosti tak
nebude moc odvětví, která Vinoř
neuspokojí. Naším cílem je, aby se
Vinoř stala opět rekreačně-spor-

tovní oblastí. Máme k tomu jedinečnou polohu, jedinečnou přírodu s rybníky i lesy, zámky, významnou archeologickou lokalitou
a také vynikající zastupitelstvo, které se o to moc snaží a pomalu, přes
finanční nedostatky, se to daří realizovat. A v přípravě je i celá řada
projektů v oblasti sociální, kulturní, výstavba chodníků a lesních
cest, archeoparku s rozhlednou
a zoo-koutkem.
Pojďme si proto užívat tu nádheru a nenechme se politickými
nulami vmanipulovávat do té „blbé nálady“, jak o ní hovořil Václav
Havel, hledejme to pozitivní a příjemné, co nám život ve Vinoři přináší.
Ať je Vinoř opravdu naším společným domovem, navzájem přátelská a v duchu názvu našeho
starého spolku – dobročinno vlastenecká. Tak hezký krásně barevný podzim a těším se na setkání
s vámi.
Fr. Švarc

Informace úﬁadu
Z 21. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha-Vinoﬁ, konaného dne 19. 9. 2017
❙ MZ revokovalo svoje usnesení
č. Z225/6/17 ze dne 22. 6. 2017,
kdy byla schválena dotace ve výši
170 000,- Kč na opravu opěrné zdi
u kostela a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou farností u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Vinoř (dále
jen „Římskokatolická farnost“) na
poskytnutí dotace ve výši 150.000,Kč na opravu opěrné zdi u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Vinoř,
ul. Urbanická
❙ MZ revokovalo svoje usnesení
č. Z380/6/17 z 20. ZZMČ ze dne
22. 6. 2016 a schválilo prodloužení nájemní smlouvy jednoho z bytů v Bohdanečské 400, Praha 9 - Vinoř od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018
❙ MZ schválilo uzavření nové nájemní smlouvy s CETIN a.s. na pronájem prostor Prachovická 340
(budova ZŠ Vinoř), Praha 9 - Vinoř
do 31. 10. 2022 a pověřilo starostu podpisem této smlouvy
❙ MZ schválilo změnu rozpočtu
k 30. 9. 2017 dle rozpočtového
opatření č. 5/2017 týkajícího se
zvýšení rozpočtu o dotaci na rozšíření MŠ, vratky daně za rok
2016, zvýšení rozpočtu o investiční dotaci na projektovou dokumentaci na výstavbu veřejného
sportoviště, zvýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci na sport a kulturu z odvodu z výherních automatů a dalších přesunů v rámci
rozpočtu. Touto úpravou bude rozpočet navýšen o Kč 10.786.800,ve výdajové i příjmové části schváleného rozpočtu. V příjmové části
na Kč 82.510.100,- po konsolidaci

82.408.100,- se zapojením Třídy 8
ve výši Kč 7.888.700,-. Ve výdajové části na Kč 90.398.800,- po konsolidaci Kč 90.296.800,❙ MZ schválilo finanční dar ve výši 3000,- Kč na terénní služby rané
péče neziskové organizaci EDA,
která pečuje o dítě se zrakovým
postižením ve Vinoři. Dar bude
poukázán po podpisu darovací
smlouvy na účet organizace
❙ MZ schválilo finanční dar ve výši 10 000,- Kč na činnost HC Kačeři, který bude poukázán po podpisu darovací smlouvy na účet
organizace
❙ MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na 2 byty v Mladoboleslavské 515, Praha 9-Vinoř na
3 roky
❙ MZ souhlasilo se snížením nájemného v bytové jednotce Mladoboleslavská 515, o 100,- Kč/měsíčně na
nákup přípravků k odstranění plísně, která se občas v bytě objevuje
(s platností od 1. 10. 2017)
❙ MZ nesouhlasilo se snížením nájemného pro J. Strašila v nebytovém prostoru, Mladoboleslavská 13
(provozovna tabáku a rychlého
občerstvení), který o snížení požádal z důvodu propadu tržeb. Nájem byl stanoven na základě výběrového řízení a snížením nájmu
by došlo k porušení podmínek výběrového řízení.
❙ MZ souhlasilo, po dohodě s Římskokatolickou církví, s využitím
pozemku p.č. 1130 v parku před
hřbitovem k umístění pomníku
„Již nikdy žádné války“
❙ MZ schválilo zřízení nové MŠ

s právní subjektivitou a pověřilo
starostu MČ Praha – Vinoř ve spolupráci s ředitelem ZŠ a MŠ Vinoř
realizací
❙ MZ souhlasilo s odkupem pozemků parc. č. 674/8, parc. č. 1519/47
a 1524/4, parc. č. 705 pro potřeby
MČ Praha-Vinoř (pozemek k vybudování části chodníku do Ctěnic
a další) a pověřilo starostu k uzavření kupní smlouvy, případně
jednáním s MHMP o výkupu těchto pozemků
❙ MZ souhlasilo s uzavřením
smlouvy o údržbě veřejné zeleně
s vybraným uchazečem dle výsledků výběrového řízení a pověřilo starostu MČ k podpisu smlouvy o dílo s platností od 1. 10. 2017
❙ MZ pověřilo starostu k jednání
s SPÚ ve věci možného odkupu
pozemku 1565/2 pro případné využití; nabízený pronájem není pro
MČ účelný
❙ MZ nesouhlasilo se změnou
územního plánu na pozemcích
p. č. 1536/1 a 1536/2(u mlékárny)
z PS na SV
❙ MZ schválilo vypracování oddělovacího geometrického plánu
a znaleckého posudku na cenu
parkovacích stání na sídlišti Bemet. MZ schválilo vyvěšení záměru prodeje pozemků předem určené osobě
❙ MZ neschválilo konání místního
referenda v termínu podzimních
voleb, vzhledem k tomu, že odsouhlasilo tento protinávrh:
Zastupitelstvo Městské části
Praha – Vinoř na svém řádném zasedání dne 19. 9. 2017, usnesením
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k bodu č. 19 „Z418/9/17 – Vyhlášení referenda“ podle § 13 odst. 3
zákona č. 22/2004 Sb., o místním
referendu na základě právně bezvadného návrhu na konání místního referenda o bytové výstavbě
v městské části Praze Vinoři, podaného přípravným výborem, jehož
zmocněncem je pan Ing. Jan Obruča, ze dne 2. 8. 2017 nesouhlasí
s tím, aby orgány městské části Praha – Vinoř učinily v samostatné působnosti veškeré kroky odstoupení
od smlouvy o spolupráci při vý-

stavbě rezidenčního centra na pozemcích par. č.1577/180, č. 1580/1,
č. 1577/5, č. 1577/6, č. 1577/178
a č. 1577/41 vše v katastrálním
území Vinoř, Praha hl.m. (lokalita
mezi ulicemi Bohdanečská, Mladoboleslavská, Semtínská, Českodubská, Velkoosecká, Mlázovická,
Dražkovská a Dubanská) s developery, včetně zrušení souhlasu se
související architektonickou studií
a zrušení souvisejícího souhlasu
do stavebních a souvisejících řízení, a aby orgány městské části Pra-

ha – Vinoř podnikly v samostatné
působnosti veškeré kroky k tomu,
aby obytná výstavba na těchto pozemcích měla maximální výšku 2
nadzemních podlaží a ukládá tajemnici Úřadu městské části Praha
– Vinoř PhDr. Dagmar Petrové
v termínu do 20. 9. 2017 písemně
vyrozumět zmocněnce přípravného výboru pana Ing. Jana Obruču
o tomto rozhodnutí.

chce. Všichni určitě víme, že stavět
se bude. Především proto, že nebylo požádáno o změnu územního
plánu. Jak konstatoval p. starosta
na zmíněném zasedání zastupitelstva, můžeme za to všichni. Každý
z nás přece mohl požádat o změnu
plánu! V jistém smyslu měl pravdu, měli jsme být více „ve střehu“,
měli jsme méně důvěřovat, ale za
to více konat. Avšak první zodpovědný má být starosta!
Pokud jde o referendum, i když
jsme splnili vše co starosta požadoval a v návrhu usnesení bylo vyhlášení referenda na termín parlamentních voleb, přesto nebylo
zastupitelstvem referendum vyhlášeno. Zástupce starosty p. Rytina totiž podal protinávrh, v němž
v souladu se zákonem navrhnul
nahradit referendum pouhým hlasováním zastupitelů. Závěr se dal
předpokládat: nesouhlas.
Co to znamená? Referendum
stejně bude, protože p. Obruča jako
zmocněnec přípravného výboru referenda bude na jeho konání trvat.
Otázkou je termín referenda. O tom
rozhodne zastupitelstvo na svém
příštím zasedání. Není pochyb
o tom, že se bude snažit o co „nej-

bližší“ termín. Samozřejmě se předpokládá, že řada občanů nebude
chtít ztrácet další víkend hlasováním tím spíše, že další volby budou
hned v lednu 2018. Je to pochopitelné, proto jsme chtěli termín referenda spojit s parlamentními volbami. A nejen proto, pořádání
referenda v době voleb by uspořilo náklady (členové komisí nominovaní přípravným výborem referenda by se vzdali odměny, režijní
náklady by vzrostly jen o náklady
na osvětlení, event. spotřebu vody).
Já osobně jsem optimistka: jako
zastupitelka jsem stále přesvědčená, že je nutné, abyste měli možnost projevit svůj názor. Jsem ráda,
že jsem se o to přičinila a rozhodně toho nelituji. Když dojde na slova p. starosty a vyhlásí referendum na 24. 12. 2017, bude mi ctí
se zúčastnit a rozhodně napeču víc
cukroví pro ty, kteří si najdou čas
na návštěvu volební místnosti.
Cestou se stavím v místním kostele pro betlémské světlo.
Přeji vám krásný podzim plný
slunných dní a skvělou náladu.
Lenka Turnerová, zastupitelka,
předsedkyně Bytového
a sociálního výboru MÚ Vinoř

