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Slovo starosty

Ahoj Vinořáci, když se ohlédnu
zpět, ca. do roku 2010, tak jsem
psal o tom, že se zima stále drží, že
je třeba opatrnosti na chodnících
i silnicích. To platí i dnes. A co je
stejné prakticky každý rok?
Shánění financí. Jen si připomeňme potřeby března 2010:
Hledání financí pro výstavbu
sociálních bytů, na realizaci příměstského mezinárodního tábora, na opravu Černínské kaple
a na revitalizaci Cukrovarského
rybníka, včetně jeho okolí, na realizaci naučné stezky Obůrka-Jenštejn. Na výstavbu bytových jednotek Mladoboleslavská 8, na
novou bezbariérovou policejní
služebnu, na sanaci a rekonstrukci bytů na Vinořském nám. č.p.23
na opravy střechy u našich domů
v Bohdanečské ulici….
Jsem rád, že se tehdy vše podařilo, stejně jako jsem přesvědčený,
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že se vše podaří i letos. O co nám
jde dnes?
Šatny základní školy, výstavba
5 tříd ZŠ, 2 nové třídy MŠ, přestavba kuchyně ve staré MŠ se zajištěním jídel pro seniory, výstavba kabin na fotbalovém hřišti,
parkoviště Mikulovická u MŠ,
chodník do Ctěnic, chodník a nová silnice Kbely-Ctěnice, chodník
Mokošínská, hydroizolace u zdravotního střediska, chodník Mladoboleslavská do Kbel, sportovní
areál se zimním a plaveckým stadionem a dalšími možnostmi na
využití volného času především
dětí a mládeže, MHD Vinořská
a Semtínská, rekonstrukce kapliček a výstavba chybějících, zbourání panelové zámecké zdi, výstavba původní, barokní, u vrat
zámku, revitalizace předzámčí,
zklidnění Mladoboleslavské, kruhová křižovatka u Chaltické, most
s chodníkem na Satalice, další sociální byty v Křemílkově ulici, rozšíření infocentra Na Rychtě, dětské hřiště na pozemku u rybářů,
na pozemku u Mariapoli výstavba
dětského rejdiště,… Plánujeme
i generální úklid Vinoře a instalaci nových stromů, košů a laviček.
Jak vidíte, je toho na letošní rok
opravdu hodně, kromě toho se připravují další projekty. Cíl může být
pouze jeden. A tím nesmí být zisk
jako z firmy. Cílem musí být uspokojování potřeb místních obyvatel.
Obec není možné řídit jako firmu!
Čeká nás zápis do mateřské
školky, do školy, vítání nových občánků a jsem si jist, že se dostane
na všechny naše děti . Važme si toho, protože to všude není běžné.

Probíhá také mimořádně čilý
mezinárodní život, naši zástupci
byli u Italského partnera a měli
obrovský úspěch, chystá se návštěva italských partnerů u nás
a vystoupení našich baráčnic
u partnera v USA na obrovském
svátku krajanů z celé Ameriky –
Kolatschfestival Prague 2018,
o víkendu u nás byl spolek Abseits z německého Schulzendorfu
a proběhlo utkání ve fotbale starších gard a společenský večer,
naše děti jedou do Polska na svátek čokolády a letní tábor. Všude
probíhá pozvání představitelů
všech partnerských měst na naše
oslavy 930 let od založení Vinoře., které se budou konat v září
tohoto roku.
Většinou jsou už za nám i výroční schůze našich spolků, některé byly i volební, moc děkujeme za nezastupitelnou činnost
těchto spolků pro veřejný život ve
Vinoři a za spolupráci. Jedinečnou
ukázkou této spolupráce jsou např. výstavy našich zahrádkářů, té
letošní, Velikonoční, se zúčastnilo
mnoho návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí.
Rovněž na poli kulturním a sportovním má Vinoř co nabídnout
a osobně moc děkuji vždy nejen organizátorům, ale i návštěvníkům
všech akcí.
A tak pojďme společně dál cestou porozumění, tolerance, vzájemného pochopení a vzájemné
pomoci.
Přeji hezké nakročení do zatím
studeného jara a těším se na setkání s Vámi.
f.s.

Informace úﬁadu
Z 24. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha-Vinoﬁ, konaného dne 1. 3. 2018
❙ Česká pošta, s. p. odprezentovala záměr přejít pod hlavičku MČ
Praha – Vinoř nebo pod hlavičku
třetího subjektu. MZ pověřilo starostu a I. místostarostu jednáním
s Českou poštou, s. p. o možnostech a podmínkách případného
převzetí provozovny. Vedení MČ
uspořádá anketu k průzkumu zájmu mezi občany.
❙ MZ schválilo přesun vlastních
prostředků schváleného rozpočtu
ve výši 300.000,- Kč – navýšení
prostředků a poskytnutí účelové

dotace Římskokatolické farnosti
na vybudování „Rejdiště“ na OdPa
3399 a 800.000,- Kč na dokončení
hydroizolace zdravotního střediska na OdPa 3613. Prostředky byly
přesunuty z rezervy vytvořené na
službách státní správy. Touto úpravou nedojde ke změně objemu
schváleného rozpočtu na rok 2018
❙ MZ zvolilo za předsedu Kontrolního výboru MČ Praha – Vinoř
JUDr. Jitku Divínovou
❙ MZ souhlasilo s přidružením výboru pro spolky a církve k výboru

pro kulturu a volnočasové aktivity pod vedením Roberta Rytiny
❙ MZ stanovilo svým neuvolněným členům za výkon funkce nové výše měsíčních odměn v souladu se zákonem
❙ MZ schválilo dar ve výší 10.000,Kč na činnost Mysliveckému sdružení – Satalice, Vinoř, Hronětická
215/4, 190 15 Praha 9 – Satalice
❙ MZ schválilo dar ve výší 5.000,Kč na sociální péči o vinořského
občana Domovu pod hradem
Žampach
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❙ MZ nesouhlasilo se změnou
územního plánu na pozemku
1158/1 ze stávajícího funkčního
využití PS na OB v „zahrádkářské
kolonii“ pod obchodním střediskem Norma
❙ MZ souhlasilo s navrhovaným
usnesením týkajícího se odpadového hospodářství a pověřuje starostu ke sdělení souhlasu usnesení zastupitelstva MČ Praha-Vinoř
České asociaci odpadového hospodářství
❙ MZ pověřilo starostu k zahájení
jednání o koupi či darování pozemku p. č. 1346/1 o výměře 932 m2 na
hranici mezi Vinoří a Přezleticemi – okolí bezejmenného potoka.
O další nabízené pozemky nemá
MČ zájem
❙ MZ souhlasilo s postoupením investic, týkajících se doplnění veřejného osvětlení v ul. Telčická –
U Bakaláře a v předzámčí Vinořského zámku na MHMP. MZ souhlasilo s navrhovaným zněním
předložené smlouvy o převodu
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práv a povinností a pověřilo starostu k podpisu návrhu smlouvy
❙ MZ souhlasilo s uložením telekomunikačního vedení do
pozemků č. 404/1, 293/1, 1582/1
a v ulici Uherská a pověřilo starostu k zahájení jednání vedoucího
k podpisu navržené smlouvy se
stanovením výše úplaty za zřízení
služebnosti způsobem jednorázové platby ve výši 500,- Kč /mb dle
geometrického plánu
❙ MZ souhlasilo s prodejem pozemku (p. č. 179/3, k. ú. Vinoř) v ulici
Živanická a pověřilo starostu k zahájení jednání vedoucí k uzavření
kupní smlouvy se způsobem stanovení kupní ceny dle cenové mapy
❙ MZ souhlasilo s prodloužením
nájemních smluv na byty: Mladoboleslavská 13, Bohdanečská 250
a 399, Mladoboleslavská 514 a 515
❙ MZ schválilo ukončení nájemní
smlouvy na byt (2+kk o velikosti
51,60 m2) v Mladoboleslavské 13.
Tento byt byl následně přidělen novému nájemci vybranému z pořad-

níku žadatelů podle nejvyššího bodového ohodnocení. Nájemné je
stanoveno dohodou ve výši 100,Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou
připočteny zálohy na služby a nájemné ze zařizovacích předmětů
❙ MZ schválilo přechod nájemní
smlouvy na byt na Vinořské nám.
č.p. 23
❙ MZ schválilo ukončení nájemní
smlouvy na byt v ulici Křemílkova
č.p. 245
❙ MZ neschválilo žádost společnosti VAKO design s.r.o., se sídlem
Plavínova 14, Praha 3, IČ: 261 56
105, aby MČ Praha – Vinoř podala návrh na zastavení exekuce vedené Exekutorským úřadem Plzeň-město, Mgr. Ing. Jiří Proškem,
se sídlem Dominikánská 8,301 00,
Plzeň, vedené pod spis.zn. 134 EX
13053/16 na majetek společnosti
VAKO design s.r.o.
❙ MZ odsouhlasilo převod hospodářského výsledku školy za rok
2017 do rezervního fondu školy
a do fondu odměn

Po‰ta Partner
V říjnu 2017 sdělila Česká pošta
Městské části Praha Vinoř, že bude
v rámci dlouhodobé strategie výrazným způsobem redukovat počet
svých poboček a ta vinořská patří
mezi ně. Cílem nemá být přímo zavření pošty, ale převod na tzv. poštu Partner. Co to znamená? Omezení služeb na základní poštovní
služby a v tomto modelu dodává
Česká pošta jen vybavení, jako nábytek, počítače, razítka... a provozovatel musí zajistit prostory, vytápění, datové připojení, telefony
a hlavně platí všechny zaměstnance. Provozovatelem může být buď
obec, nebo například nějaký obchod, který poštovní služby posky-

tuje jako doplněk ke svému podnikání. Protože se jedná o věc s významným dopadem na občany, byla celá věc zařazena na pořad
březnového zastupitelstva MČ. Tam
proběhla prezentace celého záměru zástupci ČP a následovala i obsáhlá diskuze s občany. Klíčová
otázka je: „Má MČ Praha Vinoř převzít provoz pošty?“ Znamenalo by
to vícenáklady z rozpočtu Vinoře
kolem 2 mil.Kč ročně a to i při započtení podílu na zisku kolem
490tis. za rok. Jaké jsou nyní alternativy? První je vyčkat, protože se
změnilo vedení České pošty a může dojít ke změně strategie „zbavit“
se většiny poboček. Druhá je pro-

vozovat poštu městskou částí a obětovat 2 mil. Kč/ročně, které budou
chybět někde jinde a třetí je počkat,
zda ČP nalezne ve Vinoři jiného
provozovatele, který by měl o provozování zájem. Pro poslední zmiňovanou variantu platí, že ať by pobočku provozoval kdokoli, musí
poskytovat všechny základní poštovní služby a musí mít otevřeno po
všechny pracovní dny, minimálně
50 hodin týdně. Každá z variant má
své klady a zápory a nelze jednoznačně říci, která je nejlepší. Proto
zastupitelstvo bod odložilo a požádalo o zorganizování ankety, aby
při definitivním rozhodování mohlo vzít v potaz přání obyvatel.

