Vinoﬁsk˘
zpravodaj
Informaãní ãtvrtletník Mûstské ãásti Praha-Vinoﬁ / ZDARMA ã. 134 / zima 2017

PF 2018

Halloween / V˘stava zahrádkáﬁÛ / Lampionov˘ prÛvod

Slovo starosty
Ahoj Vinořáci,
nejprve bych chtěl touto cestou
uctít památku všech zesnulých
v roce 2017. Co já pamatuji, je to
poprvé, že by nás v průběhu mandátu opustil zastupitel městské
části. Bohužel, stalo se. Martin Halík zemřel po krátké těžké nemoci a my všichni mu moc děkujeme
za jeho obětavou práci pro Vinoř.
V novém roce 2018 oslavíme
kromě jiných významných událostí i 930 let od první písemné
zmínky o Vinoři, 100 let od vyhlášení samostatného státu Čechů
a Slováků a dvanáct let od počátku mého starostování. Vinoř se
mezitím stala městskou částí našeho hlavního města, Česká republika součástí Evropské unie
a já – součástí penzijního systému.
Jsou to skutečnosti téměř všechny
pozitivní.
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Rok 2018 chceme koncipovat jako rok spolupráce, vzájemné pospolitosti, sounáležitosti a přátelství. A to by neměly narušit žádné
volby, ani prezidentské, ani jakékoliv jiné. Prvním prubířským kamenem budou volby prezidentské
a bude na každém z nás, koho si vybereme, aby nás na Hradě i v cizině důstojně reprezentoval. Poté
bude následovat s druhým kolem
prezidentských voleb referendum,
zda máme odstoupit od smlouvy,
kterou jsme pracně vyjednávali
rok. Já osobně se referenda nezúčastním, nechci Vinoř vystavovat
možnému nebezpečí bankrotu, pokud by se ho náhodou zúčastnil dostatečný počet osob (35% voličů).
První akcí 2018 bude ale tradiční
přivítání nového roku v partnerském Schulzendorfu, spojeném s rekapitulací roku uplynulého a pří-

pravou a naplánováním akcí roku
současného. A s mezinárodním fotbalovým turnajem, kde bychom
chtěli po delší době zabodovat.
12.1. bude v 16.00 před místním hřbitovem odhalen malý pomník neznámým obětem poválečné doby, spojený se symbolickým
přenesením rozptýlených ostatků
poslední majitelky zámku, slečny
Marie Luisy Bělohříbkové, do Černínské kaple k její rodině. Ta byla
po válce vyhoštěna a v roce 1999
se vrátila, aby se podívala na místa svého mládí. To se jí už bohužel
nepodařilo, protože krátce poté,
v roce 2000, zemřela. Její popel
byl rozptýlen na louce u mělnického krematoria. Spolu s páterem
Pavlem Jančíkem jsme se snažili
vypátrat její osud, podařilo se
nám to až nedávno.
Doufejme, že zima k nám bude
příznivá, že nedojde k úrazům a kalamitním stavům. Připomínám, že
podle Statutu hl.m.Prahy se místní komunikace v zimě neuklízejí,
proto je na nich zapotřebí zvýšené
opatrnosti. Oproti tomu, chodníky
musí uklízet každý jejich majitel,
tedy i my. Pro případy úrazu jsme
sice pojištění, je lepší ale dávat pozor a dobře se na zimu vybavit.
Rozpočet na rok 2018 máme
schválený a v tomto roce tak proběhne celá řada důležitých investičních akcí. Milí Vinořáci, přeji
vám, aby vám v tom novém roce
všechno vyšlo, abychom byli zdraví a společně tlačili tu nádhernou
káru se jménem Vinoř jedním
směrem. Směrem dopředu.
S přátelskými pozdravy 2018
Fr. Švarc

Informace úﬁadu
Podzimní úklid
Úklidový úlovek byl tentokráte
nadmíru povedený, Halka s Ivetou
vytáhly z potoka kočár a dva hasicí přístroje, pod Normou se našla
i kolekce fajnového spodního prádla, střevíček od Popelky, klasicky
tzv. licháče (ponožky, kdo nemá
doma Lichožrouty). Novinkou jsou
roztomilé lahvičky od vodky. To
musí být rychlovka, tak akorát na
dva tahy: na jeden vypít, na druhý zahodit. Já jich sesbírala na padesát.
Moc děkujeme všem, kdo přišli,
i když pro ně byl úklid předskokanem Lampionového průvodu,
zvláště těm, kteří se přidali později a na fotkách nejsou či jsou, ale
nedorazili na zaslouženou laskominu do Vincenta, museli jinam.
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Největší obdiv ode mne získala
maminka s kočárkem a dvěma malinkatými dětmi, která se snažila
dočista vyčistit autobusovou zastávku, rodiče s dětmi v příkopech
na Mladoboleslavské a samozřejmě heroický výlov kočárku, u kterého jsem bohužel nebyla, to mne
opravdu mrzí. Fascinující je nasazení, koordinace a humor všech
sběračů. Je to opravdu milé a dojemné, vlastně pro nás normální
a jsem ráda, že jsem se s některými mohla po půlroce znovu vidět
a ještě k tomu zaměstnat nohy
a ruce. Byla to hezká dvouhodinová procházka a legrace s hezkými
lidmi a dětmi. A také tvůrčí, poklidná chvilka u čaje, listů a kaštanů s dětmi a Josefem.
Ať se Vám daří v povinoří a na
jaře se zas snad ve zdraví a rádi sejdeme.
Srdečně a s díky
Klára

Z 22. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha-Vinoﬁ, konaného dne 16. 11. 2017
❙ MZ schválilo finanční příspěvek
ve formě daru na činnost Školního
atletického klubu Novoborská,
Praha ve výši 5.000,- Kč
❙ MZ schválilo změnu rozpočtu
k 30. 11. 2017 dle rozpočtového
opatření č. 6/2017. Touto úpravou
bude rozpočet navýšen o Kč
678.800,- ve výdajové i příjmové
části schváleného rozpočtu. V příjmové části na Kč 83.801.900,- se
zapojením Třídy 8 ve výši Kč
7.888.700,-. Ve výdajové části na
Kč 91.690.600,❙ MZ souhlasilo s návrhem rozpočtu HČ na rok 2018 a uložilo tajemníkovi ÚMČ Praha - Vinoř zveřejnit návrh rozpočtu na úřední
desce
❙ MZ souhlasilo s návrhem rozpočtu VHČ na rok 2018 uložilo tajemníkovi ÚMČ Praha - Vinoř zve-
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řejnit návrh rozpočtu na úřední
desce
❙ MZ souhlasilo s předloženým
plánem inventarizace MČ Praha –
Vinoř za rok 2017, s hlavní inventarizační komisí a s rozpisem dílčích inventarizačních komisí
❙ MZ schválilo finanční příspěvek
ve formě daru na Mikulášskou besídku pořádanou občanským sdružením PONTES ve výši 1.800,- Kč
❙ MZ pověřilo starostu prověřením možností vydávání obědů důchodcům mimo školní jídelnu
❙ MZ schválilo uzavření nájemní
smlouvy na pronájem 1 parkovacího místa v ul. Bukovinská, od
01. 12. 2017 do 30. 11. 2018
❙ MZ souhlasilo: s dostavbou zámecké ohradní zdi, instalací
3 bran a demolicí části stávajícího
betonového plotu v předzámčí

v souladu s rozhodnutím o umístění stavby čj. P19 6368/2017 – OV
Kr. vydaným 12. 10. 2017 odborem výstavby Praha – Kbely, a to
na náklady MČ Praha – Vinoř do
max. výše 1,7 mil. Kč. bez DPH
a s darováním dokončeného díla
Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje
❙ MZ nesouhlasilo s odkupem pozemků od „developerské“ společnosti M.S. Vinořská, při ulici Stojická v uvedeném rozsahu a za
celkovou cenu 1000,- Kč. MZ pověřilo starostu k zahájení jednání
k odmítnutí předmětné nabídky.
❙ MZ nebude uplatňovat předkupní právo na stavbu stojící – zahradní chatku - na pozemku v tzv.
„zahrádkářské kolonii“ při ulici
Bohdanečská ve vlastnictví HMP
ve svěřené správě pro MČ

❙ MZ nesouhlasilo se změnou
územního plánu u pozemků nacházejících se při ulici Bohdanečská, při pravé straně ve směru na
Ctěnice - dle územního plánu: PS sady, zahrady a vinice, u kterých
žadatelé požadují změnu na OB –
čistě obytnou za účelem výstavby
rodinných domků
❙ MZ nesouhlasilo se změnou
územního plánu pozemků nacházejících se při ulici Mechová ze ZMK
na OB-B. Důvodem podání žádosti
byla stavba rodinného domu
❙ MZ souhlasilo se směnou po-

zemků v lokalitě ulice Živanická
a přístupu k hřišti V Podskalí s tím,
že náklady na vklad do katastru
ponese žadatelka. MZ pověřilo starostu k zahájení jednání s žadatelkou v uvedené věci.
❙ MZ souhlasilo s návrhem smlouvy na zřízení služebnosti na telekomunikační infrastrukturu v délce vedení 65bm za jednorázovou
náhradu 10 000,-Kč a pověřuje starostu k zahájení jednání s protistranou v uvedené věci
❙ MZ souhlasilo s výpovědí nájemní smlouvy na byt č. 2, Vinořské ná-

městí 23 k 31. 1. 2018 z důvodu nedodržení podmínek pronájmu bytu – nájemce zrušil trvalý pobyt
v tomto bytě a odstěhoval se do rodinného domu, byt nadále neužívá
❙ MZ schválilo ukončení nájemní
smlouvy na byt č. Křemílkova 245
k 31. 1. 2018 z důvodu neplacení
nájmu a nesplácení dluhu
❙ MZ vzalo na vědomí vyřazení žádostí o byt z pořadníku žadatelů
o byt z důvodu neaktualizování žádosti o byt do 30. 9. 2017
❙ MZ neodsouhlasilo konání referenda

Z 23. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha-Vinoﬁ, konaného dne 21. 12. 2017
❙ MZ schválilo udělení čestné ceny
za rozvoj Vinoře v oblasti sportu,
farnosti a městské části a finanční
odměnu Martinu Halíkovi in memoriam
❙ JUDr. Jitka Divínová složila slib
do rukou starosty MČ Praha – Vinoř a stala se novým zastupitelem
místo Martina Halíka
❙ MZ schválilo změnu rozpočtu
k 31. 12. 2017 dle rozpočtového
opatření č. 7/2017 dle přiložené tabulky. Touto úpravou bude objem
rozpočtu navýšen o 419 000,- Kč ve
výdajové i příjmové části schváleného rozpočtu. V příjmové části na
83.607.900,- Kč se zapojením Třídy
8 ve výši Kč 7.888.700,- Kč. Ve výdajové části na 91.496.600,- Kč
❙ MZ schválilo vyrovnaný rozpočet
MČ Praha – Vinoř na rok 2018: příjmy i výdaje 31.540.000,- Kč Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř uložilo tajemníkovi zveřejnit rozpočet
na úřední desce. MZ schválilo rozpočet VHČ na rok 2018
❙ MZ souhlasilo s prodejem pozemků pod stavbami zahradních
domků v zahrádkářské kolonii při
ul. Bohdanečské jednotlivým vlast-

níkům staveb zapsaných v KN dle
přiloženého seznamu a pověřilo
starostu MČ Praha – Vinoř k podpisu kupních smluv s jednotlivými
vlastníky staveb za podmínek:
•Cena pozemku za m2 – 490,- Kč
dle platné cenové mapy,
•Celková cena pozemku pod stavbou bude součin jednotkové ceny
a plochy pozemku podle informace o pozemku a informace o stavbě uvedené v KN u dané stavby
a pozemku, jejichž výtisk budou
k návrhu kupní smlouvy pro informaci předloženy,
•Kupní smlouva bude zhotovena
ve 4 výtiscích,
•Úhrada kupní ceny pozemku bude jednotlivými vlastníky zahradních domků provedena na účet MČ
Praha – Vinoř nejpozději 3 dny
před podpisem kupní smlouvy
s uvedením variabilního symbolu
platby souhlasným s parcelním
číslem pozemku,
•Daň z převodu nemovitosti
uhradí kupující,
•Návrh na vklad pozemku do KN
provede kupující na své vlastní náklady