Hlasování:
pro: 8

proti: 2

zdržel se: 0

Referendum
Vážení přátelé,
po absolvování poslední schůze
zastupitelstva dne 19.9.2017 cítím
naléhavou potřebu se omluvit
všem, kteří dle vyjádření některých přítomných nerozuměli tomu, co podepisují, když přiložili
svůj podpis k petici za svolání
místního referenda.
Podpisy (a bylo jich mnohem
víc, než je potřeba pro vypsání referenda) byly získány nejen pochůzkovou činností, ale minimálně polovina listin byla podepsána
na různých místech v obci (velké
díky všem, kteří umožnili spoluobčanům podepsat petici ve své
provozovně! Všechny ani nebyly
použity, protože jsme je získali po
předání listin na MÚ a ponechali si
je pro případ, že bychom byli vyzvání k jejich doplnění). Na schůzi
zastupitelstva jsem se dověděla, že
údajně značná část vás, kteří jste
podepsali, tak učinila, aniž chtěla.
Ráda bych ještě jednou vysvětlila, jaký význam má váš podpis
petičního archu referenda. Nejde
totiž o nic jiného než o souhlas
s tím, aby se referendum konalo.
Tudíž aby se ten, kdo chce, mohl
vyjádřit k tomu, jaký typ výstavby
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Vyjádﬁení zastupitelÛ koalice ODS – SdruÏení pro Vinoﬁ
k vyhlá‰ení referenda v Mâ Praha-Vinoﬁ
V úterý 19. září 2017 proběhlo
zasedání Zastupitelstva městské
části Praha-Vinoř, které mělo poprvé v historii řešit vyhlášení místního referenda. Vzhledem k závažnosti takového kroku bylo
vhodné zrekapitulovat klíčová fakta, jež tomuto okamžiku bezprostředně předcházela.
Jak připomněl ve své prezentaci statutární zástupce starosty Michal Biskup, od 2016 probíhala
intenzivní jednání mezi MČ a společností Atlantis, plánující novou
výstavbu na okraji budoucího golfového hřiště. Finální dohoda, která obsahuje oboustranné ústupky,
garantuje Vinoři výstavbu hluboko pod limity územního plánu
(místo čtyř až šestipodlažní zástavby jen jedno až třípodlažní),
získání několika pozemků v ceně
desítek milionů korun do majetku
Vinoře, či realizaci více než šedesáti procent parkovacích míst nad
požadavky norem (s tím, že téměř

všechna tato místa budou v podzemních garážích). Dohoda byla
stvrzena smlouvou řádně schválenou zastupitelstvem. Ta byla posléze napadena přípravným výborem referenda, jímž byla také
1. června 2017 doručena na ÚMČ
žádost o vypsání referenda s cílem
dohodu vypovědět.
Žádost ale obsahovala zásadní
nedostatky – bylo zde například
tvrzeno, že realizace kladně zodpovězené otázky v referendu přinese Vinoři zisk desítek milionů
korun. Protože opak je pravdou,
byl přípravny výbor ve správním
řízení dvakrát vyzván k doplnění
a uvedení reálných nákladů, které
Vinoři hrozí, pokud by k vypovězení smlouvy došlo. Nakonec byla žádost přípravným výborem doplněna a ÚMČ shledána jako
bezvadná.
Tento dokument, vlastnoručně
podepsaný zmocněncem přípravného výboru Ing. Janem Obručou,

na rozdíl od první žádosti jasně
uvádí potenciální škodu pro Vinoř,
blížící se neuvěřitelnému stu milionů korun. Přípravný výbor navrhoval hrazení této pro Vinoř
zcela astronomické sumy především prodejem majetku MČ, omezením investic a údržby… Pro osm
z deseti přítomných zastupitelů
bylo něco podobného zcela nepředstavitelné a vůči voličům
i neobhajitelné, a tak zcela v souladu se zákonem nejprve sami odpověděli na otázku referenda, a to
jednoznačným „NE“. Pokud bude
přípravný výbor i nadále trvat na
vyhlášení referenda, stane se tak
na nejbližším zastupitelstvu, nicméně vyjádřit se k otázce referenda jasným „NE“ cítila většina zastupitelů jako svoji morální
povinnost.
František Švarc, Iveta Boušová,
Robert Rytina, Michal Biskup,
Jan Červenka, Mirko Šustr,
Hana Šůrová, David Smoljak

Cyklozvonûní
V neděli 17. září proběhl další
ročník Cyklozvonění, letos poprvé
s oficiální účastí Vinoře. Vše dopadlo nad očekávání dobře, ranní
mračna se roztrhala a na většinu
cesty svítilo sluníčko. Od kostela
vyjelo 10 cyklistů s novými krásnými zvonky a tričky s logem akce
a to včetně dvou nejmenších kolařů na přípojné tyči. V Satalicích
jsme se spojili s místními a čekali
na peloton ze Kbel a Čakovic, který přivedl cyklista nejpovolanější,
pan Radek Čermák z Odboru dopravy Kbely. Všech asi 50 cyklistů
pod jeho vedením vyrazilo směr
Kyje, Hloubětín, Harfa, Libeň, Ro-
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hanský ostrov až na Invalidovnu.
Tam nás čekala pouť, program na
podiu, stánky, tombola a asi tisíc
dalších zaparkovaných kol. Vyzkoušet se dalo ledacos: vegetariánské jídlo, elektrokola, člověk si
mohl šlapáním vyrobit elektřinu
na rozmixování koktejlu, poskytnout rozhovor místní televizi, potkat se s radními z Magistrátu...
Prostě kdo jel, určitě nelitoval.
Hlavním cílem akce bylo ukázat,
kudy vedou krásné cyklostezky
kolem Rokytky, nebo jak dojet do
centra, aniž by se cyklista potkal
s automobilovou dopravou. Na několika zastávkách jsme dostali
i výklad, jak cyklostezky vznikaly,
kde se plánují další, kolik stály
a proč naopak někde zatím udělat
nejdou, prostě mnoho zajímavých
informací. Letošní ročník se rozhodně vydařil a doufejme, že příští rok se nás sejde ještě více.
Michal Biskup
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Sborník o souãasné Vinoﬁi – historie, poetika míst a lidí
U příležitosti 930 let od první písemné zmínky o Vinoři v příštím roce bych Vás chtěla požádat o laskavé zapojení se a pomoc s projektem
„Živá paměť Vinoře“. Pro kronikářské potřeby, momentálně pro sborník o současné historii Vinoře a svůj

osobní archiv shromažďuji příspěvky o jejích novinách, plánech, realizacích, snech, problémech i úspěších, centrech i periferiích, místech,
lidech, netušených zákoutích, zajímavostech i všednostech… ve formě
zpráv, vzpomínek, úvah, rozhovorů,

názorů, anekdot, písemnostech, fotodokumentace ad.
Máte-li mi co říct, napsat nebo
zapůjčit, budu Vám velmi vděčna.
S poděkováním
Klára Löwensteinová
klaralowenstein@yahoo.it

Téma: Zklidnûní dopravy ve Vinoﬁi
Již více než rok se MČ zabývá
zklidněním dopravy v oblasti vymezené ulicemi Mladoboleslavská, Stojická, Klenovská a Rosická.
V úterý 12.9.2017 proběhla v informačním centru další diskuze
nad komplexním návrhem dopravních opatření. Účast byla hojná, autor Tomáš Cach představil
obecné principy návrhu a potom
se diskutovala konkrétní opatření v té které ulici nebo křižovatce.
Hlavní nástroje pro zklidnění dopravy jsou:
1) Rozšíření současné „Obytné
zony“. To znamená přednost
chodců a maximální povolenou
rychlost 20 km/hod.
2) Odstranění maxima zbytečných značek a zavedení přednosti zprava.

3) Zúžení komunikací střídavými
parkovacími stáními.
4) Zajištění maximální prostupnosti pro cyklisty.
5) Zrušení některý jednosměrek
a zjednodušení značení.
Účastníci jednání se shodli, že
nejvyšší hodnotou je bezpečnost
a tu ohrožují zejména rychle jedoucí řidiči. Ve Stojické ulici dojde
k doplnění návrhu o výrazné zúženi a zakřivení jízdní dráhy pomocí cik-cak parkovacích míst. Dále bude osazena značka zakazující
ve špičce odbočovat z Rosické do
Stojické.
Hodně se diskutovala ulice Moravanská, kde dojde k osazení zákazu vjezdu nákladních aut nad
3,5 tuny a také k vytyčení cik-cak
parkování.

MČ zadala projektantovi úkol,
aby návrh zahrnoval vytyčení maximálního počtu parkovacích míst
pro obyvatele v přilehlých domech.
Na projednání se i hlasovalo a občané drtivou většinou souhlasili
s drobným snížením počtu parkovacích míst, výměnou za zklidnění
dopravy a hlavně vyšší bezpečnost.
Na jednání byl přítomen i pan
Radek Čermák z Odboru dopravy
Kbely a navržené změny mají velkou šanci projít schválením jak Policie ČR tak právě Odboru dopravy. S realizací počítáme v první
polovině roku 2018.
Za MČ bych rád poděkoval
všem, kteří se tohoto i předešlých
jednání zúčastnili, za velice konstruktivní debatu.
Michal Biskup
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Golf by se mûl otevﬁít v létû 2018!
Předposlední zářijovou sobotu
za mimořádně krásného slunečného počasí proběhla prohlídka
golfového hřiště, které podle kapliček umístěných na svatováclavská poutní cestě dostalo název
Twin Chapels Golf Resort Praha.
Zhruba padesát zájemců si ve
společnosti ředitele společnosti
Golf Vinoř, a. s., Miloše Drbala
a prokuristky Moniky Bažantové
prošlo celý areál, který zahrnuje
budoucí 18-ti jamkové mistrovské
hřiště, 9-ti jamkové hřiště pro
amatérské hráče a rozestavěný
golfový klub s restaurací a zázemím pro golfisty i veřejnost.
Od zástupců společnosti se kromě různých zajímavostí dostalo
návštěvníkům i jednoho varování.
Vodní nádrže zpestřující přírodní
vzhled areálu nejsou rozhodně určené ke koupaní. Mají hloubku až
čtyři metry a jejich dno pokrývá
dosti kluzká folie, která sahá až na
břeh. Existuje proto reálné riziko,
že případní zájemci toužící po vodním osvěžení mohou mít při návratu na břeh značné potíže.
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Nejvíce dotazů směřovalo k plánovanému termínu otevření. Dozvěděli jsme se, že zdržení ve výstavbě nastalo kvůli potížím se
stavebními firmami, ale vše teď
směřuje k otevření v průběhu příštího roku. Základní lhůta pro herní způsobilost terénu počítaná od
zasetí travního prostu je 16 týdnů,
takže se počítá s tím, že golfový areál bude otevřen koncem léta 2018.
Zástupci golfu též přislíbili, že na
podzim letošního roku vybudují slíbenou stezku podél Mladoboleslavské ulice, která konečně pro-

pojí Vinoř a Kbely. Stezka bude mít
přírodní povrch, buď mlat, nebo
minerální beton, takže ji budou moci využívat chodci i cyklisté. Klubové zázemí včetně restaurace by mělo být dokončené na jaře příštího
roku. A v zimě 2018 už tu možná bude okolí zasněžovat sněžné dělo,
aby po okruhu mohli vyběhnout
milovníci bílé stopy na běžkách.
Tak snad to s těmi termíny, golfisty, cyklisty i běžkaři tentokrát
skutečně vyjde!
David Smoljak,
zastupitel MČ Vinoř