ANKETA PO·TA VE VINO¤I

✄

Pﬁejete si, aby místní po‰ta byla zachována
na stávajícím místû a dále provozována Po‰tou?

ANO

NE

Pﬁejete si, aby po‰ta byla zachována a provozována
soukrom˘m subjektem, moÏná na jiném místû?

ANO

NE

Pﬁejete si, aby místní po‰ta byla zachována,
na stejném místû a provozována úﬁadem Mâ Vinoﬁ
(náklady na provoz cca. 2 miliony Kã roãnû)

ANO

NE

Pokládáte provozování po‰ty ve Vinoﬁi za zbyteãné?

ANO

NE

Vyplnûn˘ anketní lístek vhoìte do schránky oznaãené ANKETA PO·TA VE VINO¤I
na chodbû místního úﬁadu Mâ Praha-Vinoﬁ, Bohdanûãská 97
nebo za‰lete odpovûdi elektronicky pod heslem ANKETA PO·TA VE VINO¤I
na adresu sekretariát@praha-vinor.cz do 31. 5. 2018
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Projekt orální historie
V rámci významného výročí 930
let od první písemné zmínky o Vinoři zintenzivňujeme všechny kulturně historické projekty, zejména
projekt orální historie, povídání
s pamětníky. Prosím pěkně všechny starousedlíky, pamětníky, kteří

by byli ochotni o Vinoři vypovídat,
vydat své osobní svědectví, aby neváhali kontaktovat zastupující kronikářku Kláru Löwensteinovou na
tel: 724 909 585, mail: klaralowenstein@yahoo.it či osobně mne
nenavštívili v jazykové učebně

v KVC Vincent, když půjdete kolem. Vaše vzpomínky a osobní svědectví mají pro vinořskou historii
nesmírnou hodnotu.
Budu se těšit. S laskavým poděkováním a pozdravením
Klára Löwensteinová

ství, když více jak 21 % oprávněných voličů nesouhlasí s výsledky
jejich vyjednávání? Z hlediska statistiky mají pravdu, ale ve skutečně demokratické společnosti by
měla hrát podstatnou roli v jednání politiků morálka. Právě z hlediska morálky je jedna pětina
oprávněných voličů docela dost.
Pro mě alespoň ano.
Moje poděkování zúčastněným
patří i za jejich odvahu se dostavit.
Zní to divně, žijeme přece v demokratické společnosti, ale v průběhu

voleb docházelo jednak k dezinformacím (na dotaz, kde se koná
referendum, se tazatel dozvěděl,
že referendum už skončilo), dva
občané dokonce získali ve volební
místnosti pro prezidentské volby
informaci, že konat referendum ve
stejné budově je protiprávní (to je
nesmysl). Dokonce měli být někteří občané varováni před přítomností přesně popsané paní ve vestibulu referenda, která si účastníky
měla zapisovat (toto musím dementovat, protože po většinu času

Sloupek zastupitelÛ
Vážení přátelé, občané Vinoře,
dovolte, abych vám jménem organizátorů referenda z celého srdce
poděkovala za vaši účast. Přišlo
689 občanů, tedy dvě třetiny těch,
kteří si ho přáli. Z tohoto počtu naprostá většina (91,1%) odevzdala
do volební urny své ANO, zbytek
byly hlasy proti požadované změně, nebo hlasy neplatné. Referendum tedy neprosadilo svůj cíl.
Přesto nesouhlasím s tvrzením pánů Biskupa a Švarce, že zvítězili.
Dá se opravdu považovat za vítěz-
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jsem byla přítomna a nic takového
jsem nezaznamenala).
Ať už se stalo cokoli, ať vás jakékoli pohnutky vedly k účasti či
neúčasti, je nutné si uvědomit, že
referendum je naprosto legitimní
forma projevu vůle občana v demokratické společnosti. Vůbec
jsem neočekávala, že návrh na jeho konání vyvolá ze strany většiny
zastupitelů tak bouřlivou reakci.
Přiznám se, že našim cílem byla
opravdu jen možnost dát občanům
vyjádřit svůj názor. Je politováníhodné, že někteří z podepsaných
byli předvoláni na MÚ Kbely, aby
vysvětlili chyby, kterých se dopustili tím, že napsali špatně některý
z požadovaných údajů. Ale jejich
počet byl zanedbatelný a chyby se
jednak vysvětlily a vznikly tím, že
jste se zapisovali na různých místech v obci a prostě „jsme jen lidi“.
Nevěřím tomu, že moji kolegové ze zastupitelstva nevnímají, že
občané Vinoře nejsou spokojeni
se současnou politikou. Jejím výsledkem je budování objektů pro
menšinu občanů Vinoře, většina
nechce ani hokejový stadion, ani
další tenisové kurty. Rozhodně
chce vědět, kdo bude platit režii

a kdo je bude provozovat. A je toho mnohem víc... Naivně se mnozí z nás domnívali, že každý z nás
zastupitelů odvádí svou práci zodpovědně, že se ctí obstojí před kritikou občanů.
P. Biskup ve svých obsáhlých
projevech na stránkách svého fanklubu sliboval, že zveřejní náklady
na referendum. Zatím jsem je neviděla, bude to asi moje chyba, ale na
posledním zasedání zastupitelstva
(které následovalo po referendu)
jsem byla! Tak tedy začnu naší „skupinou“. Se ctí mohu prohlásit, že
celkové náklady (tisk letáků, soudní podání) činily 6548,- Kč a uhradili jsme je rovným dílem. Veškeré
právní dokumenty i formulace letáků jsme vytvořili sami, bez pomoci jakéhokoli externího poradce,
natož agentury! Byli jsme připraveni uhradit i náklady na pronájem
prostoru pro referendum a vzdát se
odměny členů komisí, ale to jsme
s ohledem na obstrukce našich kolegů zastupitelů zavrhli.
Jsem optimistka, jsem opravdu
ráda, že jsem byla členkou kolektivu „referendistů“. Těch důvodů
je víc: jednak jsem poznala řadu
prima lidí, kteří si stojí za svým ná-

zorem a navíc mají smysl pro humor. Poznala jsem, že jsem věřila
tam, kde jsem neměla, ale i to je
„dobrá zpráva“. Myslím, že alespoň pár občanů pochopilo, že není třeba se obávat projevit svůj názor. Část občanů si uvědomila, že
to co děláme teď, můžeme v budoucnosti jen těžko změnit, minimálně pro to, že to bude „něco
stát“. A to hlavní poznání se váže
k mojí příslušnosti k ODS: byla
jsem předsedkyní místního sdružení, členkou oblastní rady. Problémy Vinoře jsem prezentovala
na mnoha úrovních ODS. Osobně
nenacházím důvod své členství
prodlužovat: nenacházím zde odkaz p. prof. Klause právě ve významu slova demokracie.
A abych jen nekritizovala naše
protivníky: chceme-li něco měnit,
měli bychom se zajímat, shánět informace, účastnit se alespoň schůzí zastupitelstva. Sledujte termíny
zasedání zastupitelstva! Moc ráda
vás tam uvidím a věřím, že i ostatní zastupitelé si rádi poslechnou
„hlas lidu“.
Přeji vám prosluněné a rozkvetlé
jaro a mnoho příležitostí k radosti.
Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
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Vážení Vinořáci, historicky první referendum ve Vinoři je za námi a jak je vidět, s jeho výsledky
se někteří jeho iniciátoři stále nemohou nebo neumějí smířit. Nikdy jsme spolu s kolegou M. Biskupem a dalšími netvrdili, že jsme
v něm zvítězili. Tvrdím jen, že v referendu zvítězil zdravý rozum
a pravda nad lží a populizmem,
pokrytectvím a alibizmem.
Není podivné, když se zastupitelé z přípravného výboru pro konání referenda v čele s Lenkou
Turnerovou raději omluví ze zasedání zastupitelstva, na kterém
se o konání referenda hlasuje
a pro referendum tedy sami ne-

hlasují? Co kdyby náhodou referendum způsobilo škody, mohli by
pak říct, že oni nic, že pro to přece nehlasovali…
Tato podle mne především politická kampaň za zviditelnění několika osob před blížícími se komunálními volbami nás všechny
stála více než 300.000,- Kč a mnoho stovek hodin práce všech, kteří se museli celou záležitostí průběžně zabývat. Kolik dobrých
a užitečných věcí by za to šlo realizovat? Kolik výletů seniorů, Vandráčků, adventních koncertů a dalších akcí by za to mohlo být? Na
celý sport a na všechny naše spolky dáváme ročně 150.000,- Kč

a i připravovaný generální úklid
Vinoře – včetně strojového čištění
všech ulic, chodníků i posledních
zákoutí Vinoře – stojí méně, než
nás stálo toto referendum! Členka
místní ODS a její bývalá předsedkyně nás chce zřejmě veřejně informovat, že tuto stranu a své kolegy opouští, stejně jako opustila
koaliční partnery a vše, k čemu se
svým podpisem zavázala v koaliční smlouvě. Bez jakékoliv informace předem…
V podzimních volbách uvidíme,
které preference zafoukají silněji
a kam se kteří „zásadoví“ bojovníci za sebe, vrtnou.
Fr. Švarc