❙ MZ schválilo finanční příspěvek
na rok 2017 ve formě daru spolku
VinoHra ve výši 10.000,- Kč na pokrytí nákladů na pronájem
❙ MZ odložilo projednání žádosti
společnosti VAKO design.s.r.o.
z důvodu objasnění všech skutečností k případu
❙ MZ schválilo:
1) Záměr společnosti Cznet s.r.o.
na uložení optické sítě na pozemcích par. č.: 293/1, 296/5, 344,
367, 404/1, 404/2, 404/6, 404/13
404/6, 404/13, 404 /16, 1777/148,
1577/160, 1577/174, 1582/1 v k. ú.
Vinoř, vše ve vlastnictví Hl. m. Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré
Město, Praha 1, svěřená správa
Městská část Praha-Vinoř, Bohdanečská 97, Vinoř, Praha 9. V maximální celkové délce 2100 m.
2) Určuje cenu za zřízení služebnosti ve výši 500Kč/bm
3) Souhlasí s možnou kompenzací
za zřízení služebnosti na předmětných pozemcích formou vybudování a připojení kamerového
systému, v počtu čtyř kusů IP kamer, umístěných dle požadavků
MČ Vinoř. Veškeré komponenty
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musí být schváleny pro připojení
do Městského kamerového systému
odborem informatiky Magistrátu
hlavnímu města Prahy. V rámci
kompenzace bude kamerový systém bezplatně servisován firmou
Cznet s.r.o. po dobu 36 měsíců.
4) Součástí kompenzace bude
i bezplatné položení jedné paralelní chráničky HDPE ( Siduct )
o průměru 40mm, pro účely rozšíření městského rozhlasu a kamerového systému MČ Praha Vinoř, v úsecích definovaných MČ
Praha Vinoř.
5) Pověřuje starostu a prvního
místostarostu dojednáním smlou-

vy se společností Cznet s.r.o. v intencích bodů 1, 2, 3 a 4 tohoto
usnesení a jejímu následnému
předložení Zastupitelstvu MČ Praha – Vinoř ke schválení.
❙ MZ souhlasilo s provedením nového dopravního značení v ul. Bukovinská (č. 2-IX) s následnou nabídkou parkovacího místa předem
určeným zájemcům s přiměřeným
použitím pravidel schválených na
19. zasedání zastupitelstva konaného 4. 9. 2008, č. 346/08
❙ MZ schválilo prodloužení pronájmu parkovacího místa v ul.
Bukovinská, od 1. 2. 2018 do
31. 1. 2019. Nájemné je stanove-

no ve výši Kč 250,-/měsíc + DPH
v zákonné výši
❙ MZ schválilo dary pro jednotlivé
členy výborů: pro kulturu a volnočasové aktivity a výboru bytového a sociálního, pro strategický
rozvoj a výstavbu, letopisecké komise a redakční rady zpravodaje
v navržených částkách dle přiložených tabulek z rozpočtu MČ Praha – Vinoř 2017
❙ MZ schválilo odměnu řediteli ZŠ
a MŠ Praha – Vinoř ve výši 90% jeho měsíčního platu
❙ MZ schválilo za členy do školské rady M. Rytinovou a J. Benešovou

bec nehrají, byl tristní. Nicméně
mě to přivedlo k tomu, něco s tím
udělat. Co když je takových rodin
s nadbytkem hraček a nenošeného oblečení víc? Sázela jsem na to,
že je takových rodin určitě mnoho a ulehčit skříním před Vánocemii a zároveň tím potěšit něko-

ho jiného, mi přišlo jako skvělá
myšlenka.
S mojí dlouholetou inspirací –
Klárou Löwensteinovou, jsme daly hlavy dohromady a začaly pracovat na organizaci. Rozhodly
jsme se zaměřit sbírku především
na děti, s čímž nám velice pomo-

Rada mlad˘ch
Vánoční sbírka pro ty,
kteří to potřebují
Nápad uspořádat vánoční sbírku ve Vinoři mi vytanul na mysli
po poměrně náhodném příchodu
do pokoje mých malých bratrů.
Pohled na ty zbytečné tuny hraček, se kterými si moji andílci vů-
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hla Diakonie Broumov, která se
v této sféře sociální pomoci pohybuje již od roku 1993.
Jelikož jsme chtěly vánoční sbírku spojit i s příjemným posezením
a výtvarným tvořením, nastala fáze hledání vhodného prostoru.
S tím nám velice ochotně vypomohla paní Jana Česáková, která
nám nabídla prostor v informačním centru „Na Rychtě“.
V informačním centru nás lidé
navštěvovali v pátek 15. prosince
v čase od 15 do 20, a poté také v so-

botu dopoledne od 9 do 12. Nad
tím, jak štědří vinořští obyvatelé
byli, mi zůstával rozum stát. Sešlo
se opravdu velké množství všeho
možného – počínaje hračkami
a oblečením pro děti, přes knihy,
stolní hry, populární „fidget spinnery“ a mnoho dalšího. Pro děti
i dospělé jsme nachystali malou
dílničku, kde bylo možné si vytvořit tajné přáníčko, malovat na sklo
či zúčastnit se vánočního kvízu!
Zájem lidí a jejich velkorysost
mě velice příjemně překvapil. Vánoční sbírku beru jako akci úspěšnou, tudíž bychom ji rády zopakovaly i příští rok. Tímto bych chtěla
moc poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli, MČ
Vinoř za možnost tuto sbírku
uspořádat, Kláře Löwensteinové,
která mě vždy podpoří a vychytá
všechny mouchy, paní Janě Česákové za poskytnutí prostoru pro
konání celé akce, Skautům S.S.V.
ze Kbel za jejich obří příspěvky do
sbírky, ale především Diakonii
Broumov, bez které by se tato akce nemohla konat, a která budoe
dále činit dobro a předávat VAŠE
dary těm, kteří to potřebují.
Veronika Kocourová

Pﬁedvánoãní setkání
na faﬁe
13. 12. Na pozvání farnosti Vinoř a pana faráře Víta Horáka, se
konalo setkání okolních starostů,
zástupců starostů a zástupců farnosti.Ve velice přátelské a předvánoční atmosféře, s výborným občerstvením, jsme mohli diskutovat
o každodenních problémech a radostech. V pořadí již druhé setkání se stává dobrou tradicí.
Děkujeme organizátorům i návštěvníkům.
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Místní rozhlas
Pokrytí místního rozhlasu ve
Vinoři není zcela plošné a proto se
MČ snaží jeho dosah dále rozšiřovat. Důležitost tohoto komunikačního média se ukázala například v době dvou velkých požárů,
jež nás potkaly v nedávné době,
a kdy bylo třeba operativně hlásit pokyny občanům ohledně větrání, vycházení a případné evakuace. Samozřejmě rozhlasem se
vysílají i další užitečné informace
pro občany a je škoda, že se informace nedostává ke všem lidem. S firmou BrazdimNet, která
právě zasíťovává některé ulice
optickými kabely, se podařilo MČ
navázat oboustranně výhodnou
spolupráci. Tato firma položila

pro MČ do svých výkopů chráničky, kterými lze protáhnout vedení
místního rozhlasu, případně v budoucnu i kamerového systému
a dalších technologií. V nejbližší
době budou instalovány nové reproduktory v ulicích Českodubská, Velkoosecká, Mlázovická
a Bohdanečská a dosah rozhlasu
se zvětší o několik stovek dalších
obyvatel Vinoře. Nové instalace
jsou již všechny kompletně vedené v zemi a do lamp veřejného
osvětlení nepovedou girlandy
drátů, které občas přetrhl náklaďák, nebo jindy větev ze stromu
ulomená větrem. Na ulici Bohdanečská, kde již rozhlas částečně je,
dojde od křižovatky s Velkoosec-

kou směrem do Ctěnic, k sejmutí
stávajícího vedení v korunách
stromů a k jeho uložení do země
v délce více jak půl kilometru. Dále na této ulici budou přidány reproduktory na další sloupy, aby
se zlepšilo pokrytí i v navazujících ulicích až k zahrádkářské kolonii. Pokud by MČ chtěla na
vlastní náklady provádět projekční, inženýrské a výkopové
práce, stálo by ji to mnoho milionů Kč. Díky spolupráci s telekomunikační firmou se podařilo realizovat celou akci za zlomek
ceny. Doufáme, že se v blízké době podaří podobným způsobem
rozšířit pokrytí městského rozhlasu i do další lokalit.

umožnilo sloučení se zastávkou
v Rosické ulici. Obě zastávky byly
původně zřízeny jako dočasné jen
za použití panelů, nová zastávka je
již definitivní i s novým přístřeš-

kem. Zároveň došlo k rekonstrukci
obratiště autobusů před parkovištěm u Billy a MČ se stále snaží přesvědčit ROPID, aby zde začínala některá „červená“ linka.

Autobusové zastávky
V roce 2017 proběhlo několik
změn autobusových zastávek a chystají se další. V září došlo k posunu
zastávky Vinořská (u stavebnin Dlabač) o 80 m směrem do centra, což
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Posunula se i výstavba zastávek
u zámku, u křižovatky Mladoboleslavská - Semtínská. Na zastávku ve
směru do Kbel bylo po 2 letech,
přes obrovské komplikace s požadavky IPRu a dalších orgánů, vydáno v prosinci 2017 územní rozhodnutí. Hned počátkem roku 2018
zažádala MČ o stavební povolení
a zastávku postaví během letních
prázdnin. Ve směru od Kbel byla
zatím zřízena dočasná zastávka
před čínskou restaurací. Ta by měla sloužit asi 3/4 roku a paralelně
s tím se projektuje její finální podoba u vjezdu do předzámčí. Sou-

částí obou nových zastávek budou
i úpravy širšího okolí, prodloužení chodníků, vybudování přechodu
pro chodce, změna veřejného
osvětlení a podobně. Často se vyskytuje otázka, proč budovat nové
zastávky, když jich má přeci Vinoř
dost. Bohužel nemá. Požadavky lidí ze sídlišť Českodubská, Uherská,
Čeperská a dalších na bližší zastávku na Mladoboleslavské slýcháme minimálně od roku 2009.
V těchto sídlištích bydlí skoro polovina občanů Vinoře. Nezdá se to,
ale z konce Českodubské (sídliště
Ekospol) je to na zastávku u Normy

740 m a to samé zpátky, tedy 1,5 km.
Kdo to chodí každý pracovní den
v roce, tak za rok najde 300km, což
je stejně daleko jako z Vinoře na
předměstí Bratislavy. Zdravý člověk to může brát jako sport, ale
v několika stovkách bytů na sídlištích jsou i staří lidé chodící o holi,
maminky s kočárky, lidé odpoledne táhnoucí tašky s nákupem a další, kteří prostě nemohou chodit takovou dálku, často v dešti nebo
mrazu. Proto doufáme, že nové zastávky u zámku pomohou a zjednoduší mnoha lidem život.
Michal Biskup

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁ¤ PraÏské plynárenské, a.s.
Termíny pﬁistavení:
➠ dne 23. 01. 18 od 8,00 do 11,00 hod.
➠ dne 27. 02. 18 od 12,00 do 14,30 hod.
➠ dne 2. 04. 18 od 10,30 do 13,30 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat
Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti prodejny NORMA, Mladoboleslavská 551.

➠ dne 14. 05. 18 od 14,30 do 17,00 hod.
➠ dne 14. 06. 18 od 12,00 do 14,30 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 1 a 4.

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

SluÏeb mobilní kanceláﬁe mohou vyuÏít i obãané pﬁilehl˘ch obcí a ãástí Prahy.
BliÏ‰í informace na tlf. ãíslech 267 175 366 a 267 175 202, www.ppas.cz
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V praÏské Vinoﬁi hoﬁela hala poblíÏ benzinky. ·koda bude aÏ 50 milionÛ
V pražské Vinoři v úterý 4. prosince 2017 večer hořela hala, ozývaly se z ní také výbuchy. Hasiči
vyhlásili zvláštní stupeň poplachu,
oheň se jim podařilo dostat pod
kontrolu krátce po 23. hodině.
Ve středu ráno byl již zcela uhašen.
Příčina požáru se vyšetřuje, v objektu nikdo nebyl. Hasiči škodu odhadli na zhruba 50 milionů korun.
Do půl jedné v noci byla uzavřená Mladoboleslavská ulice, Dopravní podnik kvůli ohni odkláněl
autobusy. Ve středu v půl sedmé ráno byla silnice plně zprovozněna.
„Na místě se průběžně střídá třicet jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů,“ informovali
krátce před 22. hodinou hasiči.
A vyzvali zároveň obyvatele Vinoře, aby nevětrali a nechodili se na
místo zásahu dívat.
Krátce po 23. hodině se hasičům podařilo požár lokalizovat.
Během středečního rána již požár
zcela uhasili. Na místě stále zůstával podle mluvčího pražských ha-
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sičů Martina Kavky jedno záložní
družstvo, které vyhledávalo případná skrytá ohniska.
Při zásahu se lehce zranil jeden
hasič na noze a dva policisté se nadýchali zplodin.
Nedalekou čerpací stanici ani
obytné domy požár nakonec neohrozil. Hasičům se podařilo zabránit dalšímu šíření plamenů
a větší část budov průmyslového
komplexu zachránit. „V objektu nikdo nebyl, ani jsme nedělali evakuaci,“ uvedl Kavka.
Podle něj požár vypukl v objektu čtyř spojených hal. Hala, která
hořela, má asi 40x30 metrů. Z fotografií hasičů vyplývá, že v zasaženém objektu sídlí prodejce balících
strojů a obalového materiálu Ronex.
„Nezlobte se, ale nechci se k tomu
vůbec vyjadřovat,“ řekl iDNES.cz
jednatel společnosti Aleš Mrkvička.
Příčina požáru se i nadále vyšetřuje. Podle mluvčího hasičů bude vyšetřování komplikované
a může trvat i měsíc.
(Převzato z iDNES.cz, 5. prosince 2017)
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Vinoﬁ international
Tradiãní podzimní koncert v Schulzendorfu s nov˘mi protagonisty
Předáním květin a tradičních
zelených tašek plných upomínkových předmětů ze Schulzendorfu
skončil každoroční podzimní koncert, pořádaný loni dne 24. listopadu městskou částí Praha-Vinoř
v jejím nejstarším partnerském
městě na okraji Berlína. V historickém sále Patronatskirche zde
tentokrát v Mozartových, Beethovenových a Dvořákových dílech
vystoupili Štěpánka Pučálková
(mezzosoprán, stálý host Národního divadla v Praze a Bratislavě,
sólistka Velikonočního festivalu
v Salcburku), Petr Maceček (housle) a Miroslav Sekera (klavír, oba
častí hosté koncertních sálů celého světa). O skvělé přijetí našich
umělců se postaralo nejen početné publikum, ale osobně i starosta Markus Mücke. Letos poprvé
jsme koncert pořádali ve spolupráci se středočeskou Jesenicí, která
se uchází o partnerství s Eichwalde, sousedním městem Schulzendorfu. V sále tak nechyběli ani
jesenická starostka Radka Vladyková a eichwaldský starosta Bernd
Speer, platným členem vinořské
delegace pak byla také zastupitelka Hana Šůrová.
S uvedenou sestavou umělců
měli možnost se seznámit i návštěvníci adventního koncertu ve
vinořském kostele 10. prosince,
ale ani to ještě nebylo její poslední vystoupení ve službách naší
městské části. Další ji totiž čeká už
na jaře v našem partnerském městě Laveno Mombello v Itálii.
Robert Rytina
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Vítání nového roku
6. 1. 2018 se konalo vítání roku
2018 u našich partnerů v Schulzendorfu, které je již tradičně spojeno s mezinárodním halovým fotbalovým turnajem. Letos jsme
v boji o 5. místo porazili naše partnery z polské Kargowe 2:1.