Vinoﬁ international
Zájezd vinoﬁsk˘ch dûtí do partnerského mûsta Lavena Mombella
od 2. do 8.ãervenece 2017
Na kraji léta se opět vinořští malí muzikanti spolu se svou uměleckou vedoucí Kristýnou Kolajovou, díky finanční podpoře
městské části a svému ohromnému
úsilí, vydali s nově nastudovaným
repertoárem operek „Růženka“
a „Dvanáct měsíčků“ Z. Svěráka
a J. Uhlíře na turné do partnerského města Lavena Mombella
v Itálii. Na cestách je doprovázel
pan farář Vít Horák. V oratořích
v Mombellu a v Lavenu děti odehrály dvě představení, kterým
předcházel pohádkový workshop.
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Proběhlo i kratší setkání s tamní
honorací; radním a zástupcům
kulturních a duchovních institucí
byly předány křišťálové dary a tlumočeny pozdravy od MČ Praha –
Vinoř. Italským partnerům jsme jako pokaždé nabídli participaci na
stávajících recipročních projektech
kulturně-sportovního a edukační
rázu, rozmýšleli nové a zvali je na
návštěvu Vinoře.
Představení měla velký ohlas,
děti předvedly profesionální výkony před cizím publikem, zaujaly natolik, že prolomily jazykové bariéry. I za tak krátkou dobu si stihly
vychutnat krásu této spřátelené
lombardské perly: vyjely kyblíkovou lanovkou, koupaly se v jezeře
Maggiore, podívaly se na Borromejské ostrovy, zažily dobrodružný výšlap divočinou k vodopádům,
ochutnaly domácí kuchyni hostitelů v Casa Rossa a užily si nezapomenutelný prázdninový týden.
Mise byla splněna. Lavenští přislíbili kratší návštěvu Vinoře koncem tohoto roku.
k.l.

10

Mezinárodní tábor Schulzendorf
V letošním roce se dětský mezinárodní tábor konal v partnerském městě Schulzendorf v Německu. Celkem se zúčastnilo 29
dětí, které si užily krásný týden plný zážitků. České děti putovaly do
Schulzendorfu 30.července vlakem z nádraží Holešovice. Cesta trvala celkem 5 hodin. 4 hodiny se
jelo do Berlína a pak ještě hodinku příměstským vlakem do Schulzendorfu. Zde nás čekala Anke
a Olly, kteří letošní tábor organizovali a samozřejmě také německé
děti. O chvilku později dorazily také děti z Polska se svými vedoucími. Během prvního dne se děti seznámily a ubytovaly ve třídách
místní tělocvičny. Program celého
týdne byl velice pestrý. Na každý
den byl připraven nějaký výlet
a také trénink. Celý tábor byl koncipován jako hudební. Děti každý
den asi hodinu nacvičovaly hudební vystoupení. Vedoucím byl
Falco, který děti naučil hrát na plastové láhve, na tubusy a také na
různé druhy bubnů. Děti pečlivě
trénovaly a nakonec vše, co se naučily předvedly na závěrečném
koncertu, kterého se zúčastnili rodiče a příbuzní německých dětí
a také starosta a bývalý starosta
Schulzendorfu a další hosté. Během celého týdne děti prožily
spoustu společných zážitků. Hned
v neděli se prošly po Schulzendorfu, prohlédly si místní radnici
a ochutnaly výbornou zmrzlinu.
Na večer bylo připraveno zdobení
čepic, které si děti označily svým
jménem, aby se lépe poznávaly. Na
pondělí byl pro děti připraven výlet do nákupního centra, kde kromě nákupů strávily dvě hodiny na
bowlingu. Ve volných chvílích trá-

vily děti čas na hřišti u školní družiny a v tělocvičně. Večer vyráběly keramické sovy nebo svícny. Na
úterý byl na odpoledne připraven
další výlet. Děti si vyzkoušely speciální kola na kolejích. Dvě děti šlapaly a dvě se vezly. Cestou se několikrát vystřídaly. Na konci cesty
čekal zábavný minigolf. A pak samozřejmě stejná cesta zpět. Večer
už děti unavené ulehly do postelí.
Ve středu jsme vyrazili na celodenní výlet do Berlína. Z autobusu

si děti prohlédly město, zastavili
jsme u známé Braniborské brány.
Cílem naší cesty byl Tierpark – což
je něco jako zoologická zahrada
s velkým množstvím zeleně. Procházka mezi zvířaty byla příjemná.
Odpoledne se ještě chvilku nacvičovalo na vystoupení a večer se dokončovaly výrobky z keramiky. Ve
čtvrtek po dopoledním tréninku
a obědě čekalo děti další dobrodružství. Po hodinové cestě autobusem jsme dorazili k velkému je-
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zeru, kde se všichni rozdělili na
skupinky po 6-8 a každá skupina
s jedním nebo dvěma dospělými si
přesunula do vody dlouhou loď
a vyrazila na jezero. Byl to skvělý
zážitek, ale návrat na břeh stál
všechny mnoho sil. Jedna z posádek musela dokonce požádat při
návratu o pomoc, protože jinak by
z nich byli trosečníci v jiné zátoce.
Po návratu a po večerním grilování podnikly děti společně s některými vedoucími noční cestu Schulzendorfem. V pátek dopoledne se
opět nastoupilo do autobusu. Tentokrát byl cílem aquapark. Děti se
vyřádily na různých tobogánech
a jiných atrakcích. Odpoledne samozřejmě nechyběl trénink na
vystoupení a večeře. Sobotní dopoledne děti strávily hraním skupinových sportovních her. Byla to
zábava. Nakonec zvítězili všichni.
Před obědem byla ještě hra v lese.
Dva týmy měly za úkol chránit svoji vlajku a ukrást vlajku soupeři.
Hra skončila remízou. Odpoledne
byla generálka a velké přípravy na
večerní koncert. Velké finále dopadlo skvěle a německé děti se
společně s rodiči již večer odebraly domů. Při posledním večerním
tvoření se vyráběly náramky z vlny
s rolničkou a pak se naposledy
všichni uložili ke spánku. V neděli
nastoupila po velkém loučení polská výprava do autobusu a česká
výprava se vydala na poslední (vlakové) dobrodružství. Cesta rychle
uběhla a na holešovickém nádraží
nás přivítali čekající rodiče.
Tábor byl skvělý, děkujeme německým přátelům za skvělou péči a úžasné zážitky. A už se můžeme těšit na příští rok, kdy se tábor
bude konat v Polsku.
I. Boušová, V. Boušová,
I. Koníčková
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Ctûnice
STÁLÁ EXPOZICE
1. PATRO ZÁMKU

¤emesla v poﬁádku
Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku
po současnost
Stálá expozice, seznamující s dějinami řemesel a cechovního sdružování, která je umístěna v hlavních
reprezentativních sálech I. patra
zámku, představuje jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních
památek na světě, sbírka obsahuje více než 600 předmětů.

ZÁMECK¯ AREÁL CTùNICE
Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř
Tel.: 286 001 366, e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz,
www.muzeumprahy.cz
Spojení:

metro B – Palmovka nebo metro C – Letňany,
bus 185 (směr Vinořský hřbitov)
a 302 (směr Přezletice–Kocanda) do stanice Ctěnice

Otevřeno: do 31. 10. výstavy a expozice út–ne 10–18 hod.,
park je přístupný denně 8–22 hod.,
od 1. 11. 2017 út–pá 10–16 hod., so–ne 10–18 hod.,
park je přístupný denně 8–18 hod.
Státní svátky: 28. 10. 10–18 hod., 17. 11. 10–16 hod.
Vánoční provoz: 24. 12. 10–13 hod., 25. a 26. 12. 10–16 hod.,
31. 12. 10–13 hod., 1. 1. 10–16 hod.

Předmět čtvrtletí:

Korouhev rybáﬁÛ
Rybáři, obdobně jako vinaři, nezakládali cechovní organizace,ale
sdružovali se do jakýchsi společenstev, a to podle městských čtvrtí,
kde hájili své zájmy, zejména vůči
rybářským pytlákům. Také proto se
jejich hlavní představitelé nenazývali cechmistři, ale konšelé. První
rybářský „pořádek“ vznikl v roce
1531. Rybáři byli v Praze usazeni
podél řeky, jejíž části si pronajímali k lovení ryb. Proslulí byli rybáři
zejména z Braníka a Podskalí. Na
malostranském vltavském břehu
dokonce vznikla rybářská obec nazývána „V Rybářích“.
Rybáři si při příležitosti korunovace Leopolda II. nechali v roce 1791 zhotovit korouhev z červeně protkávaného a zlatem
krumplovaného hedvábí. Z jedné
strany korouhve je obraz s iniciálou L II a datací 1791, z druhé strany pak výjev ze života patrona rybářů – svatého Petra.