Rada mlad˘ch
Děti, rodiče, nemáte zájem s Radou mladých vyrazit o některém dubnovém víkendu na exkurzi do třídírny odpadů? Plánujeme. Můžete se přidat. Těšíme se Veronika Kocourová (místostarostka RM) & Klára Löwensteinová (koordinátorka RM).
Kontaktujte nás na: klaralowenstein@yahoo.it / kocourova.veronika@email.cz

Vinoﬁská soutûÏ amatérské fotografie
MČ Praha – Vinoř u příležitosti
930 let od první písemné zmínky
vyhlašuje amatérskou fotografickou soutěž v oboru barevné a černobílé fotografie.
Téma: VINOŘ (kulturní a přírodní scenérie, detail, život, momentka, zajímavost, kýč, nešvar )
Uzávěrka: 25. květen 2018
Autorskou barevnou či černobílou fotografii (max. 3 snímky)
o velikosti 13 x 18 cm na rubu
označte názvem snímku a pseudonymem. Snímky vložte do obálky s označením fotosoutěž, do
menší obálky označené stejným
pseudonymem vložte vaše skutečné iniciály, datum narození, adresu, mail a telefonní číslo.
Fotografie doručte poštou či
osobně na adresu M Ú Praha-Vi-
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noř, Bohdanečská 97, Praha-Vinoř
do 25. května 2018.
Vítězi soutěže budou vyhlášeni
při oslavách 930. výročí, a to 15. září odpoledne v sokolovně. Vítězné
snímky budou oceněny dary, přihlášené fotografie nebudou autorům vráceny a budou využity k archivním účelům.

Hombre Mundo II
dobrovolníky z celosvětového
projektu Hombre mundo.
Společnými silami dokážeme
uklidit polesí a povodí a veřejné
prostory, narovnat, zkrášlit a po-

Rada mladých & hnutí Fokoláre
vás srdečně zvou na vinořskou komunitní dobrovolnickou akci v sobotu 19. května od 14.00
HOMBRE MUNDO II.
V rámci odpoledne se budete
moci zapojit do nejrůznějších veřejně prospěšných prací po celé
Vinoři a seznámíte se s šedesáti

čátkem května na webových stránkách MČ Praha-Vinoř.
Občerstvení, úklidový materiál,
nářadí a doprovodný program bude zajištěn na stanovištích a centrálně během celého odpoledne.
Akce je vhodná pro rodiny s dětmi.
Kontaktní osoba: Klára Löwensteinová, 724 909 585
klaralowenstein@yahoo.it

stavit nemalý kus Povinoří. Přidejte se, budeme se na vás těšit.
Podrobnější informace o stanovištích, programu zveřejníme za-

Vinoﬁ international
Laveno Mombello

V sobotu 17. března 2018 v pozdně večerních hodinách se v kostele Chiesa vecchia na břehu jezera Lago Maggiore konal výjimečný
koncert: dar MČ Praha-Vinoř našemu italskému partnerskému
městu Lavenu Mombellu. Umělci,
kteří nás zde reprezentovali, byli
skutečně prvotřídní. Vinořští občané už měli možnost seznámit se
s nimi několikrát, poprvé spolu
však účinkovali loni v německém
Schulzendorfu a poté na jednom
z tradičních adventních koncertů.
Jedná se o Štěpánku Pučálkovou

(mezzosoprán), Miroslava Sekeru
(klavír) a Petra Macečka (housle).
Kostel v Lavenu byl zcela zaplněn a vystoupení (s programem
z děl Smetany, Dvořáka, Ebena,
Mozarta, Beethovena, Belliniho
a Masseneta) se dočkal nesmírně
vřelého přijetí. Z publika se dokonce hlasitě ozvalo, že koncerty
tak vysoké úrovně, by se prý měly konat častěji – doufáme tedy, že
jsme naším kulturním počinem
nepřipravili vedení města další
starost navíc... Pokud bychom
však byli pozváni k hostování
i příště, těšíme se předem: lavenští v čele se starostou Ercolem Ielminim, ředitelkou kulturního odboru Marisou Lenardon a radní
Nadiou Marchetti byli totiž – ostatně jako vždy – nesmírně pohostinní a přátelští. Hudebníky do-
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provodili do místního keramického muzea (Laveno Mombello se
v minulosti pyšnilo čtyřmi keramičkami) a do poutního místa Eremo di Santa Caterina di Sasso, kde
se podle legendy obrátil na víru
a na místě si zřídil poustevnu obávaný bandita Alberto Besozzi. Členové naší výpravy si i přes nepřízeň počasí nenechali ujít ani výlet
místní lanovkou. Výhled z vrcholu
byl sice silně zamlžený, ale i tak se
jednalo o velký zážitek.
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Naše poděkování patří profesionálním hudebníkům za jejich
ochotu, skromnost a zcela mimořádné výkony (všichni tři
jsou ostatně často ozdobami
prestižních koncertů, představení a festivalů doslova po celém
světě) a také Robertu Rytinovi,
který sestavil toto "hvězdné trio"
především pro účely reprezentace naší městské části doma i v zahraničí. Ve Vinoři nyní doufáme
v brzkou návštěvu lavenského

hudebního tělesa Orchestra filarmonica di Giuseppe Verdi, což
je (navzdory vznešenému názvu) vynikající dechová kapela
se specializací na slavné filmové
melodie. Pan starosta Ercole Ielmini také přijal pozvání pana
starosty Františka Švarce k návštěvě záříjových slavnosti 930
let Vinoře, koncem dubna nás
navíc z Lavena Mombella navštíví delegace mladých.
Klára Löwensteinová

Mezinárodní utkání ve fotbalu

24. 3. se uskutečnilo mezinárodní utkání fotbalistů VinořSchulzendorf. Jednalo se o návštěvu z partnerského města, kdy
k nám zavítala skupina Abseits,
což by se dalo přeložit, jako skupina v ofsajdu. Jednalo se o hobby
sportovce, muže a ženy ve věku
kolem 50 let a můžeme jim pouze
závidět nadšení z pohybu a ze společného setkávání. Za nás nastoupili fotbalisté staré gardy v čele se
starostou Fr.Švarcem, který byl
nejstarším účastníkem utkání –
a dokonce vstřelil jednu branku.
Celkové vítězství domácích 5:2 bylo nakonec v chladném počasí nepodstatné. Naši přátelé byli nadšeni ze hřiště s umělou trávou, ze
zahrádkářské výstavy, z prohlídky
Prahy i z přátelského přijetí a společného posezení.
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Ctûnice
Pﬁipravované akce

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

12. 5. Květinový jarmark
(10–17 hod.)
Každoroční jarní oslava zahradnického cechu, která nabídne
širokou paletu květin a pestrý doprovodný program pro děti i dospělé, jako jsou květinové dílny,
malování keramiky, ukázky různorodých vazeb květin i osazování balkonových a terasových květinových truhlíků.
9. 6. Pražská muzejní noc
(19–01 hod.)
Již po patnácté se otevřou brány
pražských muzeí a galerií také po
běžné pracovní době, aby milovníkům muzeí a galerií nabídly netradiční možnost návštěvy památek.
Speciální program bude věnován
výstavě Trnkova Zahrada 2.
STÁLÁ 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 Muzeum hl.
m. Prahy.
Předmět čtvrtletí:
Vývěsní štít cechu tesařů
Tesařské řemeslo patří mezi
nejstarší a nejrozmanitější řemes-
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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: út–ne 10–18 hod., park je přístupný denně 8–22 hod.
Ve státní svátky 1. 5. a 8. 5. otevřeno 10–18 hod.
la. Mistři tesaři nejenže domy roubili, ale podíleli se i na stavbě zděných domů, stavbě krovů, schodů
a komínů. Proto byli také od nejstarších dob řazeni pod cech zedníků, s nimiž je pojila úzká spolupráce.
Vývěsní štít cechu tesařů byl vyhotoven kolem roku 1820 a visíval
v hospodě nad truhlářským stolem. Má tvar prosklené skříňky,
v níž je z plechu vystřižená silueta chrámu s oltářem, soubor pracovních nástrojů a dva tesaři
v kroji. Oltář je označen letopočtem 1870, kdy byl štít obnoven.
EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Zámek Ctûnice
Dějiny, stavební vývoj a obnova

Dûjiny Vinoﬁe
Od pravěku do 20. století
VÝSTAVY – PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Trnkova zahrada 2
15. 4. – 2. 9. 2018
Interaktivní výstava vycházející z pohádkové knihy Jiřího Trnky

Zahrada uvádí návštěvníky do zapomenuté zahrady plné tajemných zákoutí a neobvyklých rekvizit. Instalace je rozprostřena do
šesti místností, které akcentují výrazné postavy a dějové linie knihy.
Každá z výstavních místností má
vlastní atmosféru, důraz je kladen
na interaktivitu, akci s množstvím
animací a audiovizuálních efektů.
Hrací prvky jsou instalovány
i v exteriéru. Autoři výstavy respektují Jiřího Trnku, ale zároveň
domýšlejí a pomocí moderních
technologií dále rozvíjejí příběh
hlavních aktérů.

Doprovodné programy:
12. 5. Animační dílna
(10–17 hod.)
Seznámíte se s přípravou námětu, scénáře, výtvarného materiálu, se samotnou animací a natáčením, střihem a obrazovou
i zvukovou postprodukcí. Vyzkoušíte si různé technologie a techniky animace, můžete se na chvíli
stát režisérem, výtvarníkem, scénáristou i animátorem a vše pak
uplatníte při tvorbě vlastního animovaného filmu.