Kargowa – taneãní soutûÏ
18. 11. 2017 byl opět ten den,
kdy Pohybové studio Majky Šulové
vyjelo reprezentovat Vinoř na 3. taneční závody v polské Kargowé.
Čekal nás náročný den, budíček v 6
hodin, 4,5 hodiny na cestě, pohybová a zvuková zkouška a pak to
nejdůležitější, hlavní závod.
Jen malá chybička nás připravila o prvenství a my jsme získaly

krásné 2. místo. Překvapení však
pokračovalo, když při vyhlašování hlavní ceny – Pohár starosty
města za umělecký dojem, zaznělo naše jméno.
Tak šťastné a veselé i když unavené, jsme se vrátily v nočních hodinách, domů.
Marie Šulová
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Ctûnice
Pﬁipravované akce

ZÁMECK¯ AREÁL CTùNICE
Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř

4. 2. Masopust (10–17 hod.)
Bujará oslava masopustu v zámeckém areálu Ctěnice spojená
s oslavou cechu řeznického o tradiční masopustní veselí se postará
muzika souboru Chorea Bohemica a rej originálních obřích masek
divadla KVELB. Pro děti je přichystána dílna, kde si budou moci vyrobit masopustní masku
a účastnit se karnevalového průvodu. Chybět nebudou tradiční
koblihy, boží milosti ani horký
mošt a medovina. Pravou českou
zabíjačku přichystá a své speciality nabídne pražské řeznictví Hudera a syn.

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.
Na Velký pátek 30. 3. 2018 otevřeno 10–16 hod.
Lux Iuvenes Praga diriguje Jakub
Waldmann, spoluúčinkuje dívčí
pěvecký sbor Bubureza pod vedením Miloslavy Vítkové.
24. 3. Velikonoce (10–17 hod.)
V prostorách Zámeckého areálu Ctěnice se uskuteční již pošesté
tvůrčí velikonoční dílny, které nabídnou možnost vyzkoušet si splétání pomlázek a košíků, zdobení
kraslic, pečení jidášů či výrobu jiných velikonočních dekorací. Součástí dílen bude i možnost zkusit
si tradiční techniku modrotisku
a ochutnat naklíčené luštěniny.

VELIKONOCE
18. 3. Koncert
(v 16 hod., kočárovna)
Giovanni Battista Pergolesi
(1710–1736) Stabat mater pro soprano, alto, smyčce a basso continuo. Velikonoční koncert komorního souboru studentů Gymnázia
a Hudební školy hl. města Prahy
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EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Dûjiny Vinoﬁe
Od pravěku do 20. století
Expozice vytvořená ve spolupráci s Městskou částí Praha-Vinoř
seznamuje návštěvníky s historií
obce Vinoř.
EXPOZICE – 1. PATRO ZÁMKU

¤emesla v poﬁádku
Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku
po současnost
Expozice Řemesla v pořádku seznamuje s dějinami řemesel a cechovního sdružování, a představuje tak jednu z nejrozsáhlejších
sbírek cechovních památek na
světě, kterou spravuje právě Muzeum hl. m. Prahy.

Předmět čtvrtletí:

Miska sklenáﬁsk˘ch
tovary‰Û
První zmínka o sklenářích
v Praze se vztahuje k roku 1380.
V té době byli sklenáři součástí
malířského cechu. Samostatný
cech sklenářů se objevuje na Starém Městě pražském až v roce
1613, na Malé Straně pak v roce
1629. Novoměstští sklenáři zůstávali stále věrní cechu malířů. Spolupráce s malíři byla už od počátku velmi úzká, zejména týkalo-li se
to výroby malovaných oken.
Cínová, oválná miska sklenářských tovaryšů představuje ve
svém středu obrněnce, držícího
rám okna zasklený skleněnými kolečky. Tovaryš usilující o získání
mistrovství musel vyhotovit mistrovské dílo – zasadit do okenního
rámu 56 skleněných koleček.

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.

Lednové pečící soboty: 6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1. 2018
20. 1. Tvůrčí dílna – výroba textilních hraček
Masopustní pečení:
3. 2. Boží milosti / Řezbářská tvůrčí dílna
4. 2. Masopustní koblihy

EXPOZICE
VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR

NádraÏí
Praha-Tû‰nov
Provoz obnoven
od 9. 4. 2017
Expozice představuje zaniklé
pražské nádraží jako model ve velikosti H0.
Modelové kolejiště v měřítku
1:87 nabízí návštěvníkovi možnost udělat si velmi reálnou představu o podobě nejkrásnější nádražní budovy v Praze, vystavěné
v letech 1872–1875 coby reprezentativní železniční stavba významné společnosti Rakouské severozápadní dráhy.
Model budovy zahrnující i pozoruhodnou sochařskou výzdobu
vznikl dle původních technických
výkresů metodou 3D tisku.
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Programy pro ‰koly a zájmové skupiny
Komentované prohlídky
objednávejte se pﬁedem
na tel.: 601 555 080,
nebo na e-mailu:
samanova@muzeumprahy.cz.
Komentované prohlídky
(út–pá)
Řemesla v pořádku
Komentovaná prohlídka expozice seznámí návštěvníky s dějinami
řemesel a cechovního sdružování
od středověku po současnost.
Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ

Interaktivní programy pro ‰koly (út–pá)
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
komentované prohlídce, se samy
vydávají na vandr po expozici.
Vhodné pro: 1. st. ZŠ

Vánoce našich praprababiček
Jak se slavily Vánoce v Praze
před více než 150 lety? Jak chutnala vánoční kuchyně, které ozdoby
se věšívaly na stromeček a jaké
dárky mohly děti pod stromkem
najít?
Vhodné pro: MŠ, 1. stupeň ZŠ
Nabídka platí do: 2. 2. 2018

Praha v čase vánočním
Komentovaná prohlídka vánoční výstavou je vhodná pro žáky
2. stupně ZŠ a žáky SŠ.
Nabídka platí do: 2. 2. 2018

Literární kavárna (ve 14 hod, v sále Koãárovna)
9. 1. 2018
Zdenka Procházková
a Klára Issová

Beseda s Klárou Issovou – představitelkou hlavní role v novém
filmu režiséra Filipa Renče Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, který
bude uveden do českých kin 16.
ledna 2018 a byl natočen podle
knihy Haliny Pawlovské.
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13. 2. 2018
Jiří Hošek

Jiří Hošek, dlouholetý redaktor,
zahraniční zpravodaj a moderátor
Českého rozhlasu. Mezi lety
2006–2010 působil jako stálý
zpravodaj v Německu a v letech
2012–2017 pak coby zahraniční
zpravodaj ve Spojeném království.
Od listopadu 2017 je šéfkomentátorem Seznam Zprávy. Přispívá do
různých českých médií. Je držitelem Ceny křepelek a Ceny Karla
Kyncla

13. 3.
Zdenka Procházková
a Jiří Grygar
RNDr. Jiří Grygar, CSc. působí
v Oddělení astročásticové fyziky
Fyzikálního ústavu AV ČR. Celý
život se věnuje také popularizaci astronomie a příbuzných oborů fyziky. Publikoval více než dvě
stě odborných prací (předmětem
jeho výzkumu jsou fotometrie
a spektroskopie hvězd, meziplanetární hmota a astročásticová
fyzika) a řadu populárně-naučných publikací. Je autorem, spoluautorem a přispěvatelem mnoha rozhlasových a televizních
vzdělávacích pořadů a autorem
příspěvků v časopisech, novinách či na internetu. Byla po
něm pojmenována planetka
(3336) Grygar objevená 26. října 1971.

Ze Ïivota Vinoﬁe
Lampionov˘ prÛvod
Letošní Lampionový průvod byl
již patnáctý. A proto jsme si my organizátoři dovolili udělat drobnou
renovaci a dali jsme si malý dárek
v podobě odbočky na HOROR.
K našemu údivu a pobavení touto odbočkou prošlo dvakrát více lidí, než jsme očekávali. Původně byla určena převážně dospělým.
Druhá část cesty byla míněna
pro kočárky a menší děti, ale bohužel zaúřadovaly technické problémy, takže některá místa nebyla
osvětlena a ozvučena, jak bylo zamýšleno.
Snad to všem dosyta vynahradilo závěrečné fireshow skupiny
T.E.T.R.I.S. a občerstvení na fotbalovém hřišti.
Děkujeme všem poutníkům
s lampionky a JÁ děkuji všem svým
maskám minulým i současným!
Zachovejte nám svou přízeň!
Jana Česáková Hyklová
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Jak˘ byl Vinoﬁsk˘ advent 2017?