STÁLÉ EXPOZICE
PŘÍZEMÍ ZÁMKU

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

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

VÝSTAVY
PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Praha v ãase
vánoãním
Tradice a řemesla od adventu
do Hromnic
26. 11. 2017 – 4. 2. 2018
Advent je na zámku ve Ctěnicích přivítán výstavou vztahující
se k oslavám vánočních svátků
v pražských rodinách z přelomu
19. a 20. století. Prostřednictvím
sbírkových předmětů, vánočně
naladěného měšťanského pokoje a vůní prostoupené kuchyně
se návštěvníci mohou seznámit
s historií slavení Vánoc na území
Prahy od adventu po Hromnice,
jejichž oslavou se Vánoce zakončovaly. Instalace měšťanského
pokoje a kuchyně navíc umožňuje poznat Vánoce našich předků zblízka, pohrát si s dobovými
hračkami či se zapojit do pečení
vánočního cukroví.

13

STÁLÁ EXPOZICE
VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR

NádraÏí
Praha-Tû‰nov
Provoz obnoven
od 9. 4. 2017
Nová expozice představuje zaniklé pražské nádraží jako model
ve velikosti H0, modelové kolejiště i areál lokomotivního depa
v měřítku 1 : 87. Expozice nabízí

Adventní dílny v rámci výstavy
se konají v sobotu 2. 12, 9. 12.
a 16. 12. vždy od 10 do 17 hod.

Umûní kuté v Ïeleze
Kovářské a zámečnické práce
ze sbírek Muzea hlavního města Prahy
14. 5. – 1. 10. 2017
Výstava prezentující kovářské
a zámečnické práce ze sbírek muzea představuje v první části ukázky zámečnického řemesla. Návštěvník se seznámí s historií
zámkového mechanismu, s typy
zámků a kování. Druhá část výstavy je věnována rozměrnější kovářské tvorbě, počínaje obdobím
baroka. Důraz je položen na předměty, které buď v Praze vznikly,
nebo s ní spojily svůj „život“. Sbírka zámků a kování Muzea hl. m.
Prahy začala vznikat již krátce po
jeho založení a nyní obsahuje na
1350 zpracovaných kusů.
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návštěvníkovi možnost udělat si
velmi reálnou představu také
o podobě nejkrásnější nádražní
budovy v Praze, vystavěné v letech 1872–1875 coby reprezentativní železniční stavba významné
společnosti Rakouské severozápadní dráhy. Model budovy, zahrnující i pozoruhodnou sochařskou
výzdobu, vznikl dle původních
technických výkresů metodou
3D tisku.

PROGRAMY PRO ·KOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Komentované prohlídky
Předem se objednávejte na tel.: 601 555 080
nebo na e-mailu: samanova@muzeumprahy.cz
Řemesla v pořádku
Komentovaná prohlídka expozice seznámí návštěvníky s dějinami
řemesel a cechovního sdružování
v sociokulturním i uměleckohistorickém kontextu od středověku
po současnost s důrazem na genezi cechovnictví na území Prahy.
Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ
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

Vánoce našich prababiček
Platné od 5. 12. 2017
Interaktivní program k výstavě
Praha v čase vánočním, během něhož se přeneseme o několik desítek let zpět a poznáme, jak slavily
vánoční svátky děti před více než
150 lety, jak zdobily stromeček či
jaké dostávaly vánoční dárky.
Vhodné pro: MŠ, 1. st. ZŠ

LITERÁRNÍ
KAVÁRNA
(ve 14 hod. v sále Kočárovna)

14. 11. 2017
Zdenka Procházková
a Jan Rosák

12. 12. 2017
Judita Matyášová

17. 10. 2017
Zdenka Procházková
a Arnošt Goldflam

Český herec, dramatik, režisér,
pedagog i spisovatel Arnošt Goldflam je znám z divadelních inscenací brněnských divadel i mnoha
filmových rolí. Nyní vyučuje na JAMU a na DAMU, v roce 2007 byl
jmenován profesorem pro obor
dramatická umění.

Rozhlasový a televizní moderátor Jan Rosák je divákům dobře
znám z pořadů Videostop, Studio
Rosa, Magion, Bingo nebo Riskuj.
Na vlnách Českého rozhlasu Region – střední Čechy uvádí svou
talkshow Tandem, posluchačům
Dvojky je známý z pořadu Šťastnou cestu.

Novinářka Judita Matyášová píše pro Lidové noviny a týdeník
Vlasta. Specializuje se na příběhy
pamětníků, kteří odešli nebo emigrovali v první polovině 20. století, např. osudy Wintonových dětí
nebo příběhy zaměstnanců firmy
Baťa v zahraničí.
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Ze Ïivota Vinoﬁe
Vinoﬁ fest
10. 8. 2017 se na Hoffmanově
dvoře (s velkou podporou městské
části) konal 2. ročník místního hudebního festivalu VINOŘ SE FEST.
Na třech podiích se vystřídalo
mnoho kapel, počasí nám přálo
a lidé se dobře bavili. Vytrvalci odcházeli dloouho po půlnoci.
A jaké to celé mělo náladu se
dozvíte tady z fotografií.
Těšíme se na další ročník!
Organizátoři:
Jan Linhart, Ilja Vlček
a Jana Česáková Hyklová
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Vinohra nás stále baví
V pondělí 18. září VinoHra zahájila výuku v novém školním roce a oslavila tak své první narozeniny. Bezmála padesát malých
i velkých studentů se začalo týden
co týden věnovat hře na hudební
nástroje či výtvarce.
„Naprostou většinu studentů tvoří žáci základních i mateřských škol
z Vinoře a blízkého okolí,“ říká Lucie Diblíková, předsedkyně spolku
VinoHra. „Za velký úspěch považuji, že někteří z nich dokázali přenést
své nadšení i na své rodiče, kteří se
nyní stali jejich pilnými spolužáky.“
Výuka letos probíhá na Sýpce vedle fary a ve vinořské škole. Obdobně jako loni VinoHra nabízí výuku
hry na housle, ukulele, kytaru klasickou i elektrickou, flétnu zobcovou i příčnou, klavír nebo bicí. Každé úterý odpoledne probíhají
výtvarné a hudební hrátky. Nově je
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možné navštěvovat tvořivé dopoledne pro nejmenší a jejich rodiče,
které může být nejen zábavou, ale
i dobrou přípravou dětí před nástupem do mateřské školy.
I nadále by se VinoHra chtěla
podílet na veřejném životě obce.
„Zatím víme,“ dodává Lucie Diblíková, „že děti čeká vystoupení na
akcích Baráčníků a na Mikulášské

besídce pořádané vinořskou farností, ale v průběhu roku jistě přibudou další možnosti, kde se budete moci s VinoHrou setkat.“
Více informací o činnosti VinoHry naleznete na webu www.vinohra.cz a pokud vás některý
z nabízených oborů zaujme, neváhejte – stále je možné se přihlásit.
Marek a Bára Bártovi
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Vincent a Bublina
Lingva Ludus v KVC Vincent
Lingva Ludus v KVC Vincent
Od září se nanovo rozběhlo deset
otevřených skupinových, sedm uzavřených skupinových a devět individuálních kurzů angličtiny a italštiny pro děti, teenage a dospělé
a literárně-filosofická dílna pro děti. I přes velký zájem se podařilo
udržet maximálně sedmičlenný
kruh a tzv. indivindi (individuální
plány). Zefektivnil se harmonogram a snad i výuka. Z časových
důvodů nebylo možné vyhovět
úplně všem zájemcům o individuální lekce. Snažila jsem se jako náhradu všem nabídnout a otevřít
vhodný kurz.

Nově jsme otevřeli žádané kurzy aj teenage a literárně-filosofické dílny pro děti, které v minulých
letech probíhaly v sobotu pod názvem Literární dílny (nyní jde o filosofii pro děti, divadlo a literární tvorbu). V současnosti Lingva
Ludus v KVC Vincent navštěvuje
na osmdesát devět lidí týdně a vede je jeden lektor.
V plánu mám během podzimu
otevřít dospělým překladatelský
seminář aj textů (úroveň pokročilí, pondělky 19.45–20.45) a seminář náboženských textů (čtvrtky
19.-20.00). Volná místa jsou ještě
v literárně-filosofické dílně pro dě-

ti (5–13 let) ve čtvrtky od 17.15 do
18.45. Kdyby to někoho zaujalo,
ozvěte se na:
klaralowenstein@yahoo.it
Během listopadu a prosince budou v rámci Lingva Ludus probíhat jednorázové kulturně-enviromentální-sociální workshopy pro
děti a dospělé.
V sobotu 4. listopadu jste všichni srdečně zváni na tradiční úklid
Vinoře od 14. 00 (sraz před KVC
Vincent), který zakončíme eko programem a pohoštěním ve Vincentu.
Pastelově teplý a vyvážený podzim přeji celému PoVinoří.
Klára Löwensteinová, lektorka

Taneãní ‰kola HIT ve Vincentu – kurzy zahájeny
Pro všechny, kdo se chtějí
hýbat a rozvíjet své taneční
schopnosti.
děti od 2,5 let
minitanečky – ve středu
10:00–10:45 hod (s maminkama)
❙ přijďte si hodinu vyzkoušet – tančíme a hrajeme si (kurz bude otevřen od 18.10. při min. počtu 8 dětí).
děti od 3 let
tanečky pro nejmenší
v pátek 15:30–16:15 hod

❙ tančíme jako tanečnice a jako baletky (držení těla – záda, základní
kroky, jednoduché taneční sestavičky).
děti od 3. tříd
(dle dohody i mladší)
směs moderních tanců
v pátek od 16:15–17:30 hod
❙ taneční průprava, hip-hop a sestavy v rytmu samby, ča-či, jivurock’n rollu, specialitou je kankán
a tango.