9. 6. Pohádka Zahrada
v zahradě (19:30 hod.)
Interaktivní představení Divadla Prima den s motivy Zahrady Jiřího Trnky.
EXPOZICE
VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR

NádraÏí
Praha-Tû‰nov
Provoz obnoven
od 9. 4. 2017
Expozice představuje zaniklé
pražské nádraží jako model ve ve-

likosti H0. Model budovy v měřítku 1:87 zahrnující i pozoruhodnou sochařskou výzdobu vznikl
dle původních technických výkresů
metodou 3D tisku a 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. Na
modelovém digitálně řízeném kolejišti jsou v provozu repliky dobových vlakových souprav.

Programy pro ‰koly a zájmové skupiny (út–pá)
Komentované prohlídky
Toulky Zahradou
Interaktivní komentovaná a hravá procházka výstavou Trnkova
Zahrada 2.
Vhodné pro: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Řemesla v pořádku
Komentovaná prohlídka expozice seznámí návštěvníky s dějinami
řemesel a cechovního sdružování
od středověku po současnost.
Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ

Komentované prohlídky objednávejte se pﬁedem
na tel.: 601 555 080,
nebo na e-mailu: samanova@muzeumprahy.cz.

Interaktivní programy
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: 3.–6. třídu ZŠ

Literární kavárna (ve 14 hod, v sále Koãárovna)
10. 4. Marie Woodhamsová
a Jaroslav Večeřa s Karlem
Bělohlavým a jejich
Postřehy odjinud
Autoři televizního cyklu Postřehy odjinud režisér Jaroslav
Večeřa a dramaturg Karel Bělohlavý jsou tvůrci nejen tohoto
dlouhodobého cyklu dokumentů,
ale i mnohých dalších. Jaroslav
Večeřa i dramaturg Karel Bělohlavý stojí například od počátku
v čele týmu zpracovávajícího publicistický cyklus o naší mentalitě
a jejích novodobých projevech Ta
naše povaha česká (1993 až doposud).

15. 5. Marie Woodhamsová
a Martina Fialková
Ing. Martina Fialková, novinářka, scénáristka a spoluautorka příběhů Čechů žijících v zahraničí
z dokumentárního cyklu České kořeny, je také předsedkyní stejnojmenného spolku. Ve dnech 5.–7.
června se v Praze uskuteční první
celosvětové setkání krajanů, jejichž osudy dokument zachycuje,
a zároveň se tím připomene 10 let
trvání projektu. M. Fialková představí program festivalu, zajímavé
osobnosti ze zahraničí, které se jej
zúčastní, a krátké filmové ukázky
z dokumentů.

12. 6. Zdenka Procházková
a Halina Pawlowská

Halina Pawlowská je nejznámější a nejčtenější současnou českou
spisovatelkou. Založila deník Metropolitan a 3 úspěšné společenské
časopisy, Story, Šťastný Jim a Glanc,
je autorkou asi 40 televizních komedií, tří seriálů a pěti celovečerních filmů. Jako vedoucí pedagog
vyučuje scenáristiku a dramaturgii
na VOŠ Michael v Praze.
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Ze Ïivota Vinoﬁe
Národní t˘den manÏelství
Již po sedmé se také naše Městská část Praha Vinoř připojila
k iniciativě Národní týden manželství. 12. 2. 2018 v 19.00 se uskutečnila společná večeři v restauraci U Černínů na téma Mýty
manželství.

Pro páry i manžele hrála již
podruhé rodinná skupina MK3.
Večer moderovali a slovem provázeli Marie a Pavel Novákovi,
společně se zpívalo, tančilo, ale
i hovořilo humorně i vážně na téma našich oblíbených manžel-

26. ples – puntíkatá zahradní párty
Vinořský ples je oblíbenou akcí
naší Městské části a dokazuje to
i fakt, že je téměř vždy vyprodán,
Sokolovna praská ve švech a lidé se
dobře baví. Načančaná Sokolovna
přivítala taneční páry v puntíkatých róbách a letos hostila kapelu
The Fribbles, kouzelníka z Ameriky
Damiana a sličné mažoretky. Samozřejmostí byla i tombola, letos
bohatá na jedlé ceny a hlavním
klenotem byly dary – veliká šunka
od pana starosty Švarce a olympijská bunda od hokejového experta ČR a Vinořáka M. Antoše. Šťastní ti, kteří vyhráli!
Za organizační tým děkujeme
všem sponzorům, zvláště pak firmám CykloVape, Adron, Merhautovo pekařství, Zámecká pekárna
a mnoho dalších.
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ských mýtů. Večera se zúčastnilo
více než 50 osob navzdory prázdninám, dovoleným a chřipkové
epidemii. Je vidět, že Vinoř je plná
aktivních lidí a rodin.
Marie Nováková
tisková mluvčí NTM
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Karneval
Karneval pro děti, je pro nás organizátory takovou malou odměnou. Zaprvé děti vždy ocení krásně
vyzdobený sál, svou bezprostředností a úsměvem nám dají jasnou
zpětnou vazbu.
Profi moderátorské duo Prima
Den (Markéta Kilingerová a Bára
Marysková) našich vinořand zapojilo děti do tanečních kreací
a soutěží, úžasně tématicky naladěných nejen k oslavě letošního
stého výročí republiky, ale i právě
probíhající Olympiádě. Nechalo
děti také dostatečně vyřádit na
muziku. Celek pak báječně doladilo vystoupení Studia Majky Šulové, malování na obličej paní Obručové a stánek s drobnostmi
a sladkostmi pro děti paní Studené. Stejně tak děkujeme za zajištění občerstvení Ivanovi a jeho týmu z PEKLA!
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Masopust
Letošní masopust je již tradiční
akcí Hoffmanova Dvora, kterou
podporuje MČ Vinoř nejen finančně, ale i pestrým (propagačním)
průvodem. Jako každý rok obchází průvod několik rodin v centru
Vinoře a svým veselým, hlučným
až bujarým počínáním zve lidi na
masité pochoutky z rukou mistra
řezníka a večerní zábavu u muziky.
Naše milé masky v čele s medvědem, šaškem a kouzelným kominíkem, který obtancoval všechny
hospodyňky, nabízely kolemjdoucím, špek, chléb, lihovinu a jako
lék pro nemocné cukřík v Alpě namočený. Hospodyňky nás zase
úžasně pohostily dobrotami sladkými i slanými. To vše za doprovodu harmoniky a bubínku. Bylo
to parádní, přidejte se příští rok
k nám!
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Letos zamrzla Velká Obůrka jen na velmi krátký čas, ale i přesto si děti bruslení užily.

Jarní bazar obleãení a vûcí ve Vinoﬁi
V půlce března proběhl další
z tradičních bazárků, neboli další
příležitost, jak se zbavit již nepotřebného a nakoupit hromady potřebného oblečení a většinou tzv.
„za pár kaček“. Děti totiž ze všeho
vyrostou neuvěřitelně rychle.
Prodávající se dostavili s oblečením všech velikostí i řadou dalších věcí řádně a včas, ale oproti ji-
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ným ročníkům, bylo všech věcí
nesrovnatelně méně. Nakupujících se dostavilo dostatek a výzvy,
že nikdo nesmí odejít, pokud nebude mít vybráno alespoň 10 kusů, se ve většině úspěšně drželi. _
Kupičkování a výdej proběhl
rychle a hladce a já se opět přesvědčila o tom, že se kolem této
akce utvořila bezvadná parta pra-

covitých lidí a spolupráce s nimi
mě baví a moc jim děkuji. Takže
maminky, ženy a všichni ostatní,
těším se s vámi všemi zase na podzim.
Podzimní bazar se bude
konat 12. – 13. ﬁíjna 2018
S díky
Gabriela Roberta Kludská

Koncert s hvûzdami Opery Národního divadla
... si mohli vychutnat návštěvníci vinořského kostela v pondělí
26. března 2018, kdy zde ve slavné duchovní skladbě Stabat Mater
od Giovanniho Battisty Pergolesiho vystoupily přední operní sólistky zmíněné první české scény:
sopranistka Jana Sibera a mezzosopranistka Michaela Zajmi. Za
varhanního doprovodu Pavla Voráčka se postaraly o neobyčejně
silný umělecký zážitek, umocněný
atmosférou blížících se velikonočních svátků. Početné publikum
ocenilo výkon všech účinkujících
ovacemi ve stoje. Koncert proběhl
ve spolupráci Výboru pro kulturu
a volnočasové aktivity zastupitelstva MČ Praha-Vinoř a ŘK farnosti při kostele Povýšení sv. Kříže
(red)
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Velikonoãní jarmark
Velikonočnímu jarmarku přálo
počasí i lidé. Snažili jsme se o přátelské prostředí a vlídnou atmosféru a doufám, že se nám to podařilo. Bez podpory Městské části
a lidí z Výboru pro kulturu by to
nešlo.
Od 7 hodin ráno jsme pro vás
všechno připravovali a do 7 hodin
večer zase bourali a uklízeli. Ale
stálo to za to.
Stánků nebylo mnoho, ale prostor byl zaplněný akorát a dokonce jste se mohli seznámit s prací
místního čalouníka. To se dneska
málokde vidí!
Pro děti byla připravena Velká
pátrací hra s velikonočně jarní tématikou, malá výtvarná dílnička,
kde si vytvořili vlastní dekoraci.
Velký úspěch slavil kolotoč a střelnice, které byly zadarmo a báječnou náladu dokreslila kapela Tri
Jo nejen lidovými písněmi. Dopolední kulturní vsuvkou byly dvě
Kramářské písně v podání Zuzky
Večerníkové, v poledne náměstí
roztančila Zumba Lucky Burdové
a odpoledne projasnily mladé
slečny pod vedením Studia Majky
Šulové. Celým dnem provázelo
duo Kohoutek a Zajíček v podání
Pavla Karičky a Gábiny Kludské.
Tímto vám všem veliké díky za
spolupráci a účast
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VinoHra z.s., vinoﬁská umûlecká ‰kola