Jestli chcete zařídit, aby vám čas
utíkal rychleji, než lidem z vašeho
okolí, přidejte se ke členům Výboru pro kulturu a volnočasové aktivity vinořského zastupitelstva
(což není jen pokus o bonmot –
nové nápadité a pracovité lidi mezi sebou přivítáme opravdu rádi).
Když máte před sebou další rok,
rozdělený podle jednotlivých pravidelných akcí, které je třeba připravit a uspořádat, začne vám za
chvíli připadat, že od jedné ke druhé je toho času čím dál tím méně.
Dvanáct měsíců tak odfičí rychlostí blesku od masopustu a obecního plesu přes Vandráčka a posvícení až po lampionový průvod,
a ani se nenadějete a je tu – Vinořský advent.
Jako by to bylo tak před týdnem, kdy jsem psal o tom z roku
2016... Co tedy říci o adventu zatím posledním? Úvodem snad především to, že byl tentokrát neobvykle krátký; začal v neděli 3.
prosince a skončil přímo na Štědrý den, na který už jsme samozřejmě žádné akce nechystali. Onu
první adventní neděli nám ovšem
přálo i počasí, takže v časném od-
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poledni mohl začít tradiční trh na
Vinořském náměstí a farním nádvoří. Tradiční občerstvení, vánoční pečivo, dárkové zboží, perníčky od našich baráčnic i výrobky
zručného mistra kovářského brzy
přilákaly celou řadu návštěvníků.
Ti si mohli prohlédnout také
ohradu s živými zvířaty (nechyběli ani velbloudi), navštívit „perníkový workshop“ Hany Hořákové
a potěšit se hranou pohádkou
v podání hostujícího Divadýlka
Kozlík.
Se setměním o osmnácté hodině pak přišly tradiční projevy
představitelů městské části, školy
a farnosti. Tou dobou si už velmi
hustě zaplněné náměstí vyslechlo
předvánoční pozdravy od starosty
Františka Švarce, zástupce ředitele školy Martina Sýkory a pana faráře p. Víta Horáka, aby se mohlo
vzápětí pokochat slavnostním rozsvícením – prý zatím historicky
nejkrásnějšího – vinořského vánočního stromu.
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Následoval první adventní koncert v kostele Povýšení sv. Kříže:
tak jako v minulých letech ho uspořádala paní učitelka Michaela Králová se žákyněmi vinořské základní školy. Vánoční písně a koledy
v jejich podání opět navodily tu
pravou sváteční atmosféru a zároveň zvedly uměleckou i "komerční"
laťku pořádně vysoko - Michaela je
zkušená muzikantka, která ze
svých svěřenkyň vychovala vynikající hudební těleso, a v kostele
samém bylo tolik posluchačů, že
by mezi nimi nepropadl špendlík...
Naštěstí ale dopadly výborně
i zbylé dva koncerty. Krátce před
konáním každého z nich dokonce
napadl i sníh, takže řada návštěvníků dorazila do kostela po předchozí romantické procházce.
Myslím, že nikdo z nich nelitoval. 10. 12. potěšili všechny svými
výkony mezzosopranistka Štěpánka Pučálková, basista David
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Tóth, houslista Petr Maceček a klavírista Miroslav Sekera ve skladbách Wolfganga Amadea Mozarta,
Antonína Dvořáka a Cézara Francka, a o týden později i ve Vinoři
dobře známý pěvecký sbor Camerata Praha se sbormistryněmi Veronikou Dvořáčkovou Žofákovou
a Janou Pavlíčkovou.
Mám tedy za to, že se loňský Vinořský advent opravdu povedl.
Celý přípravný tým, vedený Janou
Česákovou Hyklovou, odvedl jako
vždy znamenitou práci a rád bych
před jeho profesionálním výkonem hluboce smekl. Než si ale čepici opět nasadím, napadá mě, že
už je čas přemýšlet nad přípravou
masopustu a obecního plesu...
Zkrátka, ani se nenadějeme
a máme tu Vinořský advent 2018.
Doufám ale, že mezi tím si ten pro
Vinoř i celou republiku jubilejní
rok společně pořádně užijeme!
Robert Rytina, zástupce starosty a předseda Výboru pro kulturu a volnočasové aktivity MČ
Praha-Vinoř
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SoutûÏ o nejlep‰í bramborov˘ salát
Napadlo by vás někdy pokusit
se založit novou tradici, konanou
na Štědrý den mezi polednem
a druhou hodinou odpolední? Vás
možná ne, ale manželé Veronika
a Jiří Cihlářovi – neboli představenstvo Okrašlovacího spolku Veselý Vinořák – se této výzvy nezalekli. Už od počátku adventu tak
zdobily naši městskou část plakáty s výzvami, aby občané donesli
24. prosince v poledne do restaurace U Černínů vzorky svých bramborových salátů, které budou následně ohodnoceny odbornou
porotou a tvůrci těch nejchutnějších salátů neodejdou domů bez
diplomů a hodnotných ocenění.
Krátce po poledni inkriminovaného dne se na místě určení sešlo
nad očekávání celých šestnáct
vzorků těch nejlepších bramborových salátů z celé Vinoře. Tříčlenná porota i laické publikum poté
vybrali a po zásluze odměnili vítěze v čele s manželi Hradilovými
na neoddiskutovatelném prvním
místě.
Úspěch akce i skvělá atmosféra
po celou dobu salátového klání
přiměla organizátory vyhlásit tento turnaj za každoroční, takže nezapomeňte, že 24. prosince 2018
je tu opět originální vinořská soutěž o nejlepší bramborový salát!
Redakce
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Vánoãní pﬁíhoda od ohrady masoÏravého konû Imricha
Myslete si o mě, že jsem nelida.
Myslete si o mě, že jsem zlý člověk.
Ale dnes jsem provedl následující
výchovná opatření: co čert nechtěl, u ohrady s koňmi jsem načapal pětici mládenců kolem deseti až dvanácti let, kteří zde
testovali svůj legálně zakoupený
arzenál zábavní pyrotechniky. Nevím však, co je zábavného na tom
házet dělbuchy do koňského výběhu. Jal jsem se tedy neartikulovaně řvát jak protržená kráva
a s Isil – věrným křížencem psa
pohraniční stráže a zimbabwského psa na lov lvů – na dlouhém
vodítku jsem se začal rychle pohybovat směrem k nim. Pes jevil
značnou touhu olízat jim obličeje,
protože miluje děti. Váží jen zhruba stejně jako každý z nich, takže
mládenci poněkud znejistěli a ani
se nedali na útěk.
„Kdo to hodil?“, ptám se paralyzovaných výrostků, a to hlasem,
který měl znít hororově. „Co hodil?“, kníknul nejtlustší z nich. „Ty
víš moc dobře, co hodil: dělobuch
do koňský ohrady hodil, pašíku,
kurvafixhergotfagot!“ „Ale jak můžete vědět, že jsme to byli my?“,
ptal se ten nejvyšší z nich, obrýlený, hubený a i v krizové situaci se
usilovně vykrucující (předpokládám, že budoucí právník).
„A dost“, utnul jsem jeho rozvahu nad dostupným důkazním
materiálem. „Jdeme!“, zavelel jsem
a domníval se, že se urychleně
odeberou z lokality.
Opak byl pravdou. Smutně, se
zkroušenými pohledy, pokleslými
rameny a pomalu začali jako zmoklá kuřata pomalu sestupovat
směrem k rybníku. Já šel se psem
na vodítku za nimi. Ta hrůza v je-

jich očích, když se kradmo otáčeli
za sebe, jestli tam ten týpek ještě
pořád je! Zřejmě očekávali nějaký
hrozný trest. Dobře, bobánkové,
sami jste si o to řekli...
Na povel jsem je nechal zastavit
na hrázi, v řadě, čelem k vodě.
„Takže, zeptám se naposled: kdo
to hodil?“
„Jjjjjjáá to hodil, já to byl“, začal
štkát ten ve všech ohledech nejprostřednější z nich, a zřejmě se
loučil se životem, jistý si svou fatální chybou. Cloumala jím však
trýznivá nejistota, odkud přijde
smrtící rána.
„Synu... pojď sem...“ přehrával
jsem, až mi cukaly koutky, ale
prostě jsem se zařekl, že to dohraju až do konce. Kluk, který byl rudý jako humr, třásla se mu bradička a po tvářích se mu řinuly úzké
proužky slz, se mnou pak vedl
krátký rozhovor na téma „až si
uděláš čas, podívej se na toho šedivého koně. Nemá rád hluk, ige-

litový pytlíky, malý lidi, prochází
věcma a nerespektuje osobní prostor. A víš co se stane, když uvidí
takovýho malýho vola s igelitovým pytlíkem v ruce, jak po něm
háže dělbuchy? Rozběhne se, prorve tu tenoučkou bílou pásku,
o který sis asi myslel, že tě ochrání, chytí tě za kapuci, zatáhne si tě
do výběhu a už o tobě nikdo nikdy
neuslyší, rozumíš?“
S chlapci jsem se nicméně rozešel v dobrém (já s nimi tedy určitě; oni nemluvili a kouleli divně
bulvami), popřál jim hezké Vánoce a laškovně pustil Isil z vodítka,
což překvapivě vedlo k jejich poměrně rychlému ústupu.
Proč to, prosím vás, píšu:
1) Pokud jsem někomu z vinořáků
porouchal dítě, velmi se omlouvám. Mohu doporučit dobrého
dětského psychoterapeuta a zapůjčit igelitové prostěradlo. Nicméně faktem je, že to, co kluci
dělali, ohrožovalo jak je samotné, tak zvířata. Nevěřím, že si
nevšimli dvou šesti set, respektive sedmi set kilových zvířat,
jak se mi mladý pán snažil namluvit.
2) Znalosti dětí o chování a potravě koní nejsou úplně bez chybičky, protože jsem přesvědčen, že hrůzyplnému příběhu
o masožravém psychopatickém
koni Imrichovi zcela uvěřili.
3) Pokud tihle uvěřili na Imricha,
chápu, proč i tolik dospělých
věří na Ježíška.
Tím končím toto „okénko zla“
a přeji si, aby už v budoucnu žádné další psát nemusel.
Marco Stella
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PÁTEK 9.3.2018 20:30 hod
HoffmanÛv dvÛr
Vinořské náměstí 34, Praha - Vinoř
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Vincent a Bublina
Hudební ‰kola Hokr
13. a 14. prosince se v Mariapoli
konaly celkem 4 koncerty mladých
hudebníků. Účinkovaly děti, které
se učí hrát na hudební nástroj
v KVC Vincent. Hrály na klavír, zobcovou flétnu, kytaru a některé také
zpívaly. Bylo možné slyšet populární písničky jako například Fal-

ling Slowly, My Heart Will Go On,
Lhůta záruční, od nejmladších muzikantů lidovky jako Kočka leze dírou nebo pohádkové písničky jako
Dělání, dále moderní skladby například Piráti z Karibiku nebo River
Flows In You, zazněla také klasika
Malá noční hudba, Měsíční sonáta

a další a samozřejmě nechyběly koledy. Přestože se ve Vincentu učí
hrát i dospělí, tak téměř nikdy se
nenechají přemluvit k vystupování
na koncertě. Tentokrát však jedna
dospělá žačka našla odvahu a také
zahrála pro publikum.
Pavel Hokr

Taneãní ‰kola HIT
Předvánoční období je spojeno
s besídkami a vystoupeními tanečníků. Všichni chtějí ukázat, co
se naučili. Bíle oblečené tanečnice
tančící ve stejných bílých sukýnkách udělají radost každému. Starší zatančili na setkání seniorů. Poslední hodina v roce je spojena se
soutěžemi a zábavnými sestavami.
V lednu začneme s přípravou na
akademii taneční školy.

26

V roce 2018 budou v KVC Vincent pokračovat:
TANEČKY pro nejmenší (3–6 let) – pátek 15:30 – 16:15
LATIN DANCE, TANGO aj. (od 3. tř. ZŠ ) pátek 16:15 – 17:30
Dámy si mohou zatančit ve Kbelích – klub Mašinka, ve středu 19–20 hod.
Do všech kurzů je možno nastoupit po dohodě i během školního roku.
Hodně úspěchů ,nejen tanečních, vám v novém roce všem přeje:
Hana Jozová Dluhošová – taneční mistrová TŠ HIT
www.tanecniskola-hit.cz

Hudební ‰kola YAMAHA
Hudební škola YAMAHA nabízí
v KVC Vincent programy ROBÁTKA a PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ,
které jsou zaměřeny na cílený rozvoj hudebního cítění dětí od čtyř
měsíců věku. Výukové koncepce
jsou uzpůsobené formám vnímání
úměrným dětskému věku a jsou
výsledkem dlouholeté výzkumné
a pedagogické činnosti. Díky nim
dosahujeme měřitelných vzdělávacích cílů.

Program ROBÁTKA (4–18 měsíců) rozvíjí zejména hudební
předpoklady, mozkové kapacity,
smyslové vnímání, psychomotoriku, řečové předpoklady a komunikační schopnosti.
Program PRVNÍ KRŮČKY
K HUDBĚ (18 měsíců–4 roky) rozvíjí mimo jiné rytmické cítění,
zpěv, poslech hudby, výtvarné
a pracovní činnosti, poslech básní.
Oba programy rozvíjí rovněž soci-

ální vztahy jako předpoklad k úspěšnému rozvoji osobnosti.

bě, kdy jsem čekala Aničku a její
rané dětství jsme strávily tam, byl
to pro mne nový počátek, pracovala jsem bez standardního vybavení, na zelené louce, svépomocí
i s podporou Vincenta. K narůstajícím kurzům a zájemcům zejména
o individuální plány se přidávaly
i aktivity spojené s Radou mladých
a partnerskými městy - workshopy, výlety, úklidy, soutěže, sbírky,
mezinárodní tábory, Letní školy
hrou ad. Koncepce, se kterou jsem
zde zakotvila a kterou praktikuji
spíše intuitivně, není vůbec světoborná, zakládá se na hře, osobním
přístupu, bezpodmínečném přijetí a respektu, provázení, individuálních plánech a tezi, že jazyk je
jen prostředek, nikoliv cíl, k jehož
uchopení potřebujete dostatečný
čas, motivující a velmi podpůrné
prostředí. Troufám si tvrdit, že to
na rozdíl od mnoha jiných směrů
a škol, myslím vážně!
Tento semestr si také zaslouží
maličkou bilanci, osobní dostanou
všichni v našem společném lednovém hodnocení. Od září 2017
v rámci Lingva Ludus probíhá deset otevřených kurzů a šestnáct individuálních skupin a konzultace

pro děti, mládežníky a dospělé. Na
matematiku mnoho nejsem, spíše
ubírám. Můj harmonogram naleznete docela i seriózně na stránkách KVC Vincent.
Stará plachetnice cítí potřebu vyplout, dát životu trochu jiný směr
a smysl, něco objevit, po sobě zanechat. Když ji budete opravdu potřebovat, stačí dobře signalizovat
na: klaralowenstein@yahoo.it.
Šťastnou plavbu s hlubinným
ponorem po roce 2018!
A díky za těch velmi intenzivních,
osobních, komunitních deset let!
Klára Löwensteinová, lektorka

Programy Hudební školy YAMAHA umožní každému dítěti získat základy hudebního vzdělání, ze kterého bude
čerpat po celý život.
Využijte možnost bezplatné
ukázkové lekce. Těšíme se na Vás.
Zuzana Bartošová
YAMAHA Class