Všechny hodiny probíhají, kdo
máte zájem se přidat, přijďte, začínáme nové sestavy.
Výuku vede profesionální taneční mistrová Hana Jozová Dluhošová .
V‰e najdete na
www.tanecniskola-hit.cz,
dotazy na:
info@tanecniskola-hit.cz
nebo: 602 194 636

Zdravá záda – SM systém
Cvičí se různé metodiky, které
jsou příznivé pro správné posílení
Jedná se o zdravotní cvičení, a protažení různých svalových
které je prevencí bolestí celého skupin. Prioritní je metoda SM
pohybového aparátu, vadného dr- systém s lany dle MUDr. Richarda
žení těla a vytváření svalových Smíška, dále cvičení dle Mojžíšové,
senzomotorika, akrální vzpěrná
dysbalancí.
Do kurzÛ je nutné se hlásit pﬁedem na email: valgab@post.cz
pondělí 20:00 – 21:00
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cvičení, dechová cvičení apod.
Prostě cvičíme tak, abychom se cítili lépe.
Více informací prostřednictvím
níže uvedeného emailu.
Lektorka: Gabriela Válková,
fyzioterapeutka
anebo tel.: 724 312 755.
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PILATES studio ve Vincentu ve Vinoﬁi
PILATES Sobotní dvouhodinové
SPECIÁLY – jste všichni vítáni !!!
Jednorázové otevřené lekce pro
veřejnost.
Sobotní speciály jsou určené
úplně pro všechny, není potřeba
žádné předchozí zkušenosti ani
praxe.
Naši klienti si na speciálech mohou prohloubit své znalosti, na které není na běžných lekcích prostor.
Počet míst je omezený, proto je
nutné se přihlásit zde:
E-mail: studiozp@email.cz
Mobil: 731 485 125

Datum

Téma

Program

Sobota
4.11.
250,-

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

Sobota
2.12.
250,-

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

Sobota
13.1.
250,-
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Uvolni se
od stresu
Lektorka:
Radana
Štorkánová

Bolí Vás záda? Trávíte v sedě spoustu času? Pokud nevíte, jak si správně sedJak správně sedět nout, nepomůže Vám drahá židle ani anatomicky tvarované sedadlo v autě.
v kanceláři
Dozvíte se, jak se správně usadit, jak kompenzovat dlouhé sezení při práci na PC nebo v autě. Pojďme se spolu podívat přímo ke zdroji, kde spousJak správně sedět ta potíží pohybového ústrojí začíná.
v autě
◆ zlatá pravidla do kanceláře i do auta
◆ jak si přizpůsobit pracovní místo, aby byl sed co nejšetrnější
Lektorka:
◆ spousta tipů a rad, jak zvládnout sedavé zaměstnání šetrně ke svému
Radana
tělu
Štorkánová
◆ praktické rady, jak se protáhnout v kanceláři a to rovnou na své židli

Skupinové pololetní kurzy PILATES
V září jsme zahájili novou sezonu. Momentálně jsou všechny kurzy obsazené. V případě zájmu se můžete
i nadále hlásit do kurzů jako náhradníci. Pokud se během kurzu uvolní místo, budeme Vás přednostně informovat. Další info na www.studiozp.cz nebo pište na: studiozp@email.cz a volejte: 731 485 125
Kurzy
den
Hodina
Kurzy
den
Hodina
Pilates mírně pokročilí
středa
8:15
Pilates mírně pokročilí
čtvrtek
18
Pilates Vitality 55 +
středa
17
Pilates
čtvrtek
19
Pilates
středa
18
Pilates mírně pokročilí
neděle
18
Pilates
středa
19
Pilates
neděle
19
Pilates
čtvrtek
7:45

Stream of Dance od záﬁí v KVC Vincent
Taneční skupinu Stream of Dance založili Tomášem Sloupským a jeho manželka 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 vystoupení
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 muziká-

ly 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.
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
otevřel taneční kurz ve Vinoři. Od
13. září v KVC Vincet probíhá pravidelně každou středu od 13:00 do
14:00 kurz pro děti od 6 let. Děti
vyučuje zakladatel Stream of Dance – zkušený lektor, tanečník a choreograf – Tomáš Sloupský. Další informace najdete na:
www.streamofdance.cz
Těší se na Vás Tomáš Sloupský
a jeho Stream Team.

pro děti již od 4 měsíců věku. Probíhají pravidelně v pondělí v dopoledních hodinách. Bezplatná ukázková lekce je u nás samozřejmostí
a v případě zájmu Vás na ni srdeč-

ně zveme a budeme se na vás těšit.
Děkujeme, že díky vstřícnosti KVC
Vincent můžeme muzicírovat s Vámi a Vašimi dětmi ve Vinoři.
Zuzana Bartošová

YAMAHA Claas
Vážení rodiče, milé děti,
již od roku 2008 nabízíme ve Vinoři díky skvělé spolupráci s vedením KVC Vincent kurzy Hudební
školy YAMAHA. Kurzy jsou určeny
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KURZY HUBNUTÍ s Janou

4

7,5

20

roky
vedu kurzy hubnutí

kg
zhubnou prÛmûrnû kurzisté

kg za rok
zatím nejvût‰í zhubnutí

Dostateãné dÛvody pﬁestat se vymlouvat a zaãít nûco dûlat. Rozumnû 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, nicméně postupem času našla motivaci
ke své změně, zdravotní problémy
se upravily a přes nevoli v ordina-

ci 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?
Jak dlouho ještě potřebujete být
obětí? Jak dlouho ještě potřebujete hledat výmluvy?
Máme jen teď a tady. A tím můžeme vytvořit i příjemnější potom.

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, skupinových a mini-skupinových kurzech či v jednodenním intenzivním
semináři. Kurzy a semináře se konají v dohodnutých termínech dle
zájmu v KVC Vincent (skupinový)
či v mé pracovně v Jenštejně (individuální a mini-skupinový).

Skupinové a mini-skupinové kurzy
Obsah: 10+1 x 1,5 hod konzultace. Cena: 2900Kč
Cena kurzu zahrnuje také potřebné materiály i praktické ukázky potravin. Dle zájmu klientů pak chodím i přímo „do praxe“ a jdeme třeba i společně na nákup a zkoumáme potraviny.
Kurzy končí před vánocemi, nicméně poslední (11) lekce se koná až po vánocích. Takže dostatečný důvod
neskočit hned po kurzu do „jídlově bujarých“ oslav svátků vánočních.

SKUPINOV¯ KURZ pondûlní veãerní
Terapie pro skupinu 4–12 osob, kdy mocnou zbraní proti obezitě je vzájemná podpora celé skupiny a vzájemné ovlivňování se.
Kurz se koná každé pondělí od 9. října 2017 v čase 20.00–21.30hod

MINI-SKUPINOVÉ KURZY NOVINKA leto‰ního podzimu
Tento kurz je určen pro maximálně 4 osoby. Kombinuje výhody individuálních a skupinových kurzů. Malá skupiny = můžeme řešit problémy skoro individuálně. + Přece jen skupina = můžeme se vzájemně podporovat a sdílet svůj cíl!
Kurzy se konají kaÏdou stﬁedu od 11. ﬁíjna 2017
buì v ãase 9.00 - 10.30hod nebo v ãase 18.00–19.30hod.
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 nejlépe týden dopředu.
Kurzovné je splatné až po první konzultaci, kdy máte možnost se rozhodnout,
zda-li tato „cesta“ je právě ta Vaše.
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BODYSTYLING s Janou
Trénink se soustřeďuje na formování svalů celého těla s důrazem na problémové partie –
stehna, hýždě a břišní svaly. Nezapomínáme samozřejmě ani na
ruce. Celkově se tak jedná o účinnou kombinaci aerobního a posilovacího cvičení zakončeného kvalitním strečinkem. Pro zvýšení
efektivnosti lekce používáme k po-

silování činky či gumičky. Zapojujeme i váhu vlastního těla. A věřte, že je to znát!
Probíhající kurzy:
pondělní 19–20hod
úterní 19.30-20.30
čtvrteční 20–21hod
Kurzy jsou vedeny jako uzavřená skupina, takže máte své

místo vždy jisté. Díky nově zavedeném u odhlašovacímu a rezervačnímu systému máte vždy jistotu, že budete mít svůj cvičební
prostor.
Navíc není třeba se rozhodnout
okamžitě. Samozřejmostí je, že po
předchozí dohodě si můžete přijít
zacvičit jednu hodinu „na zkoušku“ zcela zdarma!

Základy aerobicu hravou formou

DùTSK¯ AEROBIC
urãen˘ pro dívky ve vûku 7–10 let

Kdy: pondûlí 18–19 hod.
Kde: Vincent, Opoãínská 364, Praha-Vinoﬁ
Zahájení: v pondûlí 18. 9. 2017 Cena za 13 lekcí: 1300 Kã
Lektorka: Marcela Koucká
Pﬁihlá‰ky: zasílejte na e-mail marcela1koucka@seznam.cz
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V˘uka hudebních nástrojÛ ve Vincentu
Ve školním roce 2017–18 bude
probíhat výuka Ve Vincentu takto:
pondělí:
klavír, kytara (akustická i elektrická), klarinet, zobcová flétna
úterý – pátek:
klavír, zobcová flétna

Koncem podzimu se opět plánují koncerty v Mariapoli, kde vystoupí děti se svými písničkami
a skladbami na klavír, flétnu nebo
kytaru. Určitě se mezi nimi objeví
i zpěváci.

Je předběžně v plánu, jako každý rok, secvičit zase další muzikál
čistě v podání dětí. Když se to podaří, na jaře budete moci přijít na
vystoupení.
Pavel Hokr

Cviãení s klaunem v KVC Vincent
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 baló-

nech, senzomotorické cvičení, hry
vedené ke koordinaci pohybu,
prevenci plochých nohou, vadného držení těla a svalových dysbalancí. S využitím různých sportovních i rehabilitačních pomůcek.
Vše v příjemném prostředí s možností využití herny po cvičení.

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
pondûlí 9–11 a 12–17 hod.
úter˘ 9–11hod.
ãtvrtek 9–11 a 13–19 hod.
Od záﬁí 2017 je otevírací doba knihovny pro veﬁejnost
prodlouÏena z 12 hodin na 17 hodin t˘dnû.
Pondělní otevírací dobu si chválí především rodiče a školní děti, které mají tímto možnost navštívit knihovnu hned po pondělním bezodpoledním vyučování.
S přáním úspěšného školního roku 2017/18 Monika Lichtenbergová

Seznam kniÏních novinek III. ãtvrtletí
Brezina Thomas
Velký případ pro tebe
a Klub Tygrů
Butler Steven
Postrach Denis si vede deník
Velehorská dráha
Daniel Antonie
Inkové
Katzenbach John
Co bude dál
Keleová-Vasilková Táňa
Co to bude?