Školní rok je v plném proudu,
první pololetí plynule přešlo v druhé. Milým pozastavením byl polo-

letní koncert dětí, kteří hrají na
housle, ukulele či flétnu. Jiní lektoři zase nabídli rodičům zúčastnit se
výuky a nahlédnout, jak s dětmi
pracují. Je radostí se zastavit a uvědomit si, kolik se toho děti za ten
půlrok zvládly naučit. V druhém
pololetí dále pokračujeme v individuální výuce hry na flétnu (zobcovou i příčnou), housle, kytaru,
ukulele, klavír a bicí, a v kolektivní
výuce – kam patří výtvarné a hu-

dební hrátky. Hrátky jsou určené
pro děti od 5–8 (10 let) a přidat se
mohou i nové děti v průběhu roku.
Pokud byste se s námi chtěli blíže seznámit, výbornou příležitostí
může být hudebně dramatická dílna 15. 4. pro rodiče s dětmi (doporučený věk 4–9 let) na motivy knihy Zahrada J. Trnky. Dílnu povede
Lenka Pobudová a Soňa Tomková.
Bližší informace a přihlašovací formulář najdete na www.vinohra.cz

Rodiãovské kavárny ve Vinoﬁi
Vinoř má za sebou první Rodičovskou kavárnu, neformální setkání rodičů a odborníků na výchovu a vzdělávání. Proběhlo ve
středu 14. 3. ve školní jídelně, nad
čajem a sušenkami. Napoprvé se
řešilo téma pro mnohé rodiče veledůležité: nástup dítěte do mateřské školy. Rodiče si o něm mohli
popovídat s rodinnou a dětskou
psycholožkou Ilonou Špaňhelovou, se zástupkyní ředitele pro
mateřskou školu Vinoř Janou Kovářovou a s paní učitelkou Evou
Laubovou ze třídy Houbiček.
Mluvilo se o obecných tématech
❙ jak připravit dítě na vstup do mateřské školky, zda a jak upravovat
režim, co by mělo dítě před nástupem do ní umět, jak řešit stresové
situace apod. A také jsme se dozvěděli mnohé o chodu a specifikách vinořské mateřské školky
❙ jak od paní učitelek, tak od rodičů,
kteří už mají o ve školce své děti.

Všechny pozvané odbornice se
shodly, že nemá cenu dítě na školku připravovat příliš dlouho dopředu – tříleté dítě prostě nemá
takový pojem o čase, aby mu dlouhodobé přípravy mohly nějak pomoci. Dobré adaptaci ale rozhodně prospívá pozitivní nálada –
tedy žádné strašení a hrozby. Dobré je krátké loučení při předávání
dítěte, a hlavně pravidelná docházka do školky.
Co se týče zápisu do vinořské
školky, dozvěděli jsme se, že letos se k zápisu mohou dostavit
i dvouleté děti. Jejich zápis je ale
spíše formou „průzkumu“, kolik
dětí v budoucnu do školky nastoupí. Téměř jistě se do mateřské školky dostanou všechny vinořské děti, kterým v září budou
tři roky, pro mladší ale místo
pravděpodobně nebude. V současné době se přistavuje další
budova mateřské školky v Miku-

lovické ulici. Ta by měla vyhovovat standardům pro umístění dětí od dvou let. V nadcházejícím
školním roce ale ještě v provozu
nebude.
Jaké máme s Rodičovskými kavárnami plány do budoucna?
Chceme přichystat čtyři kavárny
ročně. Dalšími tématy, která se budou probírat, bude například bezpečné chování na internetu nebo
povídání o školní zralosti pro rodiče budoucích předškoláků.
A rozhodně vítáme všechny podněty a návrhy témat či hostů, o něž
byste měli zájem. Pokud chcete
být o kavárnách informováni,
ozvěte se nám na mail hana.surova@praha-vinor.cz. Záštitu nad
Rodičovskými kavárnami má Výbor pro výchovu a vzdělávání MČ
Praha Vinoř.
Kateřina Machová Ondřejová,
spoluorganizátorka Rodičovských
kaváren

To je pro Cestičku vždy čas návratu do Vinoře a jejího nejbližšího okolí. V zimních měsících se

častěji pohybujeme v okolí Kbel
a naší vyhřáté klubovny a maringotky. Nejčastěji navštěvovaným

Spolek Cestiãka
Pomalu ale jistě začíná jaro,
a i když to tak v některé dny nevypadá, začne být brzy tepleji.
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a dětmi velmi oblíbeným místem
je roklinka ve Ctěnickém háji. Tady lze díky výskytu přírodního pískovce dělat mnoho aktivit. Jednou
je to „zlatý důl“ odkud si kluci
i holčičky dolují valouny zlata
(kousky zvláště oranžového pískovce), které někdy k „radosti“
maminek pěchují do batůžků a nosí domů. A takový batůžek malého
dobrodruha pak váží opravdu
hodně. Jindy se roklinka promění
ve vysokohorské středisko, kudy
vede lanovka z kopce na kopec. Ta
převáží kluky a holčičky do omrzení. A když máme chuť na dobrodružství v džungli, vyrobí lektoři

s dětmi překážkovou lanovou dráhu pro opice (nebo kluky a holčičky?). Pro mne je Cestička příležitostí, jak dopřávám svým dětem
možnost strávit více času v přírodě, hraním si a prožíváním dobrodružství. Jako malá jsem vyrostla na vesnici a trávila většinu
času venku u potůčku. Mám radost, když se mi z cestičky vrátí
„vyvětraná“ a dobře naladěná holčička. A co to ta cestička vlastně je?
Cestička je lesní klub s prvky montessori. Její aktivity provází děti od
1,5 roku do školního věku. Umožňuje dětem bezprostřední kontakt
s přírodou, v inspirativním a přá-

telském prostředí. Podporuje všestranný harmonický vývoj dětí, jejich sociální, emoční a intelektuální rozvoj. Vychází z principů lesní
pedagogiky a montessori vzdělávacího systému.
Zdeňka Vitámvásová

Dûtsk˘ den 2018 ve Vinoﬁi
V neděli 3. 6. 2018 v 15.00 se bude konat na farní zahradě již tradiční Den dětí. Den dětí spolupořádají rodiny z Hnutí fokoláre,
farnost Vinoř za podpory Úřadu
Městské části Praha 17. Děti jako
každoročně splní mnoho úkolů na
různých stanovištích, odnesou si
různé odměny a také hrdost na to,
co vše dokáží. Každoročně se této
akce účastní kolem 250 - ti dětí se
svými rodiči i prarodiči. Také letos
srdečně zveme všechny, kteří rádi
prožijí chvíle, kdy se bavíme, jsme
si blízko a společně s dětmi prožíváme malá i velká dobrodružství.

Doufáme, že kromě malého
dárku si nejen děti odnesou pocit,
že Vinoř je místo, kde jsou si lidé
blízko.

Těšíme se na Vás. Příjemnou atmosféru setkání tvoříme společně.
Za tým organizátorů
Marie Nováková

ší pekárnu a cukrárnu, bleší papírnictví, bleší hračkárnu či bleší všehochuť. Budou se opět opékat buřtíky, čepovat limonáda. Bude se
soutěžit, hledat poklad a kdoví co
vše nám přinese letos Blešák, jistě
trochu radosti, dobré nálady a možná i něco krásného skoro nového na
sebe nebo na hraní.

Oblečení, které se nerozdá putuje do diakonie, hračky do mateřských a rodinných center.
Těšíme se na všechny a již dopředu děkujeme dobrovolníkům
za pomoc, zejména dětem, které
se učí nezištně dávat i přijímat.
Marie Nováková

Táborák s ble‰ím trhem
Je to krásné, nechci to vyhodit, je
to užitečné, mohlo by se to hodit…
zazní 19. 6. 2018 v 17.00 již po sedmé na farní zahradě ve Vinoři. Bleší trh s táborákem na závěr školního roku každoročně pořádá farnost
Vinoř. Na bleším táboráku můžete
navštívit bleší saloon s oblečením,
bleší bižuterii, bleší knihovnu, ble-
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JiÏ nikdy Ïádné války – pietní akt ve Vinoﬁi
Dne 12. ledna v podvečer se na
prostranství před vinořským hřbitovem shromáždilo téměř 100 lidí
české a německé národnosti. Příležitostí k tomu se stalo slavnostní
odhalení pomníčku několika zabitých občanů německé národnosti
z května 1945, jejichž těla byla následně zhanobena a spálena.
Akci uspořádal městský úřad ve
Vinoři a Hnutí fokoláre. Jejími iniciátory byli P. Pavel Jančík, bývalý vinořský farář, a starosta František Švarc a její hlavní myšlenkou
bylo SMÍŘENÍ, VZÁJEMNOST a SPOLUPRÁCE. Jejím východiskem je
dlouhodobá plodná spolupráce
obce, farnosti a Hnutí fokoláre,
které společně usilují o to, co spojuje lidi dobré vůle a přináší pak
plody užitečné všem.
Má se tím odstartovat oslava
malého letošního jubilea: 930 let
doloženého trvání Vinoře. Snahou
organizátorů je, aby se v duchu
smíření, vzájemnosti a spolupráce
nesl celý následující rok. Byl by to
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důstojný příspěvek nejen ke zmíněnému jubileu Vinoře, ale i ke stoletému výročí naší státnosti a také
k padesátiletému jubileu existence
Hnutí fokoláre v naší zemi.
Akce se kromě zástupců sdružení sudetských Němců Ackermann Gemeinde, představitelů
obce, farnosti a Hnutí fokoláre zúčastnila i zástupkyně německého
velvyslanectví v Praze paní Christiana Markert, pan Daniel Herman
bývalý ministr kultury a předseda
české sekce Ackermann Gemeinde. Novému pomníku požehnal
současný administrátor vinořské
farnosti P. Vít Horák.
Za zvuků Ódy na radost, které
se nesly zšeřelým parkem, rozdaly
děti všem přítomným svíčky, aby
se světlo předávalo od člověka
k člověku. Po několika oficiálních
projevech se pak celé shromáždění