Lingva Ludus

Lingva Ludus v lednu oslaví deset let od svého vzniku a mého
ukotvení v KVC Vincent jakožto jazykový lektor a průvodce dětí. Jazyková výuka angličtiny a italštiny
pro děti a dospělé začínala jako
běžné kurzy kdekoliv jinde s tím
rozdílem, že mateřské centrum
v sobě skýtalo vřelost, rodinného
ducha, příjemné zázemí a snadnou dostupnost, kam chodily převážně maminky s dětmi, za mnou
pak rodiny, děti, dospělí se specifickými potřebami, přáními, potížemi převážně neakademického,
praktického, psycholingvistického
a „prvoukového“ druhu. V té době
jsem měla za sebou desetiletou pedagogickou praxi (od školkové,
školní, gymnaziální a vysokoškolské, firemní, v jazykových školách
aj.), četnou kazuistiku a hlavně
jasné vědomí, jak už učit nechci.
Začínala jsem v KVC Vincent v do-
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Kurz poãítaãÛ, komunikace a seberozvoje zdarma
bu prošly kurzy mnohé účastnice,
jejichž ohlasy si můžete přečíst na
www.prozmenuprosebe.cz. Je mezi nimi i Diana: „Naprostá spokojenost s kurzy od Attaveny, zúčastnila jsem se hned dvou kurzů
a byla jsem velmi spokojená, především mi vyhovoval přístup lektorů. Vše srozumitelně vysvětlené,
lektoři byli neuvěřitelně vstřícní,
přátelští a měli perfektní individuální přístup. Celou dobu na kurzech vládla přátelská a hlavně milá atmosféra.“

Máte chuť na sobě pracovat? Cítíte, že je načase „nastartovat“ mozek po mateřské? Máte pocit, že už
neumíte „normálně“ mluvit? Hodil
by se vám „útěk“ od stereotypu?
Od 1. února do 31. května 2018
se ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem Vincent bude konat kurz s názvem Pro změnu pro
sebe, zaměřený na rodiče s dětmi.
Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené a současná péče
o děti není jen tak. Kurz je zaměřen na podporu rodičů, na rozvoj
jejich osobnostních i pracovních
dovedností. Celý kurz, včetně hlídání dětí je pro účastnice (většinou maminky s dětmi) zdarma.
Počítačový kurz je koncipován
jako práce nanečisto v prostředí
virtuální firmy. Řešením praktických úloh v současných verzích
počítačových programů a týmovou prací získáte počítačové i komunikační dovednosti potřebné
v každé firmě. Budete mít příležitost
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naučit se prezentovat sebe a svou
práci nebo produkt. V další části
kurzu zjistíte, jaká práce se k Vám
nejvíce hodí. Jsou připraveny pohovory s psycholožkou, za účelem
vytipování vhodného pracovního
zaměření. Pro lepší orientaci v možnostech pracovního uplatnění je
částí kurzu také blok přednášek
zaměřených na trh práce.
Kurzem Vás provede zkušená
lektorka, doplňována externími
odborníky. Ti se stanou nejen Vašimi učiteli, ale také průvodci, kteří Vás budou podporovat v plnění
jednotlivých aktivit kurzu.
Je myšleno i na Vaše děti, které
během výuky pohlídají proškolené asistentky. Hlídání je zajištěno
i s programem her v prostorách
MC Bublina.
Kurz pořádá českobudějovická
společnost Attavena o. p. s., která
je úspěšným realizátorem projektů zaměřených na maminky s dětmi již více než deset let. Za tuto do-

Rodiče, kteří se do kurzu
přihlásí, získají:
•Lepší počítačovou gramotnost
(kancelářské programy, weby, sociální sítě,…)
•Prezentační dovednosti (prezentování sebe i své práce/výrobku)
•Komunikační dovednosti
•Spolupráci v týmu
•Manažerské dovednosti (zkušenost s vedením týmu)
•Sebepoznání (silné a slabé stránky, poznání vlastností, výkonu
a dovedností)
•Zhodnocení osobních možností
a příležitostí
•Zážitky z víkendových workshopů (hrazený nocleh a jídlo, zajímavé a přínosné přednášky)
•Použitelný životopis a motivační
dopis (upravený dle doporučení
personalisty)
•Spoustu zábavy, nová přátelství,
silné zážitky a mnoho dalšího
Přihlášky a dotazy ke kurzu
směřujte na koordinátorku.
Neváhejte, v kurzu jsou již poslední volná místa!
Petra Vacková
tel: 778 062 713
e-mail: petra.vackova@attavena.cz
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Nûmeck˘ jazyk

English club

Německý jazyk
V kurzu německého jazyka, který probíhá jednou týdně ve čtvrtek
od 17.30 do 19.00, se věnujeme
v rámci učebnice Deutsch für das
Berufsleben nadále odborné slovní zásobě potřebné ve firemní praxi, opakováním gram. struktur udržujeme znalosti nabyté v minulých
semestrech a četnými mluvními
cvičeními se snažíme stále vylepšovat samostatný ústní projev.
Mgr. Helena Cimermanová

Svépomocná skupinka anglicky
mluvících rodičů, kteří by rádi
svépomocí vytvořili pro své děti
herní klub v anglickém jazyce a zároveň tak udržovali a rozvíjeli
vlastní angličtinu.
• Doporučený věk dětí 0–3 roky
(individuálně lze přihlásit i starší
děti)
• Náplň programu: úvodní písnička a „Smalltalk“, tematické hry
a následující doprovázení vlastní
hry dětí v anglickém jazyce.

for babies, toddlers and their parents
• Účastnit se mohou rodiče od
mírně pokročilé úrovně AJ. V závěru každé hodiny bude možnost
konzultovat jak gramatiku, tak
slovní zásobu.
• Organizačně a odborně je skupina zaštítěna kvalifikovanou lektorkou (CAE Cambridge certifikát)
Úterý 16–17 hod, KVC Vincent,
Opočínská 364, Praha-Vinoř, 190 17
Přihlášení a více informací:
mudrova.martina@gmail.com,
602 376 156

S P O H Y B E M D O N OV É H O R O K U 2 0 1 8 V K V C V I N C E N T

CORE yoga

lektorka – Ing. Anna Nováková
K józe mne přivedla celoživotní
láska k pohybu a touha stále zkoušet něco nového. Józe jsem však
rychle propadla a již nebylo třeba
hledat nové aktivity. Baví mě se
zdokonalovat a snažím se jí ušít
tak trochu nový kabát. Po řadě certifikací (power jóga, jóga pro zdra-
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vá záda, jóga pro těhotné atd.)
a po narození syna se přidalo studium rehabilitace po porodu, fungování hlubokého stabilizačního
systému, dechových aktivit a mé
srdcové záležitosti – diastázy (rozestupu přímých břišních svalů).
Chuť předávat zkušenosti vedoucí
ke zdravému, uvolněnému a krásnému tělu dala vzniknout systému
CORE yoga – propojení jógových
principů a cviků s důrazem na
správnou práci středu těla.
Poslední dva měsíce loňského
roku se ve Vincentu scházeli jógini z blízkého i dalekého okolí, aby
se společně s lektorkou Annou Novákovou protáhli, rozhýbali a hlavně zaktivovali střed těla. Ženy
a muži různého věku, jógoví nadšenci i začátečníci se společně
učili správnému držení těla, zdravému pohybu a dechu, uvolňovali záda, posilovali pánevní dno
a pracovali s případnou diastázou
(rozestupem břišních svalů) – budovali pevnost, krásu, ale hlavně
funkčnost svého těla. Všichni do

jednoho byli úžasní, silní a krásní
ve všech pozicích a uvolnění při
relaxacích.
CORE je naše jádro, náš střed,
který ovlivňuje každičký pohyb
i statickou polohu. Tvoří jej pánevní dno, příčný břišní sval, dýchací sval – bránice a důležité svaly
páteře. Jejich správné zapojení zajišťuje zdravé postavení těla (které je většinou zatížené nesprávnými pohybovými stereotypy –
sezení v kanceláři, nošení dítěte
na boku, jednostranné sportovní
zatížení atd.), redukci či odstranění bolesti zad, krční páteře a velkých nosných kloubů. Díky posílení pánevního dna lze zabránit
inkontinenci či podpořit sexuální
funkci. Rozpohybování pánve pak
hraje velkou roli při plánovaném
početí a rehabilitaci po porodu.
Pokud umíme svaly CORE správně
zapojit, budou pro nás pracovat ve
dne i v noci. Pro svou práci potřebují energii a správně hádáte, že ji
berou z naší tukové zásoby, což je
milý benefit.

Od ledna začíná nový dvouměsíční kurz, jehož cílem není pouze
podpořit své zdraví cvičením, ale
také přenést zdravý pohyb do každodenní činnosti. Lekce jsou koncipovány do tří částí – jógové, posilovací a relaxační. Účastníci se
naučí mnoho cviků a pozic, které
si mohou doma zopakovat. Motivovaný cvičící, který se základními pravidly CORE yogy bude řídit
i v běžném životě, může výsledky
(ploché pevné bříško, záda bez bolesti, zúžená diastáza) vidět již za
dva měsíce. A nelze reklamovat,
pokud o jeden dva centimetry povyroste do výšky… takové jsou
hold účinky zdravého pohybu.

Kurz: středy od 20:00 do 21:00 hod, 3. 1. 2018 – 14. 2. 2018
Místo konání: KC Vincent, Opočínská 364, Praha-Vinoř
Cena za 7 lekcí: 900 Kč Cena za 1 lekci: 160 Kč
Přihlášky a informace: yogasannou@seznam.cz

Dûtsk˘ aerobic Marcely Koucké
Dětský aerobic ve Vincentu je
vhodnou pohybovou aktivitou pro
všechny děti ve věkové kategorii od
8 do 10 let. Perfektně rozvíjí jejich
kardiovaskulární systém, zvyšuje fyzickou kondici a odolnost organizmu, přispívá ke správnému držení
těla.Zároveň pondělní aerobic probouzí v dětech ctižádost a pomáhá
jim upevňovat zdravé sebevědomí.Rozvíjí a učí děti pohybové koordinaci těla a navozuje v nich kladný vztah nejen k aerobiku, ale
i k hudbě a jiným pohybovým aktivitám.Aerobic je vhodný jako samostatný rekreační sport nebo jako
doplněk k většině ostatních sportů.
Ing. Marcela Koucká

Cviãení s klaunem
úterý od 9:00 – 9:50,
pátek od 9:00 – 9:50
Cvičení určené pro chodící děti v různých věkových skupinách
za doprovodu rodičů. Lekce je

rozdělena na několik částí: přivítání v kruhu, cvičení za pomoci
básniček a písniček, cvičení na balónech, senzomotorické cvičení,
hry vedené ke koordinaci pohybu, prevenci plochých nohou,

vadného držení těla a svalových
dysbalancí. S využitím různých
sportovních i rehabilitačních pomůcek. Vše v příjemném prostředí s možností využití herny po cvičení.
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Zdravá záda – SM systém
pondělí 20:00 – 21:00,
úterý 10:00 – 11:00
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.
Lektorka:
Gabriela Válková,
fyzioterapeutka

N OV É K U R Z Y S E OT E V Í R A J Í O D Ú N O R A
Do kurzÛ je nutné se hlásit pﬁedem na email: valgab@post.cz anebo tel.: 724 312 755.

DùKUJI ZA SPOLUPRÁCI VEDENÍ KVC VINCENT A P¤EJI V·EM
POHODOVÉ PROÎITÍ VÁNOâNÍCH SVÁTKÒ A DO NOVÉHO ROKU JEN TO NEJLEP·Í…

PILATES studio ve Vincentu ve Vinoﬁi
Děkujeme za vaši přízeň v loňském roce a přejeme úspěšný rok
2018 plný zdravého pohybu!
Připravili jsme pro Vás v novém
pololetí:
PILATES pololetní kurzy
začínáme od února 2018!
Posilujeme i uvolňujeme! Kurzy
probíhají jednou týdně a motivukurzy

den

Pilates mírnû pokroãilí stﬁeda

jí Vás cvičit i ve dnech, kdy se vám
zrovna moc nechce. Možnost náhrad hodin, když nemůžete přijít.
Seznámíte se s metodou Pilates
v různých podobách. Program je
pestrý, cvičení zefektivňujeme pomůckami jako např. velké a malé
míče, pěnové válce, magic circle,
posilovací gumy, tyče atd.