Král Zdeněk
Drakouni
Kvasnovská Barbora
Dráček Drápek a království ohně
Montessori Maria
Od dětství k dospívání
Rimmerová Kelly
Až budu bez tebe
Rowlingová J. K.
Harry Potter

Samková Klára Alžběta
Moje cesta za Scarlett a k tomu
něco navíc
Po Evropě s maminkou
Proč islám nesmí do Česka
Svobodová Eva
Metody dramatické výchovy
v mateřské škole
Třeštíková Radka
Osm
Urbaníková Eva
Ztracené
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Ze Ïivota ‰koly
Po prázdninách jsme se opět sešli v novém školním roce – a jak jinak než opět na stavbě. Tak doufáme, že
přežijeme zimu (na chodbách v nejstarší části budovy museli stavebníci odstranit topení) a ve zdraví se dožijeme nejen jara, ale i dokončení dalších učeben a příslušenství. A samozřejmě i ten letošní školní rok hodláme náležitě využít.

Nov˘ ‰kolní rok
Organizace:
podzimní prázdniny
vánoãní prázdniny
pololetní prázdniny

26. 10.–29. 10. 2017
23. 12. 2017– 2. 1. 2018
2. 2. 2018

jarní prázdniny
velikonoãní prázdniny
vyuãování konãí v pátek

10. 2.–18. 2. 2018
29. 3.–2. 4. 2018
29. 6. 2018

Třídy:
Celkový počet žáků 598 ve 23 třídách, průměr 26 žáků na třídu. V letošním školním roce jsme 4. 9. přivítali 3 první třídy – celkem 69 dětí.
Tﬁída
I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
III.A
III.B
III.C
III.D
IV.A
IV.B

ÎákÛ
tﬁídní uãitel
celkem hochÛ dívek
24
10
14 Eva Palkovská
24
11
13 Vendula Tomanová
21
10
11 Vûra BartÛ‰ková
27
12
15 Hana Zlámalová
26
11
15 Eva Henzlová
27
13
14 Alena Bur‰ová
27
16
11 Kateﬁina Zouharová
27
14
13 Iveta Bou‰ová
28
14
14 Jan ·míd
28
16
12 Dana Mí‰ková
26
13
13 Iveta Koníãková
27
11
16 Blanka Zemanová

Proti loňskému roku nám přibylo 31 žáků a 2 třídy. Třídy jsou
hodně naplněné, často se musí dělit na skupiny. Všechny čtyři třetí
třídy jsou z prostorových důvodů
umístěny v budově na Vinořském
náměstí. Poprvé máme na druhém
stupni 3 paralelky v jednom ročníku – šesté třídy. Se začátkem
školního roku jsme začali využívat
nově zrekonstruované a přistavěné šatny v hlavní budově školy. Při
vyzvedávání dětí z družiny funguje paní vrátná, rodiče mají nově
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Tﬁída
IV.C
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VI.C
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.

ÎákÛ
tﬁídní uãitel
celkem hochÛ dívek
25
12
13 Ján Richter
27
16
11 TáÀa Grochálová
29
18
11 ZdeÀka VáÀová
20
13
7 Adéla Kocmanová
23
14
9 Iva Kﬁemenová
23
14
9 Eva Zenklová
27
13
14 Aneta Dopitová
28
13
15 Jitka Kubicová
30
15
15 Jaroslava Hrubá
29
15
14 Vojtûch Klimt
25
17
8 Marie Brothánková

prostor na čekání uvnitř za vchodem. Všechny potřebné informace
naleznete na webu školy, adresa
zůstala stejná: www.zsvinor.cz .
Nabídka kroužků obsahuje 35
skupin, některé vícekrát týdně, je
zveřejněna na internetu. Žáci prvního až pátého ročníku dostali tištěnou nabídku, kde si mohli označit požadované kroužky.
Kroužky začínají první týden
v říjnu a končí koncem května nebo začátkem června. Kroužek s ho-

dinovou týdenní dotací stojí od
1000 do 1400 Kč za rok – podle
počtu dětí a náročnosti na pomůcky. Kroužky s vícehodinovou týdenní dotací jsou úměrně dražší.
Letos opět můžete platit i kroužky
příkazem k úhradě. Žádáme
všechny, kteří toho využijí, aby důsledně dodrželi pokyny k platbě.
Možnost platit v hotovosti zůstává
zachována. Platí se rovnou za celý rok, pokud nějaký žák přestane
po pololetí chodit, odpovídající
peníze na žádost rodičů vrátíme.

❙ Sport
Jako každoročně byli v červnu vyhlášeni nejlepší sportovci školy. Za
rok 2016/17 se jimi stali Bára Březinová a David Bhuiyan. Ve čtvrtek 15. 6. 2017 vyjeli nejlepší sportovci na tradiční cyklovýlet,
tentokrát do Přerova nad Labem.
Novou sportovní sezónu jsme
otevřeli 26.(I.-III.ročník) a 29.září
(ostatní) XXXI.ročníkem běhu
„Miranovy duby“, přeboru školy
v přespolním běhu. Výsledky najdete na webu školy.

❙ Připravujeme:
Pro letošní zimu jsme si zamluvili na lyžařský kurz opět Horský
hotel Vltava ve Strážném v Krkonoších. Kurz proběhne 3. –
10.3.2018. Je určen pro žáky 7.ročníku. Pan učitel Klimt připravuje
na 3.- 6.4.2018 zájezd s dějepisným zaměřením pro žáky II.stup-

ně do Říma a Florencie. Pokud vyjede některá třída na školu v přírodě, je pro celou školu určen jednotně termín 18.- 22.6.2018.
Výjezdy tříd v nahodilých termínech narušovaly výuku.

dého vyučujícího druhého stupně
zavedena pravidelná půl hodina
týdně, kdy bude určitě k dosažení
na telefonu (časy na webu školy)
– lze volat samozřejmě kdykoliv,
ale bez záruky zastižení učitele.

❙ Třídní schůzky
Budou letos opět třikrát. První
(organizační) už proběhla 21.9.,
další budou korespondovat se
čtvrtletím, termíny 23.11.2017
a 19.4.2018. Zde se již bude řešit
především prospěch a chování dětí. Možnost individuální schůzky
s kýmkoliv z učitelů nebo z vedení
školy zůstává zachována, je potřeba se ale předem telefonicky domluvit. Za tímto účelem je u kaž-

❙ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Pro zájemce o zodpovězení dotazů a prohlídku školy z řad rodičů budoucích prvňáčků děláme tradičně schůzku. Letos bude v úterý
13.3.2018 od 17 h ve školní jídelně.
Srdečně zveme. Zápis do ZŠ bude
v dubnu (do té doby musí být již vyřízeny odklady školní docházky),
zápis do MŠ bude v květnu. Termíny budou na webu školy.

úkolu přistupovali s náležitou zodpovědností. Nejprve si rozdělili
prodejní předměty pro jednotlivé
skupiny (letos byly na prodej peněženky na drobné, propisovací
tužky, kartáčky na zuby a tradiční
tykadla), vyplnili si průkazy dobrovolníků a dohodli se, kdo si oblékne kostým světlušky. Před

vlastní sbírkou vysvětlovali její
smysl v jednotlivých třídách
a předvedli, co budou následující
den prodávat. V úterý ráno se vinořští dobrovolníci vydali uskutečnit sbírku do přidělených tříd.
Zájem žáků byl veliký, do velké
přestávky se prodaly všechny
předměty. K lítosti deváťáků se

Svûtlu‰ka
V rámci tradiční spolupráce vinořské školy s Nadací Českého
rozhlasu jsme uskutečnili 12.září
sbírku „Světluška“ na pomoc lidem se zrakovým postižením. Téměř celou sbírku jsme provedli
v prostorách školních budov. Role prodejců se zhostili žákyně a žáci z deváté třídy, kteří ke svému
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opět nedostalo na všechny zájemce, přestože letos chodilo víc světlušek než minulý rok. Těch, kteří
přispěli, ale nezbyly na ně sbírko-

vé předměty, si zvlášť ceníme.
Z Vinoře bylo na konto „Světluška“ odesláno 24 224Kč. Děkujeme všem dárcům a věříme, že

ani v budoucnu jim pomoc potřebným nebude cizí.
Adéla Kocmanová,
učitelka

Na‰e ‰kola díky Recyklohraní pﬁispûla k ochranû Ïivotního prostﬁedí
V rámci programu Recyklohraní, prohlubujícího znalosti žáků
v oblasti recyklace surovin, přispívají žáci k ochraně životního
prostředí zejména sběrem menších elektrozařízení a baterií.
O jednoznačně pozitivním dopadu programu vypovídá certifikát
environmentálního vyúčtování.
Ten nám přesně vyčísluje, kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, pri-

márních surovin či vody naše škola a její žáci díky recyklaci ušetřili a přispěli tak k ochraně ekosystému Země. Víme také, o kolik
se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci
skleníkových plynů. Informace
vycházejí ze studia neziskové společnosti ASEKOL.
Z certifikátu Enviromentálního
vyúčtování společnosti Asekol vy-

plývá, že naše škola v loňském roce vytřídila materiál, jenž uspořil
7,82 MWh elektřiny, 403,46 litrů
ropy a 0,27 tun primárních surovin. Navíc jsme tím snížili emise
skleníkových plynů o 1,68 tun
a produkci různých nebezpečných
odpadů o 6,49 tun.
RNDr Jana Kubcová,
ZŠ Vinoř
(garant účasti v projektu)

Debrujáﬁi z Vinoﬁe s nûmeck˘mi dûtmi v nûmeckém Netzschkau
Dny 17.září až 22. září 2017 prožilo 27 debrujárů ze 7.B spolu s 23
dětmi v německém Netzschkau.
Spolupráci s německou společností AWO, která se stará o mimoškolní vyžití německých dětí a jejich spolupráci s českými dětmi,
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zajišťuje již 25 let Asociace malých
debrujárů České republiky.
Náš týdenní program byl zaměřen na vesmír, kosmonautiku
a sport. Děti ve skupinkách postavily podle instrukcí model rakety.
Vyzdobenou a technicky zkontro-

lovanou raketu pak spolu s Herr
Schwanem - vedoucím celého projektu vypustili za jásotu všech
ostatních do vesmíru. Vrátila se
nám však po dosažení 140 metrů
výšky, aby mohla zdobit někomu
dětský pokojík.