přesunulo do Černínské kaple
k symbolickému uložení ostatků
poslední majitelky vinořského
zámku slečny Bělohříbkové.
Další část slavnosti se odehrávala v Centru Mariapoli, kde se lidé zahřáli a občerstvili a pokračovalo se osobními svědectvími
a kulturním programem. Atmosféru a smysl pietního aktu velmi
dobře vystihl ve svých slovech jeden z německých účastníku, odsunutý sudetský Němec pan Herwig
Steinitz: „Všiml jsem si, že na prostranství před Vinořským hřbitovem jsou vedle nově odhaleného
pomníku ještě další dva další, a sice obětem obou světových válek.
Uvědomuji si, že všechny tři tvoří
součást jedné historie a nějak patří k sobě. A tak se jako věřící člověk těším, až se jednou sejdeme
před Boží tváří, pachatelé i oběti,

a u jednoho stolu v království pokoje a lásky budeme moci spolu
mluvit už bez vášně a nenávisti.“
Následně rozdaly děti přítomným modré stužky, kterými se každý navázal se svým sousedem
a všichni dohromady vytvořili jeden kruh. Byla to silná chvíle, která zůstane v našich srdcích.
Program pak pokračoval koncertem vážné hudby. Člověka napadlo, jak by bylo krásné, kdyby národy spolu mohly vytvářet
podobnou symfonii, která nepotřebuje překladatele. Ale toto nelze
uskutečnit bez SMÍŘENÍ, které předpokládá ODPUŠTĚNÍ z obou stran,
nejen mezi národy, ale i mezi lidmi.
Pak lze začínat stále znova, protože jsme jenom chybující lidé. Ať tedy může po nás našim dětem zůstat
DOBRÁ STOPA našeho života.
Jindřich Synek, Jiří Kratochvíl
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Zpráva o pietním aktu ve Vinoﬁském zpravodaji od paní
Kláry Löwensteinové, jedné z jeho protagonistek
„Včerejšek byl pro Vinoř významným dnem připomínající
promlčené křivdy z konce války,
snažil se oběti důstojně vzpomenout a navrátit je na místo,
kam patří tak, aby na ně nikdo
nezapomněl a byly mementem
pro nás všechny. Dopoledne
jsme si s panem starostou a panem farářem dojeli do krematoria za Mělník na rozptylovou
loučku pro symbolický popel
poslední majitelky vinořského
zámku – Marie Luisy Eleonory Bělohříbkové, která zde byla rozptýlena rok po své smrti v roce
2001. Otevřeli jsme pro veřejnost Černínskou kapli. Naším zá-
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měrem bylo, aby pietní akt odhalení pomníku zabitých Němců
a společné doprovození paní Bělohříbkové na její poslední cestě
domů k rodičům byl nenucený, niterný, s co nejméně slovy, aby nezjitřoval, ale spojoval, připomínal,
ale neobžalovával, nevyvolával žádné negativní emoce, abychom naslouchali druhým, kteří s přijetím
„viny“, vyvozováním důsledků pro
sebe, vyrovnáváním se s poválečnou německou otázkou mají zkušenosti tři generace... To se nepochybně podařilo díky osobním
výpovědím našich vzácných hostů
ze sdružení Ackermann-Gemeinde:
pana Martina Kastlera, Daniela Her-

mana a Herwiga Steinitze a přítomnosti a proslovu vyslankyně
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Christiany Markert.
Děkuji všem přítomným za Vaši empatii a atmosféru, kterou
jste spontánně vytvořili, ať už na
posvátném okrsku, tak i v Centru Mariapoli. Byly to mimořádné
chvíle.
P.S.
Vinoři podle mne chybí to, co
se spontánně podařilo včera, a to
napojení na druhé, naslouchání,
tolerance a pozbytí osobní důležitosti a nedůvěry. Přeji přívětivý a přátelský vinořský rok 930.
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V˘bor pro kulturu, sport a volnoãasové aktivity zastupitelstva Mâ Praha–Vinoﬁ
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Vincent a Bublina
YAMAHA Class
Vážení rodiče, milé děti, již od roku 2008 nabízíme ve Vinoři díky
skvělé spolupráci s vedením KVC
Vincent kurzy Hudební školy YAMAHA, které jsou určeny pro děti již
od 4 měsíců věku. Kurzy ROBÁTKA

a PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ probíhají pravidelně v pondělí v dopoledních hodinách. Bezplatná ukázková lekce je u nás samozřejmostí,
v případě zájmu Vás na ni srdečně
zveme a budeme se na Vás moc tě-

šit. Děkujeme, že díky vstřícnosti
KVC Vincent můžeme muzicírovat,
rozvíjet hudební talent a vztah
k hudbě s Vámi a Vašimi dětmi ve
Vinoři již desátým rokem.
Zuzana Bartošová

z mladých muzikantů. Muzikál
zpracovala a s dětmi secvičila
Kristýna Kučová. Následující týden pak s muzikálem vystoupí také v Polsku.
11.6. a 12.6. se budou v Mariapoli konat koncerty dětí, které se
učí hrát na klavír, kytaru a flétnu
v KVC Vincent. Koncerty jsou veřejné, zváni jsou všichni. Kdo uva-

žuje o přihlášení na výuku na hudební nástroj, může si na koncertě udělat představu o tom, co by se
mohl naučit.
Přihlašování na školní rok
2018–19: optimální je přihlašovat
se v květnu. V nabídce nástrojů
bude klavír, kytara (akustická
i elektrická), klarinet, zobcová
flétna.

LY. Jeden tanec mají skupiny společný a soutěží o nejlepší provedení taneční sestavy. Letos v rytmu JIVE. Z dalších tanců uvidíme
ča-ču, twist, valčík, sambu a dětské
skladbičky těch nejmenších . Na
závěr bude jako vždy vystoupení
KANKÁN, které tančí děvčata z Vinoře. Pro některé bude akademie
první taneční zkušeností v kostýmech na podiu, před diváky. Držím palce, aby se všem vedlo co

nejlépe a odnesli si krásnou vzpomínku na slavnostní den.
Pořádáme pro děti letní sportovní tábor 8.–17. 7. 2018. v Hubálově Pevnost Boyard a rezavý
klíč…
Podrobnosti se dozvíte na:
www.tanecniskola-hit.cz
Lekce probíhají pod vedením
taneční mistrové Hany Jozové Dluhošové – jednatelky Asociace tanečních mistrů.

Hudební ‰kola Hokr
17. 5. v 18 h se v Mariapoli koná „Muzikál Tři bratři“. Jedná se
o dílo J. Uhlíře a Z. Svěráka, skládá se ze tří částí: Šípková Růženka, Červená Karkulka, O dvanácti měsíčkách. Muzikál je proveden
kompletně v dětském podání, bez
playbacku. Děti jsou nejen herci
a zpěváci, ale doprovodné hudební těleso je sestaveno pouze

Taneãní ‰kola HIT
TANEČKY PRO NEJMENŠÍ
pátek 15,30–16,15 hod (kroužek je
pro děti od 3 let)
LATIN DANCE , KANKÁN,
HIP-HOP pátek 16,15 – 17,30 hod
(vhodné pro děti ZŠ od 3. tř. )
Taneční sezóna u nás vrcholí
slavnostním vystoupením všech
skupin taneční školy – blíží se každoroční AKADEMIE TANEČNÍ ŠKO-

NOVINKA!
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Letní pﬁímûstské tábory
Letos jsme pﬁipravili také nûco pro va‰e dûti
Letní pﬁímûstské tábory jsou urãené pro dûti 5–11 let
a dûti si uÏijí spoustu zdravého pohybu, zábavy a v˘letÛ.
BliÏ‰í info zde: www.studio-zp/primestsky-tabor

Kurzy Lingva Ludus Kláry Löwensteinové

Ke klasickým jazykovým kurzům, divadlu a projektům, které
pokračují od konce ledna v počtu
třinácti kurzů a patnácti individuálních plánů, jsem v únoru vyhlásila Potter mánii a olympiádu,

v březnu otevřela hudební projekt
Matilda a nyní velikonoční dílnu
s Peterem Rabbitem Beatrix Potterové. V literárních dílnách a filosofii pro děti jsme se od února zabývali folklórem, mýty severní, jižní
a střední Ameriky, Afriky, Koreje,
Japonska, Tibetu a Nepálu a globálním vzděláváním. Tvořili jsme
pohádky o přátelství do soutěže
Bambini Litera. Nyní je na čase se
pustit do vlastní literární a dramatické produkce a interpretovat dětský evropský literární kánon. Duben v Lingva Ludus bude nejspíš

environmentální, květen citový
a smyslový a červen testovací, cestovací a uvolněně snový. V březnu
naskočili do Lingva Ludus další čtyři lidé. Držíme se a šlape to!
Hezké jaro.
Klára Löwensteinová

Kurz Attavena – Vinoﬁské infocentrum ovládly virtuální firmy

Návrat do pracovního procesu
po rodičovské dovolené je v současnosti pro mnohé zdrojem stresu a nejistoty. Několikaletý pobyt
doma s dětmi je na jednu stranu
krásné období, ale na druhou
stranu to znamená ztrátu pracovních návyků a kontaktů s kolegy i aktuálními trendy v oboru,
snížení sebevědomí a často bohužel i ztrátu atraktivity takové

osoby pro potenciálního zaměstnavatele. Proto se nezisková společnost Attavena, o.p.s. vrací po
několikaleté pauze do Vinoře,
tentokrát s projektem „Pro změnu pro sebe“.
Od začátku února se každou
středu a čtvrtek schází dvě skupiny maminek malých dětí ve vinořském IC Na Rychtě, kde si pod
vedením zkušeného lektora zlep-