Před rezervací celého kurzu je
možné si cvičení u nás nejdříve vyzkoušet. Na ukázkovou hodinu je
nutné se objednat.
Počet míst je omezený, prosím informujte se o volných
místech:
Na email: studiozp@email.cz
nebo na mobil: 731 485 125

hodina

lektor

trvání kurzu

poãet lekcí cena na pololetí

8:15

Radana

7. 2.–27. 6. 2018

20

2200,-

Pilates Vitality 55 +

stﬁeda

17

Markéta

7. 2.–27. 6. 2018

20

2000,-

Pilates

stﬁeda

18

Markéta

7. 2.–27. 6. 2018

20

2200,-

Pilates

stﬁeda

19

Radana

7. 2.–27. 6. 2018

20

2200,-

Pilates

ãtvrtek

7:50

Markéta

1. 2.–28. 6. 2018

20

2200,-

Pilates mírnû pokroãilí ãtvrtek

18

Radana

1. 2.–28. 6. 2018

19

2090,-

Pilates

ãtvrtek

19

Radana

1. 2.–28. 6. 2018

20

2200,-

Pilates mírnû pokroãilí nedûle

18

Radana

4. 2.–24. 6. 2018

18

1980,-

Pilates

19

Radana

4. 2.–24. 6. 2018

18

1980,-

nedûle

PILATES sobotní SPECIÁLY
jednorázové otevřené lekce
pro veřejnost
Sobotní speciály jsou určené
úplně pro všechny, není potřeba
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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:
Na email: studiozp@email.cz
nebo
na mobil: 731 485 125

Datum

Téma

Program

Bolí Vás záda? Trávíte v sedě spoustu času? Pokud nevíte, jak si správně sedJak správně
nout, nepomůže Vám drahá židle ani anatomicky tvarované sedadlo v autě.
sedět v kanceláři Dozvíte se, jak se správně usadit, jak kompenzovat dlouhé sezení při práSobota
ci na PC nebo v autě. Pojďme se spolu podívat přímo ke zdroji, kde spousJak správně
13. 1.
ta potíží pohybového ústrojí začíná.
sedět v autě
9–11 hod
◆ zlatá pravidla do kanceláře i do auta
250,◆ jak si přizpůsobit pracovní místo, aby byl sed co nejšetrnější
Lektorka:
Radana Štorkánová ◆ 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
Sobota Milujeme VÁLEC
3. 2.
Lektorka:
9–11 hod
Radana
Štorkánová
250,-

Máte rádi válec? Pořídili jste si tuto pomůcku a nevíte, co s ním? Nebo tuto cvičební pomůcku neznáte a chcete se s ní seznámit ?
◆ výborný pomocník pro uvolnění zad, zejména hrudní páteře a ramen
◆ odnesete si s sebou krátký zásobník cviků pro domácí cvičení

Pánevní dno
Sobota
v průběhu života
3. 3.
9–11 hod
Lektorka:
250,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

Sobota
24. 3.
8:30
až
12:30
hod
550,-

Malování mandal
na plátno aneb
kreativitou
Přijďte se naučit úžasnou, ale jednoduchou techniku malování. Odnesete
proti stresu.
si sebou své jedinečné dílo malované na plátně. Určeno pro úplné začátečníky. Plátno a všechny potřebné materiály v ceně.
Lektorka:
Radana Štorkánová

Letní ‰kola hrou – 930 let Vinoﬁe a 100 let âeskoslovenska
Na konec srpna jsme pro Vaše
děti připravily dva projektové týdny Letní školy hrou, které budou
mít i letos o prázdninách stanoviště v KVC Vincent. Témata se nabídla sama, my – otrlí průvodci dětí –
se jich hodláme zhostit jako vždy
poněkud nevšedně, zážitkovou pedagogikou propojit nepropojitelné
a kousnout jinam a jinak a hrát si.
I. LŠH „930 let Vinoře“ proběhne formou dobrodružné poznávací historické hry s maskoty,

očekávejte vinořsko-ecovskou detektivku, je vhodná pro děti 4–13
let, předběžná cena na týden na dítě 2500,- Kč bez obědů se všemi
vstupy a dopravou.
II. LŠH „100 let Československa“ bude z kulturních dějin,
očekávejte oborově zdánlivě nesourodé pelemele, velké cestování a trochu V+W nadhledu, doporučený věk a peníz zůstává stejný.
Harmonogram dne klasický,
upravitelný podle vašich potřeb:

příchod od 7.45, start projektů
v 8. 15, ukončení dne v 16.–16.15,
pokud neřekneme jinak.
Dovoz obědů v případě zájmu
můžeme zajistit od Ekolandie či
odjinud.
V případě zájmu své děti přihlašujte na mail:
klaralowenstein@yahoo.it
nebo kristynak@centrum.cz
Klára Löwensteinová
a Kristýna Kučová
(dříve Kolajová)
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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.

Pasování na ãtenáﬁe
24. 11. 2017 bylo téměř 80 dětí
z druhých tříd Pasováno na čtenáře. Každý nový čtenář přečetl z kni-

hy Teta to plete kousek popletené
pohádky. Ukázal, jak krásně se naučil číst. Všichni čtenáři dostali List

Náv‰tûva dûtí z 5. tﬁídy
V knihovně 14. 12. 2017 byly na
návštěvě i děti z 5.B. Povídali jsme
si o tom, jaké jsou v knihovně knihy, jak jsou řazené, jaké jsou podmínky pro půjčování. Děti projevily zájem o přihlášení do knihovny
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a velice mě těší, že se některé děti
již zaregistrovaly a budou si chodit
pravidelně půjčovat knihy.
Těším se na setkávání s novými
čtenáři.
Monika Lichtenbergová

pasování na čtenáře a záložku. Pasované děti mají zdarma roční členství v knihovně Vinoř.

KniÏní fond
V roce 2017 jsme rozšířili knihovní fond o 392 nových knih.
V knihovně je nyní 9477 svazků
knih a odebíráme 12 druhů časopisů.

Seznam kniÏních novinek IV. ãtvrtletí
Skákal pes přes oves
Slabikář včelky Máji
Super závoďáci
Vaše krabičková dieta
Ames Lee J. Nakresli 50 zvířat
Andrews Virginia Cleo
Matné zlato
Armentrout Jennifer L.
Tajemné touhy
Bauer Jan
S cejchem vraha
Black Benjamin
Černooká blondýna
Brezina Thomas
Velký případ pro tebe a klub
Tygrů…
Březinová Ivona
Teta to plete
Budinský Libor
Jedenáct prezidentů

Dvořák Otomar
Ďábel na řetězu

Katzenbach John
Co bude dál

Eklund Sigge
Labyrint

Keleová-Vasilková Táňa
Co to bude?

Enger Thomas
Horká půda

Klevisová Michaela
Ostrov šedých mnichů
Zmizela v mlze

Erikson Thomas
Krutost
Erskinová Barbara
Oheň je tvým osudem
Fabisinska Liliana
Babočka, která neumí létat
Frančíková Renata
Říkadla pro nejmenší
Gaarder Jostein
Kouzelný kalendář
Gillerová-Brezníková
Katerina
Zvláštní příběh

Kornerová Hana Marie
Caroline
Král Zdeněk
Drakouni
Krause Arnulf
Skutečná Středozemě
Krausová Karin
Babinec
Krolupperová Daniela
Jde sem lesem
Krumlovská Olga
Jak být dlouho živ a zdráv

Gringel Dana
Náš nejmladší má 4 tlapky

Kvasnovská Barbora
Dráček Drápek a království ohně

Haraštová Helena
Nebojím se tmy

Laure Estelle
Běsnící světlo

Heger Ladislav
Edda

Laureen Anne
Slunce nad Wahi-Koura

Hesse Herman
Siddhártha

Laybourne Emmy
Monument 14

Highsmith Patricia
Carol

Ledwig Alfred
Bolek a Lolek

Hofmann Corinne
Dívka se žirafím krkem

Lubinová Štěpánka
Stínění oken

Chalupa Jiří
VelMistr E

Mawer Simon
Skleněný pokoj
Messner Reinhold
Cho-Oyu

Doerr Anthony
Jsou světla, která nevidíme

Jakoubková Alena
Čiň manželu dobře – peklem se
ti odmění
Dopadlo to špatně – vzali se

Duda Zbyněk Miloš
S odvahou v srdcích

Jehlíková Blanka
Dar proroka Eliáše

Montessori Maria
Od dětství k dospívání

Dumas Alexandr
Tři mušketýři

Karika Jozef
Trhlina

Niedl František
Rytíři z Vřesova

Butler Steven
Postrach Denis si vede deník I. a II.
Postrach Denis si vede deník. Velehorská dráha
Cabicar M. M.
Dítě školou povinné. Ze života
andílků.
Cervantes Miguel de Savedra
Důmyslný rytíř Don Quijote
de la Mancha
Černá Jaroslava
Eliška Přemyslovna
Útesy
Daniel Antonie B.
Inkové

Monošová Martina
Lekce z nenávisti
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Olczak Martin
Vražedná akademie
Pavel Ota
Zlatí úhoři
Jak jsem potkal ryby
Pešek Antonín
Tristan a Izolda
Pospíšilová Zuzana
Podivná hra
Prokšová Jitka
Čtvrtá úroveň
Rich A. J.
Nebezpečná známost
Rimmerová Kelly
Až budu bez tebe
Robinsonová Marilynne
Lila
Rostand Edmond
Cyrano z Bergeracu
Rowlingová J. K.
Harry Potter a relikvie smrti
Růžička David
Nejkrásnější pověsti
Růžička Miloslav
Vyhnanci II.
Řezáč Václav
Kluci, hurá za ním!
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Sakamoto Miki
Cesta třešňových květů

Thomsen Brits Louisa
Hygge

Samková Klára A.
Moje cesta za Scarlett a k tomu
něco navíc
Po Evropě s maminkou
Proč islám nesmí do Česka

Tichá Alena
Učíme děti zpívat

Sheridan Mia
Leova šance
Slavin Bill
Jak se co dělá
Smith Christopher
Rivalové
Smith Wilbur A.
Běsnící spravedlnost
Sobota Robert
Láska nehezká
Stárková Magdaléna
Modré okenice
Svitáková Jindra
Osudové roky české státnosti
Pohádky z kouzelné zahrádky
Znáte naše svátky?
Svobodová Eva
Metody dramatické výchovy
v mateřské škole

Urbaníková Eva
Ztracené
Válková Veronika
Husité. Dobrodružství s práčetem.
Japonsko. Gejša a samuraj
Karel IV.
Marie Terezie. Tajnosti císařských komnat
Rudolf II.
Terezínské ghetto
Valníček Svatopluk
Vzpomínky na Velkou válku
Vosseler Nicole C.
Jižní vítr
Worth Sandra
Růže z Yorku.
Králova dcera
Koruna osudu
Zahoříková Dana
Nahlížení
Zelená Sabina
Tisíc východů slunce

Ze Ïivota ‰koly
I ve ztížených podmínkách probíhající stavby pokračuje školní
rok ve svém ustáleném rytmu, takže se pomalu blížíme ke konci
prvního pololetí. Deváťáci se brzy
musí rozhodnout, kam si podají přihlášky (a pořádně se připravit na
přijímací zkoušky), ostatní také
dolaďují známky, aby výsledky na
vysvědčení byly co možná nejlepší. V nejbližším období nás čeká:
❙ Zápis do prvního ročníku ZŠ
Podle školského zákona bude ve
středu 4. a čtvrtek 5.4.2018 vždy
od 13 do 17:30 h. K zápisu vezměte kromě budoucího prvňáčka i jeho rodný list a svůj občanský průkaz. Pokud se někdo nemůže
v tomto termínu dostavit, může si
na ředitelství školy domluvit předem termín náhradní. Máte-li zájem o odklad školní docházky pro
Vaše dítě, je nutné ho realizovat už
před termínem nebo nejpozději
v termínu zápisu do školy. Všechny potřebné informace a tiskopisy
jsou na webu školy.
❙ Zápis do MŠ
Bude až 2. a 3. 5. 2018 od 13 do 17 h.
K zápisu je potřeba občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list

dítěte – dítě brát s sebou nemusíte.
Předpokládáme přijetí 70–80 dětí.
Přednostně budeme přijímat děti
s trvalým bydlištěm ve Vinoři a bydlištěm alespoň jednoho rodiče ve Vinoři. Děti budeme přijímat k celodenní docházce a dále v pořadí
podle věku od nejstarších.
❙ Materiální vybavení
Od začátku září využíváme nově
otevřené šatny v hlavní budově
školy. Od začátku školního roku
pokračuje přístavba dalších šesti
učeben a dalších prostor v severní
části původní budovy školy. Dokončena by měla být na jaře 2018,
využívat ji budeme od 1. 9. 2018.
Zároveň je ve stavu projektu přístavba dalších dvou tříd mateřské
školy jako samostatná budova na
zahradě MŠ.
❙ Sport
Ve čtvrtek 21.12. proběhl v naší tělocvičně XXXII. ročník tradičního
vánočního turnaje ve stolním tenise, letos bez „zahraniční účasti“. Zúčastnilo se 42 dětí. V jednotlivých
kategoriích po pěkných výkonech
zvítězili: mladší žákyně – Hana
Tomková, starší žákyně – Barbora
Březinová, mladší žáci – Maxim

Pfaf, starší žáci – David Bhuiyan.
20. 12. na Satalické laťce (soutěž
ve skoku vysokém) zvítězili ve
svých kategoriích Bára Březinová
a Lukáš Doleček, druhé místo obsadila Míša Špičáková, k tomu máme ještě čtyři 4. místa.
❙ Kroužky
Podařilo se otevřít celkem 40 skupin různých kroužků, do kterých
chodí 591 dětí. Náplň kroužků je velice různorodá – výukové, sportovní, výtvarné, ruční práce, vaření …
❙ Připravujeme
Od 3. do 10. 3. 2018 se uskuteční
lyžařský výcvikový zájezd pro žáky 7. ročníku do Strážného v Krkonoších. První týden v dubnu
plánujeme poznávací zájezd pro
žáky vyšších ročníků do Itálie.
Všichni zaměstnanci školy pracují v náročných podmínkách bezprostředně probíhající stavby. Pedagogové a samozřejmě i správní
zaměstnanci se musí denně vyrovnávat s hlukem, prašností
a dalšími nepříjemnostmi, věnovat zvýšené úsilí organizaci běžného provozu školy a zajištění bezpečnosti žáků.