Náš celodenní výlet byl tentokrát do Muzea kosmonautiky
v Morgenróthe-Rautenkranzu. Děti zde mohly vidět modely raket
a raketoplánů v měřítku 1:25. Prošly historii letů do vesmíru a mohly být hrdi na to, že prvním kosmonautem, který nebyl Rusem
a Američanem, byl náš kosmonaut
Vladimír Remek. Děti si odnesly
informaci, že Američané říkají
svým lidem, kteří byli ve vesmíru,
„astronauti“ a Rusové jim říkají
„kosmonauti“. Mohly jsme na speciálně ocejchovaných vahách zjistit svoji tíhu na Měsíci, Jupiteru či
Uranu. Prošli jsme se modelem
vesmírné stanice Mir ve skutečné
velikosti, který sloužil k výcviku
budoucích kosmonautů.
Ze sportovních aktivit vzpomeňme biatlon. Děti střílely z pušek, které byly laserové. V této
soutěži bojoval každý sám za sebe.
A na stupních vítězů byli: Jakub Veselý, Vojtěch Oswald a Markétka
Svěntková.
Druhou sportovní soutěží bylo
GPS putování. Děti bojovaly ve
smíšených družstvech německočeských. Soutěž byla těžká, trvala
hodinu a půl a byla náročná v ob-

tížnosti otázek, dovedností ovládat GPS-ku a hlavně snažit se domluvit s německými dětmi. Na
prvním místě se umístilo družstvo, ve kterém byly tyto české děti: Biňovec, Doleček, Fišerová, Shelegiya. Druhé místo: Luxová,
Spálenský, Pisenek a třetí místo
Popova, Malá a Hryšková.
Velmi jsme potěšili pana Schwana ve vědomostním kvízu z oblasti kosmonautiky a vesmíru. Děti měly pouze tři chyby, což, jak
říkal, ještě nezažil! (Děti jsem hlídala, jako by psaly čtvrtletní píse-

mnou práci z matematiky. Takže
opravdu uměly!) Na prvním místě
se umístili: Paulová, Biňovec, Lupač, Hryšková.
Dovolte, abych naše povídání
ukončila slovy dětí, kterými popisují zážitek v Netzschkau.
Míša: „Kamarádství.“, David:
„Dobrý program.“, Jonáš: „Dobré
jídlo.“, Martin: „Přátelství.“, Simona: „Krásný most.“, Lukáš: „ Prima
zábava.“, Jakub: „Krásné holky.“,
Bára: „ Skvělí Němci.“ , Anička: „
Společné chvíle s třídou.“
Jitka Kubicová

35

Ze Ïivota mateﬁské ‰koly
Zaãátek ‰kolního roku v mateﬁské ‰kole
4.září se opět otevřelo a naplnilo všech osm tříd naší mateřské
školy. Některé děti se nemohly dočkat, některé přicházely s obavami,
protože to pro ně byl první den bez
maminky. Na konci září můžeme
s radostí konstatovat, že adaptace
všech dětí proběhla výborně. Další
velice příznivou zprávou je, že se
podařilo do MŠ přijmout všechny
vinořské děti, které dosáhly do 31.
8. 2017 věku tří let. Za pomoci paní ředitelky z MŠ v Satalicích, která přijala od září 2017 celkem 14
dětí s trvalým bydlištěm ve Vinoři
(nabídnuto nám bylo 22 volných
míst), jsou ve školce umístěny
všechny děti do uvedeného věku.
Naše mateřská škola je umístěna ve čtyřech budovách a v každé
byly dětem nabídnuty různé
kroužky. Těm mladším hudební,
sportovní, sportovní s prvky Taekwonda, výtvarný, zumba a přírodovědný, u těch starších navíc
přípravka na vstup do 1.tříd, kroužek angličtiny a plavání. Kroužky
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byly otevřeny podle zájmu ze strany dětí a rodičů.
Opět plánujeme řadu aktivit jako jsou divadelní a hudební představení, Dýnějádu, dopravní výchovu, lesní pedagogiku, výstavy
zahrádkářů a další. V průběhu
školního roku vás budeme informovat.
Na chvilku zavzpomínáme na
letní školku, která proběhla v prvních třech týdnech v době letních
prázdnin. Sportovní zaměření letní školky bylo dobrou volbou. Soutěže, různé hry a sportovní odvětví. S tím vším se děti měly
možnost seznámit a vše je velmi
bavilo. Třetí, závěrečný týden letní školky, byl zaměřen tanečním
a hudebním směrem. S hudebními
nástroji se děti setkaly při výtvarném tvoření i při zpěvu známých
písniček. Hra na Orffovy nástroje
je zaujala. Také měly možnost vidět divadelní a kouzelnické představení. To bylo hezké zpestření.
Kouzelník svými triky a živými zvířátky děti nadchl, rovněž pan Bílek a divadlo Vysmáto s pohádkou
Červená Karkulka rozzářil očka
všech dětí.
Hezké podzimní dny přeje
Jana Kovářová s kolektivem
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Ze Ïivota farnosti
Milí občané Vinoře, čtenáři Vinořského zpravodaje,
jsem rád, že vás mohu prostřednictvím našeho zpravodaje
opět pozdravit. Čas utíká opravdu
rychle. Od mého příchodu do Vinoře již uplynul více než rok. S některými z vás jsem se mohl poznat
více, s někým méně. Nejedná se samozřejmě jen o lidi, kteří pravidelně navštěvují kostel a bohoslužby. Setkával jsem se s vámi při
různých příležitostech. Začátkem
listopadu na hřbitově při vzpomínce na naše blízké zemřelé, na
počátku adventu při rozsvícení
stromu, na krásných adventních
koncertech. Dnes se s vámi chci
podělit o jedno hezké setkání z poslední doby.
Na konci prázdnin jsem si telefonoval s panem starostou, který
se v hovoru zmínil, že jako každoročně půjde i letos do místní školy přivítat žáky prvních tříd, a pozval mě, abych také přišel. Setkání
s prvňáky a jejich rodiči se konalo v jídelně školy. Byla zcela zaplněná, protože prvňáčků je letos
šedesát devět a jsou rozděleni do
tří tříd. Po proslovech pana ředitele a pana starosty jsem dostal
mikrofon do rukou i já. Krátce
jsem přítomným žákům popřál
vše dobré ke studiu i k vytvoření
pěkných vztahů s novými kamarády a svěřil je do Boží ochrany.
Pak nadešla chvíle pozdravu každého prvňáka s panem ředitelem
a třídní učitelkou. Milé bylo, že po
těchto pozdravech se prvňáka
ujal zkušenější žák druhého ročníku, vzal ho za ruku a odvedl ho
do příslušné třídy. V místnosti
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vládla příjemná, řekl bych slavnostně radostná, atmosféra. Pan
ředitel pana starostu i mě pozval
do sborovny na kávu. Tam jsem se
dozvěděl, že jsem byl prvním knězem přítomným u vítání nových
žáků. Shodli jsme se na tom, že by
bylo dobré v tom pokračovat. Těší mě, že ze strany vedení obce
i školy je farnost vnímána pozitivně a že se spolupráce na základě vzájemné vstřícnosti stále více
prohlubuje.
Jako kněz se také setkávám s pozůstalými před pohřbem jejich blízkého. Před nedávnem za mnou přišli rodiče, kterým při autonehodě
zemřela šestadvacetiletá dcera.
Den před plánovanou schůzkou
mi volal její tatínek. Řekl mi, že není praktikující křesťan, ale že
přesto chce, aby při posledním
rozloučení ve strašnické smuteční
síni nemluvil civilní řečník, ale
kněz. Odůvodnil to tím, že před
třemi lety byl na pohřbu ve vinořském kostele, odkud odešel smířen a naplněn vnitřním klidem. Na
schůzce s těmito lidmi jsem cítil, že
je třeba, abych tu pro ně jednoduše byl, abych jim naslouchal, aby
se cítili přijati. Znovu jsem si uvědomil, že tam, kde stojíme před
tajemstvím života a smrti, jsme
vnímaví k tomu, co je v životě podstatné. V takových situacích se
pravé lidské a křesťanské hodnoty překrývají. To vyjadřuje také
Tertuliánův výrok: „Lidská duše je
přirozeně křesťanská.“ Nikdo
z nás například nemůže žít bez naděje. A to i tehdy, když neumíme
odpovědět na otázku: „Proč se to
stalo?“

Začátkem listopadu si budeme
připomínat naše zemřelé. Když vidím rozsvícené svíčky a ozdobené
hroby, vnímám, že jsme si všichni
nějak blízcí, že to s naší společností není tak špatné. Každý z nás si
potřebuje s vděčností a láskou připomínat ty, kteří k nám patří. Jako
křesťané se za naše drahé zesnulé
modlíme, protože věříme ve věčný
život a že tedy naše vztahy se zemřelými jejich smrtí nekončí. V jedné biblické knize je to vyjádřeno
slovy: „Neboť silná jako smrt je láska. Zátopy vod nemohou uhasit
lásku a proudy řek ji neodplaví.“
Přeji vám i sobě, abychom v tuto nezdolnou sílu lásky věřili stále:
jak v období dušiček, tak v adventní době, o Vánocích či v novém roce, protože „Láska nikdy nepřestává.“
P. Vít Horák, duchovní správce

Klíã k sobû
i k druh˘m
Attachment a jeho odraz v našich životech.
Dnešní doba klade mnoho otázek a mnoho nároků na každého
z nás. Je výzvou k neustálému hledání, osobnímu růstu. Aktuálním
tématem je porozumění sobě
v souvislosti se vztahy, které vytváříme, s naší rodinou, naším sociálním okolím. V cyklu Vinořské
podvečery Vás zveme na seminář
Klíč k sobě i k druhým - attachment a jeho odraz v našich životech, který proběhne 19.10.
2017 od 19.00 v Centru Mariapoli
Mladoboleslavská 667 Praha Vinoř. Attachmentem (připoutání,

přilnutí), nazýváme první citovou
vazbu dítěte vůči pečující osobě.
Tato zkušenost může být určující
pro vytváření „životní strategie“
vedoucí k pocitu bezpečí

Minulými hosty na aktuální téma byli např. psychologové Jeroným Klimeš, Jiřina Prekop, Max
Kašparů, J. Šturma aj. Tentokrát
nás večerem provedou psychote-

rapeutky K. Boušková a E. Labusová. Vstup 100 Kč. Přihlášení na
tel. 775 204 208 formou SMS.
Za tým organizátorů
Marie Nováková