šují své dovednosti v práci s počítačem. Důležitými partnery pro realizaci kurzu jsou pro Attavenu,
o.p.s.: Úřad městské části Praha –
Vinoř, IC Na Rychtě zastoupené
paní Janou Česákovou a v neposlední řadě KVC Vincent zastoupené panem Vítem Mokrým, který
vše inicioval. Jak říká pan Mokrý:
„Na základě dlouhodobé a vynikající spolupráce se společností Attavena o.p.s. jsem chtěl otevřít další počítačový kurz pro rodiče na
mateřské dovolené. V KVC Vincent již proběhly dva podobné počítačové kurzy, na které byly velmi
dobré ohlasy, a jejich návštěvníci
byli opravdu spokojeni. Dále dodává: „Hlavním úskalím při návratu z rodičovské dovolené může
být skloubení rodinného a profesního života. Rodiče, kteří navštěvují kurz, mezi sebou najdou nové
přátele a kamarády. Mohou se navzájem podpořit při návratu do
zaměstnání po mateřské dovolené. Získají počítačové dovednosti
v práci se současným softwarem,
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absolvují pohovory s psychologem
na téma kariérní poradenství, semináře o osobním rozvoji a víkendové pobyty s aktivním programem. V tom vidím hlavní přínos
kurzu pro místní komunitu“.
Během čtyř měsíců si účastnice
ve tří až čtyřčlenných skupinkách
založí virtuální firmu. „Pro mnohé
to je trochu záhadný pojem“, vysvětluje koordinátorka projektu Veronika Attlová. A dále dodává: „Ve
skutečnosti je ale princip jednoduchý. Účastnice si vyberou oblast,
která je zajímá nebo s ní mají praktické zkušenosti, „založí si firmu nanečisto“, a na ní si potom trénují
procesy, které se jim mohou během

budoucího pracovního uplatnění
hodit. Jedná se o týmovou spolupráci a komunikaci, ale i práci s počítačem, vytváření propagačních
materiálů, tvorbu ceníku, firemní
komunikaci a mnoho dalšího.“. Nedílnou součástí kurzu jsou i dva víkendové workshopy zaměřené na
zlepšení komunikačních dovedností. Na druhém, závěrečném workshopu účastnice přede všemi prezentující svou několikaměsíční
práci ve virtuálních firmách. Vinořské účastnice kurzu toto čeká až na
začátku června. Další oblíbenou
a velmi přínosnou aktivitou kurzu
je pracovně motivační analýza, kdy
má každá účastnice hodinu a půl na

individuální konzultaci s odbornicí
na tuto oblast. Během konzultací se
vychází s výsledků standardizovaných dotazníků, které jsou vztaženy na konkrétní situaci, potenciál
a plány klientky. Neocenitelným bonusem pro cílovou skupinu projektu je i zajištěné hlídání dětí během
výuky, které probíhá v MC Bublina
v prostorách KVC Vincent. Projekt
„Pro změnu pro sebe“ (CZ.03.1.51
/0.0/0.0/16_062/0003251), je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Pro účastníky je
zcela bezplatný.
Mgr. Veronika Attlová,
koordinátorka projektu

Jaro s pohybem v KVC Vincent
CVIČENÍ S KLAUNEM
Kurz – pátek od 9:00–9:50
Cvičení určené pro chodící děti
za doprovodu rodičů. Lekce je rozdělena na několik částí: přivítání
v kruhu, cvičení za pomoci básniček a písniček, cvičení na balónech, senzomotorické cvičení, hry
vedené ke koordinaci pohybu,
prevenci plochých nohou, vadného držení těla a svalových dysbalancí. S využitím různých sportovních i rehabilitačních pomůcek.
Vše v příjemném prostředí s možností využití herny po cvičení.

ZDRAVÁ ZÁDA – SM SYSTÉM
Kurz – pondělí 20:00–21:00
NOVĚ OTEVŘEN KURZ
V ÚTERÝ 10:00–11:00
JE MOŽNÉ SE JEŠTĚ HLÁSIT!
Zdravotní cvičení, které je prevencí bolestí zad a velkých kloubů,
vadného držení těla a vytváření
svalových dysbalancí. Cvičíme různé metodiky, které jsou příznivé
pro správné posílení a protažení
svalových skupin. Prioritní je metoda SM systém s lany dle MUDr. Ri-

Pilates studio ve Vincentu ve Vinoﬁi
Radana Štorkánová a Markéta
Kotková – tandem zkušených
lektorek, vybavených nejnovějšími poznatky ze světa fyzioterapie a Pilates. Specializují se na
cvičení, které napravuje a posiluje tělo z hloubky.
www.studio-zp.cz
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charda Smíška, dále cvičení dle
Mojžíšové, senzomotorika, akrální
vzpěrná cvičení, dechová cvičení
atd.. Více informací prostřednictvím níže uvedeného emailu. Do
kurzů je nutné se hlásit předem na
email: valgab@post.cz
anebo
tel.: 724 312 755.
Děkuji za spolupráci vedení
KVC Vincent a přeji všem krásné
jarní dny, plné sluníčka, a to nejen
venku.
Lektorka: Gabriela Válková,
fyzioterapeutka

Kurzy

PILATES pololetní kurzy
1. ukázková hodina ZDARMA
Posilujeme i uvolňujeme! Přijďte vyzkoušet, protože není Pilates
jako Pilates.
Pilates u nás je cvičení, které:
❙ pomáhá proti bolestem zad a kloubů
❙ vede vás ke správnému držení
těla
❙ posiluje hluboké svaly, včetně
pánevního dna
❙ učí, jak správně dýchat
❙ učí tělo relaxovat od stresu
❙ při hodinách se seznámíte s různými cvičebními pomůckami velké a malé míče, pěnové válce, magic circle, posilovací gumy, tyče atd
Kurzy probíhají jednou týdně
a tak vás motivují cvičit pravidelně.
Máte však možnost náhrad hodin.
Na ukázkovou hodinu
je nutné se objednat!
Informace o volných místech
vám rádi poskytneme:
na emailu: studiozp@email.cz
nebo volejte: 731 485 125

Pilates mírnû pokroãilí
Pilates Vitality 55 +
Pilates
Pilates
Pilates
Pilates mírnû pokroãilí
Pilates
Pilates mírnû pokroãilí
Pilates

den

Hodina

Lektor

stﬁeda
stﬁeda
stﬁeda
stﬁeda
ãtvrtek
ãtvrtek
ãtvrtek
nedûle
nedûle

8:15
17
18
19
7:50
18
19
18
19

Radana
Markéta
Markéta
Radana
Markéta
Radana
Radana
Radana
Radana

PILATES sobotní SPECIÁLY
Pořádáme pro Vás sobotní speciály na témata, která vás zajímají
Sobotní speciály jsou jednorázové otevřené lekce pro veřejnost
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.
Aktuální nabídka zde:
www.studio-zp.cz
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Stream of Dance
První letošní úspěchy Stream of
Dance a pozvánka na závěrečné
vystoupení 16.6. v Kulturním domě na Ládví.
Všech sedm soutěžních skupin
Stream of Dance odjelo v sobotu
10.3. do Jilemnice na pohárovou
soutěž Dance Box a úspěšně odstartovaly letošní soutěžní sezónu
s medailovými výsledky a to nejen
ve streetových kategoriích jako je
hip hop a street show, ale zlato získaly i juniorky se scénickým tancem a dospělí získali stříbro za zábavný lindy hop v plesových
formacích, celkem si tanečníci odvezli 5x zlaté ocenění, 1x stříbro
a 1x bronz.
V následujících víkendech se tanečníci utkají se silnou konkurencí na regionálních kolech celorepublikových soutěží a věříme, že
uspějí stejně jako v předchozích letech a získají postupy na mistrovství Čech a České republiky.
Soutěžní choreografie s originálními kostýmy i výpravou budete mít možnost na živo shléd-
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nout na Závěrečném vystoupení
Stream of Dance v sobotu odpoledne 16.6.2018 v Kulturním domě na Ládví, kde tradičně vystoupí i všichni tanečníci z kurzů
včetně nováčků ze středečního
kurzu ve Vinoři.

Pokud byste se ještě chtěli přidat do řad úspěšné taneční skupiny, tak je stále možnost zapsat se
do nesoutěžních kurzů i v průběhu
roku. V červnu proběhne konkurz
pro šikovné tanečníky na doplnění
soutěžních skupin Stream of Dan-

ce a další taneční zkušenosti je
možné získat na zábavném letním
táboře s názvem Týden plný tance
u Máchova jezera v termínu
14. 7.–21. 7. 2018 nebo na příměstském táboře na Praze 8 od 27. 8. do
31. 8. 2018. Podrobné informace ke
kurzům a k akcím najdete na:
www.streamofdance.cz.

Bodystyling s Janou
Je jedno jestli začnete cvičit doleva či doprava. Je jedno, jestli si
budete chtít dát do těla a „vyšťavit“
se nebo budete trochu automaticky opakovat předváděné pohyby
s mírně nepřítomným pohledem.
Zvolte si prostě svůj trénink sami.
Techniku Vám sice neodpustím, ale
nálož si volíte Vy...
Každý trénink si Vaše tělo počítá. A časem se spousta věcí poddá.
Trénink se soustřeďuje na formování svalů celého těla s důra-

zem na stehna, hýždě a břišní svaly. Nezapomínáme samozřejmě
ani na ruce. Celkově se tak jedná
o účinnou kombinaci aerobního
a posilovacího cvičení zakončeného kvalitním strečinkem. Pro zvýšení efektivnosti lekce používáme
k posilování činky či gumičky. Zapojujeme i váhu vlastního těla.
A věřte, že je to znát!
Kurzy jsou vedeny jako uzavřená skupina, takže máte své místo
vždy jisté. Díky nově zavedenému

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

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 miniskupinový).