Hry s hlavolamy
V pátek 3.listopadu si děti ze
3.tříd vyzkoušely ve školní družině řadu hlavolamů a her. Některé
si my, dospělí, pamatujeme ze svého dětství, některé i pro nás byly
nové. Děti se pokoušely dostat
z pout, aniž by je otevřely, poskládat Rubikovu kostku, vyprostit jež-
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ka z klece a řadu dalších. Řešením
je provázeli dva milí mladí lidé,
kteří jim vždy trochu napověděli,
nebo jim řešení ukázali. Nechyběla ani soutěž o cenu, kterou byla
společenská hra UNO. Děvčata
a následně i kluci, závodili ve vysvobození ježka z klece. Výhru získal vždy první hoch a první dívka
z každé třídy. Byla to moc hezky
strávená hodina. Děti byly nadšené a myslím, že spoustu z her
a hlavolamů by si rády odnesly
i domů.

Vánoce s Poutníky
Koncem listopadu se několik
tříd z naší školy zúčastnilo vánočně laděného pořadu v divadle
U Hasičů „Vánoce s Poutníky“. Protože to nebyly jen tak obyčejní
poutníci, ale skupina Poutníci, zazněly skladby s vánoční tématikou z oblasti country, swingu, ale
i koledy (např. Rolničky, Tichá
noc, Nesem vám noviny a další),
upravené pro bluegrassové nástroje. Děti se seznámily se strunnými hudebními nástroji jako je
banjo, šestistrunná kytara, mandolína a kontrabas. Pořad se skvěle hodil do předvánočního období
a ukázal dětem, že i Vánoce se dají oslavit s písničkami, zahranými
v jiné formě než bývá obvyklé.

Představení bylo velice pěkné, děti se bavily a nechaly se zcela vtáhnout do hudby. Reagovaly velmi

Mikulá‰ v âechovû stodole
Na začátku prosince, kdy chodí
Mikuláš se děti ze 3.tříd vypravily na výlet do Čechovy stodoly
nedaleko Příbrami. Počasí nám sice příliš nepřálo, ale výlet se vydařil. Cesta proběhla přesně podle plánu a na místo jsme dorazili
včas. Děti čekal velice milý Anděl
a Čert, kteří si pro ně připravili
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spontánně a výkony hudebníků
ocenily velikým potleskem, jako
na správném koncertu.

pěkné povídání. Čert sice trochu
strašidelné, ale moc milé. Někteří
se trochu báli, ale zvládli jsme to
všichni, i když chvilku hrozilo, že
dětem bude odpuštěno, ale paní
učitelky si tam nechají. Děti nás
ale nedaly, takže jsme se mohli
všichni přemístit do dílničky na
výrobu vánoční ozdobičky. Všechny děti si vyzdobily krásného kapříka a pak si také nakoupily vánoční dárečky pro sebe i pro své
blízké.

Advent v Ratiboﬁicích
Každý rok přemýšlíme, jak dětem přiblížit české tradice. Letos
jsme vybrali zámek Ratibořice
pro 4. A, 4. B a 4. C. Při prohlídce
vánočně a adventně vyzdobených interiérů nás průvodci v dobových kostýmech a svou scénkou zavedli do doby, kdy žila
kněžna Zaháňská. V Rudrově mlýně jsme shlédli představení folklórního souboru Barunka, který
nám přiblížil, jak se slavily Vánoce na venkově v 2. pol. 19. století
a také jsme se setkali s Babičkou.
Poté jsme si prohlédli vánočně
nazdobenou Babiččinu světničku
na Starém bělidle. Nezapomněli
jsme se podívat k Viktorčině splavu. Na závěr nás čekal staročeský
trh s tradičním trdelníkem a horkou čokoládou a samozřejmě
spoustou sladkostí a dárků.
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Vánoãní vystoupení krouÏku HRA NA FLÉTNU
V poklidném čase adventu, zazněly ve školní jídelně tóny s vánočními melodiemi. Děti pilně cvičily několik měsíců, aby potěšily
ucho svých rodičů, prarodičů i sourozenců, a to nejen hrou na flétničku, ale také zpěvem. První ročníky
předvedly, co se zatím v krátkém čase své výuky naučily a dokázaly tak
svou píli a houževnatost. Ostatní,
již zkušení hráči, nezůstali pozadu
a svůj talent zúročili také zpěvem
a hrou na Orffovy hudební nástroje. Všechny děti sklidily za svůj výkon zasloužený potlesk. Děkujeme
divákům za podporu.
Iveta Koníčková
a děti ze ZŠ Vinoř
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Vánoãní v˘stava zahrádkáﬁÛ
Jako každoročně navštívili žáci
3.tříd výstavu vinořských zahrádkářů. Vánoční bývá vždy krásná
a letošní opět nezklamala. Děti si
prohlédly krásné vánoční ozdoby
vyrobené snad ze všeho, co si dokážete představit – z korálků, z vlny, z příze, z roliček od toaletního
papírů, z různých přírodnin, z bambulek, z perníku, z papíru i dalších
materiálů. K vidění byly i různé
druhy adventních věnečků, pěkně
rozkvetlé vánoční kaktusy a bramboříky, a také několik různě ozdobených vánočních stromků. Celou
výstavu provonělo domácí vánoční cukroví a perníčky. Zahrádkáři
připravili i výrobky ze svých zahrádek – marmelády, med a medovinu, které byly pěkně vánočně
zabalené. Děti si mohly pro své rodiče zakoupit malé dárečky, z čehož měly velkou radost.

Badmintonov˘ krouÏek zakonãil rok 2017 opût tradiãnû
Jak už to naši dlouholetí příznivci a členové kroužku při ZŠ Vinoř znají, sešli jsme se i letos krátce
před Vánoci, abychom si společně
ve školní tělocvičně užili pohybu
a sportu. Badminton se dá hrát
v každém věku, a tak děti vyzvaly
své rodiče nebo dospělé sourozence, případně prarodiče, aby si
s nimi přišli zahrát Vánoční turnaj
rodinných dvojic.
Ve středu 13. 12. 2017 vše začalo turnajem skupiny B, což jsou
mírně pokročilí mladší hráči. Do
tělocvičny přišlo 16 párů ve složení dítě – badmintonista a dospělý
rodinných příslušník. Společný
stůl před vstupem do tělocvičny se
rychle zaplnil drobným vánočním
občerstvením, pro děti byl z naší
jídelny připraven výborný čaj
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a dospělí se mohli zahřát chutným
svařeným vínem.
Po úvodním rozehrání a seznámení se se základními pravidly
badmintonu vypukl turnaj, pro
který jsme měli vyhrazen jen krátký čas v tréninkových hodinách.
Hrálo se proto opět na čas, aby byl
zajištěn hladký a rychlý průběh celého turnaje. Vznikly 3 skupiny,
které jsme my trenérky rozdělily
spravedlivě dle výkonnosti a herních možností. Někteří z rodičů drželi raketu poprvé v životě, jiní se
na kurtech chovali jako ostřílení
matadoři. Všechny zápasy probíhaly ale v přátelské pohodové atmosféře, která na našich vánočních turnajích vždy panuje. Slzičky
a drobné výměny názorů samozřejmě byly, ale nakonec se všichni
v 17.30 rozešli dobře předvánočně
naladěni a mnozí i příjemně fyzicky unaveni.
A hned následoval turnaj č. 2,
tentokrát pro skupinu A, což jsou
naši pokročilí hráči. Ti již hrají
badminton několik let. Tentokrát
bylo ve hře 12 nadšených rodinných párů, které se přišly badmintonem sice pobavit, ale také
samozřejmě předvést vysoké sportovní výkony. Hrálo se znovu ve
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skupinách a na čas a opět bylo na
co koukat. Dospělí pochopili, že
badminton je velmi rychlý a náročný raketový sport, nechali si
zcela výjimečně od svých dětí i poradit. Také tyto skupiny si přinesly
drobné vánoční občerstvení, což
už k našim vánočním turnajům
neodmyslitelně patří.
Všechny děti si odnesly po turnajích drobné ceny a samozřejmě
pěkné diplomy, které jim budou
připomínat příjemně strávené
předvánoční chvilky s badmintonem a s rodiči v tělocvičně.
Děkujeme všem za účast, za
předvedené výkony a vytvoření
pohodové atmosféry, která skvě-

le navodila atmosféru blížících se
Vánoc.
Našim sportovcům přejeme do
roku 2018 spoustu dobrých bad-

mintonových výsledků a úspěchů
a všem především hodně zdraví!
Petra Cittová a Eva Titěrová,
trenérky

Vánoãní dílna Dlabaãovû
Poslední listopadový týden jsme
se věnovali výrobě vánoční výzdoby na Dlabačově. Fantazie a naše
zručnost dokázaly vytvořit krásné
a originální předměty: svícny, závěsné ozdoby, stromečky a jiné.
Všechny výrobky jistě zkrášlily naše domovy a udělaly radost nejen
nám, ale také našim blízkým.
4. A, 4. B, 5. A 5. B ZŠ Vinoř
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Ze Ïivota mateﬁské ‰koly
V mateﬁské ‰kole se dûje kaÏd˘ den nûco zajímavého a pro dûti nového
Dnes napíšeme o akcích,
které byly největší a pro děti
možná nejzajímavější.
Začneme sportovně. Přihlášené
děti ze třídy Lištiček a Včeliček výborně zvládly plavecký kurz v bazénu v Čelákovicích.
19. 10. se konala ve všech třídách mateřské školy tradiční Dýnějáda. Byla to vskutku velkolepá
akce, při níž si děti zasoutěžily, zatančily, zacvičily a zažily spoustu
zajímavého. Za pomoci rodičů vytvořily překrásné dýně. Rodičům
patří za spolupráci velké poděkování. Krásná „Bublinková show“
manželů Navrátilových ml. děti
nadchla. Komu se podařilo být ve
velké bublině? Našim dětem i paní
učitelce ano. Překrásnou výstavu
zahrádkářů navštívily děti z předškolních tříd. Muzika Špalíček
Praha zahrála dětem krásné koledy a písničky s vánoční tématikou.
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Děti muzicírovaly na orffovské nástroje, zpívaly i naslouchaly. Byl to
krásný hudební zážitek. Andělsko
– čertovskou pohádku nám přijel
zahrát Spolek Prima den. A pohádka to byla nevídaně krásná,
písničková. A navíc si v ní zahrály děti i paní učitelky. Do mateřské školky chodí Mikuláš vždy
o něco dříve, protože v jeden den
by návštěvu školky a všech domovů nemohl zvládnout. K nám
zavítal v pátek 1. 12. Mikuláš, anděl, ani čert nemohl chybět.
V podání pana Karičky, paní Česákové a Ferencové proběhlo vše
na profesionální úrovni a za
všechny děti jim patří velké poděkování. Opravdu vydařené byly
besídky dětí všech tříd. Od září se
toho stačily hodně naučit a rodičům i prarodičům tím udělaly velkou radost. Úroveň předvedených
dětských výkonů, ať již hudebních
pohádek, dramatizací, zpěvu, tance či recitací byla na vysoké úrovni a za to patří dík právě paním
učitelkám. 14. 12. přiletěl k dětem
do všech tříd mateřské školy Ježíšek. To bylo radosti! Nejprve si děti povídaly s paní učitelkou proč se
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Vánoce slaví, dále o tradicích, ale
to už se nemohly dočkat a všechny se chtěly podívat, jestli náhodou pod stromeček Ježíšek už něco nenadělil. A máme opravdu
hodné děti, protože do všech tříd
přinesl spoustu dárků. Za skvělou
spolupráci děkujeme všem rodičům. Putování za vánoční hvězdou, pohádku s tímto krásným názvem přijelo do naší mateřské
školy zahrát divadlo „Vysmáto“
s panem Bílkem. Vhodnou formou
se tak děti dozvěděly vše o Vánocích a ještě se zasmály kašpárkovi,
který příběh vyprávěl.
Za celý kolektiv Mateřské školy
ve Vinoři přeji všem šťastné vykročení do roku 2018, ať se setkáváme ve zdraví, děti ať nám dávají stále hodně radosti a my dospělí
jim na oplátku hodně lásky a trpělivosti.
Jana Kovářová
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Ze Ïivota farnosti
Milí čtenáři,
zdravím vás v jubilejním roce
2018. Na celostátní úrovni si připomínáme sté výročí vzniku Československa a v naší městské části 930leté výročí první písemné
zmínky o Vinoři.
Jak se pan starosta Švarc vyjádřil ve svém slově starosty, chce
tento rok s námi „koncipovat jako
rok spolupráce, vzájemné pospolitosti, sounáležitosti a přátelství“.
Cíl je to krásný a potřebný, aby se
nám ve Vinoři dobře a spokojeně
žilo.
Jak toho dosáhnout? Anonymní
autor nám dává příklad z přírody.
Připomíná nám chování divokých
hus. Od nich se právě spolupráci
a sounáležitosti můžeme učit. Posuďte sami.
Napadlo vás už někdy zamyslet
se nad tím, proč létají divoké husy
v hejnu ve tvaru V?
Jako u chování všech zvířat, i tady měl Stvořitel dobrý důvod, aby
husy obdařil právě takovým chováním. Jakmile husa zamává svými křídly, vytvoří se zvedající
proud pro husu, která letí za ní.
V hejnu ve tvaru V celá skupina
urazí nejméně o 71% delší cestu,
než kdyby každý pták letěl sám.
Jakmile husa opustí hejno ve tvaru V, najednou má pocit, jako kdyby ji táhlo k zemi těžké závaží.
Hned se opět vrátí ke skupině.
Stejně jako divoké husy, i lidé, kteří spolupracují a jdou stejným
směrem se dostanou rychleji k cíli než ti, kteří se zkouší dostat k cíli sami.
Jestli se vedoucí husa unaví, zařadí se nakonec hejna, aby si moh-