V˘uka náboÏenství 2017/18
My rodiče, prarodiče, pedagogové, vychovatelé, dobře víme, jaká moudrost se často skrývá v dětech. Jejich otázky nás umí
zaskočit, ale také vést k zamyšlení.
Děti jsou malí teologové, často vidí pro nás neviditelné. Farnost Povýšení svatého kříže nabízí jako
každý rok výuku náboženství pro

děti. Děti nejen rozvíjejí duchovní
oblast své osobnosti, ale učí se žít
ve společenství, získávají víru, že
Bůh je ten, který je aktivně přítomen v životech, dává sílu a jistotu
přijetí a lásky.
V letošním roce bude výuka náboženství probíhat ve Vinoři od
3.října, ve třech skupinách, v úte-

rý, v případě potřeby ve čtvrtek,
na faře nebo ve škole, podle zájmu
rodičů. Děti budou do skupin rozděleny podle věku a počtu přihlášených dětí.
Vyučující Ing. Mgr. Marie
Nováková tel. 775 204 208
Administrátor farnosti
P. Mgr. Vít Horák

Vánoãní bohosluÏby
V nedûli
24. 12.

ráno: 4. nedûle adventní, budou m‰e sv. v 9:00 (Vinoﬁ) a v 10:45 (Satalice),
veãer: Vigilie slavnosti Narození Pánû, v 16:00 Vinoﬁ pro rodiny s dûtmi,
v 22:00 Satalice a 0:00 Vinoﬁ

V pondûlí
25. 12.

Slavnost Narození Pánû, budou m‰e sv. v 9:00 (Vinoﬁ) a v 10:45 (Satalice)

V úter˘
26. 12.

Svátek sv. ·tûpána, prvomuãedníka v 9:00 bude m‰e sv. Vinoﬁ, Satalice nebudou

Ve stﬁedu
27. 12.

Svátek sv. Jana, apo‰tola a evangelisty, m‰e sv. v 18:00

Ve ãtvrtek
28. 12.

Svátek svat˘ch Mláìátek, muãedníkÛ, m‰e sv. v 18:00

V pátek
29. 12.

Pát˘ den v oktávu Narození Pánû, m‰e sv. v 18:00

V nedûli
31. 12.

ráno: Svátek Svaté rodiny JeÏí‰e, Marie a Josefa, v 9:00 (Vinoﬁ) a v 10:45 (Satalice)
m‰e sv. – Obnova manÏelsk˘ch slibÛ a Ïehnání manÏelÛm
veãer: v 17:00 bude m‰e sv. – Podûkování a prosba o BoÏí pomoc do nového roku

V pondûlí
1. 1. 2018

Slavnost Matky BoÏí, Panny Marie, budou m‰e sv. v 9:00 (Vinoﬁ) a 10:45 (Satalice)

Betlémské svûtlo si z kostela bude moÏné odnést
24. prosince od 13:00 do 16:00 hod. a 25. prosince od 13:00 do 16:00.
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Milí spoluobyvatelé Vinoře a blízkého okolí,
společně s Arcidiecézní charitou připravujeme opět v lednu roku 2018 Tříkrálovou sbírku. Ve Vinoři proběhne již po desáté.
Koledníky poznáte podle se zapečetěných pokladniček, označenými povolením MHMP a pověření
Arcidiecézní charity. Jako v minulých letech i v roce 2017 se koledování zúčastní více než 50 dětí
a mladých a desítka dospělých. Vinoř se rozezní zpěvem tří králů ve
dnech 5.1.(pátek) až 9.1. (úterý)
2018. Koledníci navštíví také Satalice, Dřevčice, Cvrčovice, Přezletice, Podolánku i domov důchodců
v Jenštejně (celkem 8 skupin koledníků) i školu ve Vinoři (některé ze tříd na I. stupni).
Koledníci děkují za vlídné přivítání a za to, že slýcháme, že jste
se již na koledníky těšili. Už v pře-

Prohlídka kostela a kostelního betlému:
24. 12. 2017
25. 12. 2017
26. 12. 2017
31. 12. 2017
1. 1. 2018

·tûdr˘ den
Hod BoÏí vánoãní
Svátek sv. ·tûpána
Svátek Svaté rodiny
Nov˘ rok

dešlých letech jsme se potýkali
s tím, že některé domy jsme nestihli navštívit, někteří se koledníků dočkali v pozdních hodinách,
kdy se již děti ukládaly ke spaní.
Proto se pokusíme rozložit koledování do více dnů. Zapojit do koledování se může kdokoliv z Vás,
lze domluvit i návštěvu koledníků
u vás (viz. kontaktní mail).
Cílem tříkrálové sbírky není
jen společně prožít radostné chvíle, přinést do domovů novoroční
požehnání, ale i otevřít srdce
a nabídnout pomoc těm, kteří ji
skutečně potřebují. Z vybraných

13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 17:00
13:00 – 16:00

peněz budou jako každoročně
podpořeny projekty Charity, které budou vyhlášeny během prosince v médiích (rozhlas, televize).
Jsou to vždy projekty zahraniční
i regionální. O celé akci budeme
informovat jako v minulých letech
v místním tisku a na webových
stránkách farnosti Vinoř a Městské
části.
Koordinátoři sbírky
Marie Nováková Ing. Mgr.,
Ing. Jan Obruča
Kontaktní e-mail M. Nováková:
novakpm@volny.cz, označte
nadpisem Tříkrálová sbírka

Spoleãenská kronika
Blahopﬁejeme na‰im obãanÛm, kteﬁí oslavili svá Ïivotní jubilea
ve 3. ãtvrtletí roku 2017 a souhlasili s uveﬁejnûním ve Vinoﬁském
zpravodaji
Červenec

Srpen

Jaro 1974

BÖHM Bohumil

80 let

BAJER Petr

75 let

OUHRABKOVÁ Jiřina

75 let

Září

POKORÁK František

91 let

BUDAŘOVÁ Marie

80 let

ŠPÁNKOVÁ Milena

85 let

ROUČEK Luděk

75 let

ŘEZNÍČEK Jaroslav

75 let

ŠANĚK Štěpán

75 let

TROST Karel

94 let

Chtěl bych žít v lesích,
uprostřed zeleně.
Ptáci tam v lesích
zpívají zmámeně.
Jak poustevník v kolně,
jemuž les věří,
chtěl bych žít volně
s nevinnou zvěří.
Lubomír Antoš
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Sport
Vinoﬁ opût hostila mezinárodní kriketov˘ pohár
Od 7. září do 10. září 2017 se na
vinořském kriketovém hřišti (najdete ho nedaleko Zámeckého areálu Ctěnice na pomezí budoucího
golfového hřiště) konal další ročník Pepsi Cup Prague 2017, jedné
z nejdůležitějších kriketových soutěží v kontinentální Evropě. Poháru se zúčastnily týmy z celého tzv.
„kriketového“ světa, tedy například z Velké Británie, Jihoafrické
republiky nebo Indie, kde hraje tuto hru okolo sto dvaceti milionů lidí, díky nimž je kriket hned po fotbalu druhým neoblíbenějším
sportem na planetě. Na pozvání
pana Mikuláše Starého, tajemníka

Českomoravského kriketového
svazu, se slavnostního zahájení
poháru zúčastnil a účastníky zde
přivítal zástupce starosty MČ Praha-Vinoř Robert Rytina. Ten také
spolu s čestným hostem Johanem
Oberholzerem, velvyslaneckým
radou Velvyslanectví Jihoafrické
republiky v Praze, slavnostně přestřihl symbolickou pásku, dělící
hráče od trofejí, které mohli během čtyřdenního vinořského klání vyhrát. Doufejme, že kriketu se
bude u nás dařit i nadále, a už
dnes se těšíme na další ročník Pepsi Cup Prague!
Redakce
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Spolky
Zahrádkáﬁi – podzimní v˘stava
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LÁZNù M·ENÉ
PRO SENIORY
nabízíme t˘denní pobyt 16.–20. 4. 2018
ubytování ve dvolÛÏkov˘ch pokojích
s TV, koupelnou a WC
plná penze
8x lázeÀská procedura
◆ odjez i pﬁíjezd z Vinoﬁe v cenû
◆ moÏnost dokoupení procedur na místû
◆ se slevou -20%
◆ cena zájezdu 5.130,- Kã
◆
◆

BliÏ‰í informace a pﬁedbûÏné pﬁihlá‰ky
kaÏdé pondûlí 13:00 –16:00 na rychtû
nebo tel 739 077 249
za klub seniorÛ Vûra Kuãerová
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placená inzerce

placená inzerce

TANEâNÍ pro dospûlé
Pondûlí KD LetÀanka, Praha 9
zahájení
zaãáteãníci
19:00 – 20:30 hod.
30. 10. 2017
pokroãilí
20:30 – 22:00 hod.
u nás je tanec zábavou a hezk˘m veãerem
pro dûti od 3 let
pro dûti Z·

taneãky pro nejmen‰í
moderní tance, la-tance, tango, aj.

Hana Jozová Dl. Tel.: 602 194 636,
www.tanecniskola-hit.cz, info@tanecniskola-hit.cz

placená inzerce

latin dance pro Ïeny – pohyb ◆ tanec ◆ zábava
Stﬁeda
Ma‰inka Kbely
19:00 – 20:00 hod.
âtvrtek
OD ëáblice
18:30 – 19:30 hod.

placená inzerce

Na‰e úklidová
firma nabízí
jednorázov˘,
pravideln˘
ãi generální
úklid domácností,
firem, bytÛ.
V pﬁípadû zájmu volejte
777 161 575, 777 313 760
web.uklidzcukru@seznam.cz

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

www.centrummariapoli.cz

placená inzerce

placená inzerce

ÚKLID

placená inzerce

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

Šířka [mm]
128,5
128,5
128,5
128,5
62

Výška [mm]
188
124
92
62
92

Orientace
na výšku
na šířku
na šířku
na šířku
na výšku

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

Pokud se jedná o subjekt s trvalým pobytem, případně sídlem společnosti nebo provozovnou v MČ Praha–Vinoř, platí sleva 20 % ze základu daně DPH.
Uzávěrky: 25.03., 25.06., 25.09., 25.12.
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