la odpočinout a na její místo v čele
hejna se posune jiná. Kdyby lidé měli tolik rozumu jako divoké husy, už
by přišli na to, že jejich úspěch záleží na spolupráci, střídavě by konali těžkou práci a sdíleli by těžkosti vedení skupiny. Husy letící
na konci hejna hlasitě povzbuzují
ty v čele skupiny. Důležité je, aby
hlasy zezadu byly skutečně povzbudivé, jinak to bude pouze
„breptání“. Jestli nějaká z hus one-

mocní nebo se zraní, další dvě se
s ní oddělí z hejna, aby jí mohly
poskytnout ochranu. Zůstanou
s ní do té doby než opět bude
schopna pokračovat v cestě nebo
než skoná. Poté se vydají na cestu, aby buď dohnaly své hejno, nebo aby se připojily k jinému. Kéž
bychom i my byli takhle obětaví,
abychom si zasloužili takové přátele, kteří v případě nouze budou
stát při nás.
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Je to poučný a srozumitelný
text, který nepotřebuje komentáře. Přesto zmíním jeden podstatný rozdíl mezi námi a husami. V našem a husím chování
skutečně existuje. My lidé si
oproti husám ve svém životě svobodně volíme, co uděláme nebo
neuděláme, ať je to k našemu
dobru nebo k „zdánlivému dobru“, tj. k naší škodě. Svoboda je
velký dar, který jsme dostali. Jen
je třeba, abychom ho dobře chápali a využívali. Svoboda není, jak
kdosi moudrý řekl, „cochcárna“,
tj. že si budu dělat, co chci, bez
ohledu na dobro druhých. Nesprávně ji také chápeme ve smyslu: „Já mám právo na to a to, ale
nemám žádné povinnosti.“ Správ-

ně chápaná svoboda je vždy spojena se zodpovědností, kdy mi nejde jen a jen o sebe a své pohodlí, ale o dobro mé i druhých,
přestože to znamená, že přiložím
ruku k dílu, že poskytnu své
schopnosti, své síly, svůj čas atd.

Zdravý rozum a svobodná vůle
jsou mohutnosti, kterými nás obdaroval a vybavil Stvořitel. Kéž jich
vždy, nejen v jubilejním roce, zodpovědně používáme, aby se nám ve
Vinoři žilo tak, jak si přejeme.
Vít Horák, správce farnosti

Z farního výletu do Ústí nad Orlicí dne 29. 12. 2017

Vzpomínka na Martina Halíka

Je pro mě ctí, že mohu vydat svědectví o kamarádovi a rodinném příteli Martinovi. Poznali jsme se na po-

čátku 90. let, kdy jsme společně začali připravovat Dětské dny na farské zahradě. Tehdy toho mnoho nenamluvil, on konal. A tak, kdekoliv
mě nyní uvízne pohled, vidím jeho
stopu: opravený bojler, nové LED
osvětlení, fungující kotel a mohl by
následovat dlouhý výčet činností,
kde všude působil. Byl rázovitý
– ostatně jako každý z nás – uměl se
i pěkně rozčílit. O svém lékařském
nálezu nikdy nehovořil. V létě mu už
nebylo dobře, ale dělal stavební dozor u vylamující se zdi pod vinořským kostelem. Seděl přitom na žid-

li. Svojí kostelnickou službu vykonával doslova do posledního dechu.
Přesně, jak je psáno v žalmu 69:
„Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.“ Ještě z nemocnice koordinoval
po telefonu instalaci jesliček, a to
den před svou smrtí. Nikdy si na nemoc nestěžoval. Vychoval pět dětí;
své tři syny jako nástupce pro rodinnou firmu. Účastnil se všech farních událostí, jakoby zákeřná nemoc
neexistovala. Zůstává pro mě vzorem pro svou obětavost a nezištné
nasazení pro druhé.
Petr Ettler

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 probíhá výuka náboženství ve Vinoři ve třech skupinách, v úterý, 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

48

Spolky
85 let od zaloÏení Obce baráãníkÛ ve Vinoﬁi
Obec baráčníků je jeden z nejstarších zapsaných spolků. V naší
obci byl založen v roce 1932 a nese název OB J. A. Komenského ve
Vinoři. Proto celý loňský rok byl
ve znamení tohoto slavnostního
85. výročí. Stručně si dovolujeme
připomenout všechny akce, které
náš spolek pořádal a stručný přehled všeho, čeho jsme byli součástí.
Leden
Výroční schůze s přijímáním nových členů do našich řad.
Únor
Zapojení se do masopustního veselí (přivítání průvodu s pohoštěním na Rychtě)
Březen
Byli jsme jako každoročně součástí programu Vítání vinořských občánků.
Duben
Stánek baráčníků na velikonočním jarmarku ( pletení pomlázek,

velikonoční dekorace vlastní výroby) v Hofmanově dvoře
Květen
Týdenní pobyt na Šumavě společně s vinořskými seniory (celkem
40 zúčastněných)
❙ oslava 85 let od založení OB Vinoř (krojovaný průvod obcí)
❙ akce Vandráček, kde jsme tentokrát připravili výstavu k našemu výročí se soutěžními otázkami pro děti i dospělé. Pro všechny
děti bylo také připraveno psaní
husím brkem, tak jako v dřívějších dobách
Červen
Osázení truhlíků květinami na zábradlí u Rychty a pravidelná péče
o ně
Červenec
Společná vycházka k Jednorožci sousedské posezení
Srpen
Účast na dožínkách na pozvání
hraběte Chotka ve Veltrusích

Září
❙ účast na oslavách založení OB
v Hošticích (tetičky v krojích tančily Českou besedu)
❙ přijali jsme pozvání od obce Martiněves, kde křtili obecní prapory.
Na této oslavě naše tetičky opět zatančily na přání Českou besedu.
Říjen
Baráčnická zábava byla opět součástí našich oslav (zde jsme zatančili
nejen Českou besedu, ale předvedli jsme, že i moderna a nadsázka
nejsou baráčníkům cizí.)
Tímto bychom rádi poděkovali
nejen těm, kteří nám pravidelně
přispívají darem do tomboly, ale
i všem dobrovolným přispěvatelům, ač námi nebyli osloveni.
Listopad
Je tradičně spojen s přípravami
adventu (je to pečení a zdobení
perníčků, úprava vánočních truhlíků na zábradlí, přípravy vánočního sezení baráčníků a seniorů)
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Prosinec
U rozsvícení vánočního stromu
jsme měli stánek s nabídkou našich perníčků za dobrovolný příspěvek pro nadaci Srdce dětem
(posíláme 2000,- Kč a všem dárcům děkujeme)
7. 12. jsme společně se seniory
(45 zájemců) navštívili vánoční
program pro seniory "Gramofon"
v divadle Gong
9. 12. nás na Rychtě navštívil
Mikuláš, čert i anděl s programem
a dárky. Součástí bylo i občerstvení a hudba.
13. 12. jsme Vás občany pozvali k vánočnímu stromu na Vinořské náměstí zazpívat si společně s celým národem koledy při
projektu Česko zpívá koledy. Kdo
nebyl, neví, že si zde mohl zakoupit náš svařák a děti měly čaj zdarma. Děkujeme kapele NJP, která
často na našich akcích s úspěchem
účinkuje a dodává profesionální
atmosféru. Dík patří též dětem
z VinoHry pod vedením paní lektorky Marie Badaničové za předprogram.
18. 12. přišly na rychtu děti ze
ZŠ s krátkým vánočním programem pod vedením paní učitelky
Ivety Koníčkové.

Mimo to se někteří naši členové zúčastňují pravidelně na přípravách plesu, v dubnu pálení
čarodějnic i lampionového průvodu.
Všem Vám jménem baráčníků
přejeme „Šťastný rok 2018“ a těší-

me se na setkání s Vámi při oslavách 100 let od založení republiky
či 930 let od vzniku naší milované
Vinoře a věříme, že se v dobré sousedské náladě budeme potkávat
i při dalších akcích.
Konšelstvo OB Vinoř

Milé seniorky a milí senioﬁi,
máte chuÈ zmûnit alespoÀ na nûkolik hodin svÛj denní Ïivot?
Nechcete si odpoãinout od kﬁíÏovek, kníÏek, pletení, háãkování apod.?
V tom pﬁípadû Vás rádi uvítáme v Klubu vinoﬁsk˘ch seniorÛ.
Scházíme se kaÏdé pondûlí ve 14:00 hod. v budovû Na rychtû, Chaltická 539.
Pﬁijìte posedût pﬁi kafíãku a nûkdy i u nûãeho dobrého, pﬁijìte si popovídat, zavzpomínat
na své mládí, odlehãit bolestem a sv˘m starostem.
Uvidíte, Ïe Vám potom bude cel˘ t˘den prima a rádi znovu pﬁijdete mezi nové pﬁátele.

Tû‰íme se na Vás!
Za klub vinoﬁsk˘ch seniorÛ: Danu‰ka Kudlová, Tel. 723 873 087
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Rekondiãní pobyt ve Wellness Hotelu Mas, Sezimovo Ústí
21.– 27. 7. 2018 (6 nocí) 5.350,- Kã
Cena zahrnuje 6x ubytování ve dvoulÛÏkovém pokoji
s vlastním sociálním zaﬁízením, LCD televizí telefonem a satelitem.
Plná penze ❖ autobusová doprava ❖ rekondiãní wellnes program – 10 procedur
1x relaxaãní masáÏ se zábalem
5x ranní rekondiãní cviãení
2x cviãení v bazénu
1x magnetoterapie
1x regeneraãní kyslíková terapie
Doprovodn˘ program:
2x spoleãensk˘ veãer s Ïivou hudbou,
1x spol. hra Bingo,
1x bowling
PÛldenní v˘let s prohlídkou mûsta Tábor
Dennû zdazma vstup do krytého vyhﬁívaného bazénu – neomezenû
Cena nezahrnuje Fakultativní v˘lety, pﬁíplatek za jednolÛÏkov˘ pokoj 200,- Kã za noc.
Poﬁádá Klub seniorÛ Vinoﬁ ❖ Informace: Kudlová Dana tel. 723 873 087 ❖ ¤eﬁichová Irena tel. 725 141 541

Zahrádkáﬁi – vánoãní v˘stava
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Spoleãenská kronika
Blahopﬁejeme na‰im obãanÛm, kteﬁí oslavili svá Ïivotní jubilea
ve 4. ãtvrtletí roku 2017 a souhlasili s uveﬁejnûním ve Vinoﬁském
zpravodaji
Říjen

Prosinec

Mrazík a vločka

POKORNÝ Ladislav

75 let

HRONOVÁ Hana

75 let

TŮMOVÁ Věra

75let

OBRANSKÁ Růžena

93 let

FUXOVÁ Soňa

91 let

FEKIAČOVÁ Jana

75 let

CHUDÁREK František

75 let

ŠVESTKA Zdeněk

90 let

TESAŘOVÁ Amálie

90 let

MORAVČÍK Jan

90 let

HŘEBÍČEK Václav

85 let

Listopad
HÖHNE Reinhold

80 let

HOLÁ Věra

91 let

ŠTROUGAL Jiří

75 let

SYROVÁTKA Karel

84 let

Sněhová vločka rozpustilá
dřív než dopadla na zem
kvapík si s Mrazíkem zatančila
a všechno kolem změnila rázem.
Střevíčky si postříbřila,
ledové růže ji Mrazík dal.
Ona tančit zatoužila,
on v pase ji objal
a spolu pak tančili dál.
Točí se, točí dokola
Mrazík a Sněhová vločka –
zima je zkrátka taková,
i jaro se svého času dočká.
Bílá sněhová vločka –
o čempak asi sní?
Jak u kamen schoulená kočka
kraj pod bílou peřinkou spí.
Petronila Ševčíková
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Hodnû ‰tûstí,
zdraví
a spokojenosti
do roku 2018
pﬁeje redakce

placená inzerce
placená inzerce

Analýza tělesných tuků, nastavení procesu hubnutí
bez Jo-Jo efektu, akční cena 200 Kč.
Studio Vitality – partner VZP. Info: 777 150 457 Vinoř

placená inzerce
placená inzerce

placená inzerce

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

neplacená inzerce

placená inzerce

■

www.centrummariapoli.cz

AKCE

v pﬁí‰tím ãísle bude
sleva 70% na v‰echny
formáty 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.

Tel. redakce: 286 851 114
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