Všechny kurzu zahrnují 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 sice po třech měsících, nicméně poslední lekce se koná ještě za další tři měsíce. Takže dostatečný důvod neskočit hned po
kurzu do předchozího tloustnutí
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

Probíhající kurzy:
pondûlní 19.00–20.00 hod.
úterní
19.30–20.30 hod.
ãtvrteãní 20.00–21.00 hod.

Kurzy hubnutí s Janou
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 ordinaci
má i snížené potřebné léky.
Příběh třetí:
Manžel klientky mne pozdravuje.
Díky své hubnoucí ženě shodil konečně i on pár kilo a je tomu rád.
A jaký je váš příběh? Hubnete
nebo chcete konečně zhubnout?
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Letní ‰kola hrou – 930 let Vinoﬁe a 100 let âeskoslovenska
I. L ŠH „930 let Vinoře “ (20.–24. 8)

Dobrý den, spolu se svou kolegyní Kristýnou Kučovou Vašim dětem jako každé prázdniny nabízíme smysluplné zážitkové projekty
Letní školy hrou se stanovištěm v
KVC Vincent, letos ve dvou posledních srpnových týdnech .

Proběhne formou dobrodružné poznávací historické hry s maskoty,
očekávejte vinořsko-ecovskou detektivku, je vhodná pro děti 4–13 let,
cena na týden na dítě 2 500,- Kč bez obědů se všemi vstupy a dopravou.
II. L ŠH „100 let Československa“ (27.–31. 8.)

Bude z kulturních dějin, očekávejte oborově zdánlivě nesourodé pelemele, velké cestování a trochu V+W nadhledu, doporučený věk 4–13
let, cena 2 500 Kč.
Harmonogram dne zůstává klasický, upravitelný podle vašich potřeb:příchod od 7.45, start projektů v 8. 15, ukončení dne 16.–16. 15. Dovoz obědů v případě zájmu můžeme zajistit od Ekolandie.
V případě zájmu své děti přihlašujte do května 2018 na mail: klaralowenstein@yahoo.it nebo kristynak@centrum.cz
Srdečně, 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.

Seznam kniÏních novinek I. ãtvrtletí
Clarke Stephen Merde!
A year in the merde

Hargrave Kiran Millwood
Dívka z inkoustu a hvězd
Hazeley Jason A. The mum

Písničky pro kluky a holčičky

Čapek Karel Krakatit
Povídky z jedné a druhé kapsy
Válka s mloky

Svět v obrázcích – Čísla

Čechov Anton Pavlovič O lásce

Ahern Cecelia
Díky za vzpomínky

Černý Jiří
Obrázky z českých dějin a pověstí

Arbes Jakub Newtonův mozek
Poslední dnové lidstva
Z duševní dílny básníků

Deuterman P. T.
Hrdinové Pacifiku

Jakoubková Alena
Chytrá žena pro manžela přes
plot skočí
Všude manžel o dvou kůrkách

Drijverová Martina
Příběhy o Rudolfu II.

Karlíčková Jana D.
Přechodné bydliště Hatteras

Dvořák Otomar
Bůh s tančícími ústy
Utajené hrady a zámky I. a II.
Vřeteno osudu

Kelly Cathy
Klub zlomyslných srdcí

Ekman Kerstin Vlčí kůže

Kingsleyovy Jo a Alice
Alice v zrcadle

Irsko
Leonardo Da Vinci
Pavučina slov

Asensio Maria Oliver Twist
Austen Jane Emma
Bacigalová Eva Slzy otců
Balzac Honoré
Lesk a bída kurtizán
Bauer Jan Pád císařova zetě
Bednářová Jiřina
Čteme se skřítkem Alfrédem
Diagnostika předškolního věku
Co by dítě mělo umět ve věku do
6 let
Benková Jana Čistá láska
Borgenicht Louis
Mimino – návod k obsluze
Bushnell Candace
Sex and the City
Casters Pauline
To se dělá, Sedmikrásko?
Cílek Roman
Běda tomu, kdo vyčnívá z řady
Holocaust ……slepá kolej dějin

Emmert František
Československý zahraniční odboj
za 2.světové války na Západě
Eriksson Caroline V mlze
Erskinová Barbara
Dědictví minulosti
Estes Kelli
Dívka, která psala na hedvábí
Ferric Franck
Tři mince pro Charona
Galbraith Robert
Ve službách zla

Chalupová Lenka Ptačí žena
Choquette Sonia
Vaši duchovní společníci

Kiedaisch Frauke
Čepice beánie

Kinney Jeff
Deník malého poseroutky.
Výprava za teplem
Klausová Livie
Smutkem neobtěžuji
Klevisová Michaela
Kroky vraha
Koontz Dean The Husband
Körnerová Hana Marie
Kočár do neznáma
Třetí přístav

Grisham John The firm

Koubková Zuzana
Znesvěcený hrob

Hájková Veronika
Pes ve městě aneb peklo a půvaby druhého dospívání

Kuras Benjamin
Jak zabít civilizaci
Soumrak bílého muže
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Läckberg Camilla
Strážce majáku
Land Ali (M)Učednice
Liu Natalie
Sejdeme se na svatbě
Lowental Wolfe
Nic vám netajím
Maléřová Zuzana
Jak potkat děti
O květině
Marinovová Zita
Krásky a zvířata
Martin Charles
Hora mezi námi
Messner Reinhold Na vrcholu
Milovská Marie
Vražda v minulém čase
Minier Bernard Noc
Moyes Jojo
The last letter from your lover
Nesbo Jo
Zachrání doktor Proktor Vánoce?
Niedl František
Návrat mistra 3
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Niklíčková Alexandra
Staré pověsti české pro malé
čtenáře
Obermeier Siegfried
Láska a smrt
Palička Jan 33 fotbalových nej
Páral Vladimír
Soukromá vichřice
Mladý muž a bílá velryba
Pascarl Jacqueline
Protože jsem byla princeznou
Pauly Stephanie Rapa Nui
Posner Trisha
Lékárník z Osvětimi
Prévost Antoine Francois
Manon Lescautová
Puškin Alexandr Sergejevič
Eugen Oněgin
Schmitt Petra Maria
Proč jsou banány zahnuté?
Sigurdardóttir Yrsa V pasti
Stevenson Robert Louis
Ostrov pokladů
Stinson Barney
Borcův kodex pro rodiče

Svěrák Zdeněk
Písničky z pohádek a filmů
Swain Jasper Dar z nebes
Taylor Steve
Jak se z toho nezbláznit
Thomas Sarn Zločin v Yorku
Urbaníková Eva Sex a jiné city
Urbiš Andrew Alois
Žít feng šuej v našich podmínkách
Vacková Monika Austrálie
Válková Miluše Svatý Václav
Válková Veronika
Za Marie Terezie
Král Karel IV.
Virtue Doreen Léčení s anděly
Vojtíšek Martin
Hudební dialogy
Voosen Roman Jako zvěř
Wagnerová Sandra
Zahrada pozemských rozkoší
Wallace Danny
A co když je to ta pravá?
Watterson Meggan Odhalení

Ze Ïivota ‰koly
Je tady jaro – snad už doopravdy, nejen podle kalendáře. Zatímco my všichni se těšíme, deváťáci
hlídají kalendář, protože se nezadržitelně blíží termín přijímacích
zkoušek. Ale pro nás všechny pokračuje jaro i školní rok – pomaličku se blížíme k prázdninám!
❙ Provozní a technické změny ve
škole – koncem března je téměř
dokončena přístavba šesti učeben
a dalších prostor v hlavní budově
školy. Kolaudace bude 4. 4. 2018,
využívat nové učebny budeme od

září 2018. Zároveň v březnu začala výstavba další budovy mateřské
školy na zahradě MŠ. V budoucnu
zde budou 2 třídy.
❙ Ředitelské volno – v pondělí
30. 4. 2018 bude ředitelské volno
– v úterý 1. 5. je státní svátek.
V provozu bude školní družina,
kam mohou po předchozím přihlášení přijít i děti, které do družiny nechodí. Děti navštěvující
v této době družinu mohou chodit
i na oběd. Provoz mateřské školy
probíhá normálně.

❙ 3.–10. 3. 2018 proběhl ve Strážném v Krkonoších lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku.
Zúčastnilo se 36 dětí. I když počasí bylo proměnlivé, sněhové
podmínky byly letos výborné, lyžovali jsme celý týden. Kurz proběhl bez jediného zranění, děti
nefňukaly, takže celková spokojenost. Fotografie z kurzu jsou na
webu školy.
❙ 2. a 3. 5. 2018 zápis do MŠ
❙ 4.–8. 4. 2018 zájezd do Itálie

8. roãník dûtského fotbalového poháru pro I. a II. tﬁídy

Oblíbený turnaj je největší halovou soutěží pro žáky a žákyně prvních a druhých tříd pražských základních škol. Letos odstartoval
16.1.2018 a naše škola byla rozlosována do 8. základního kola 7.února, kde hrálo deset týmů. S laskavým dovolením pana ředitele
Tellera a pana zástupce Sýkory proběhlo toto kolo ve vinořské tělocvičně. Jelikož jsme hráli na domácí
půdě, tak jsme postavili dva týmy
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z výběru žáků 1. a 2. tříd. Prvňáčci
sbírali zkušenosti a hráli s plným
nasazením. Jejich radost z každého
gólu byla dojemná a sklízeli potlesk
od spolužáků, kteří přišli fandit.
Druháci sehráli celkem šest zápasů a v každém nechali srdce. Do
semifinále základní skupiny postoupili z prvního místa. O finále
hráli se ZŠ Kbely 2 a vyhráli 2 : 1.
Celé základní kolo bylo zakončeno
velkým finále, které jsme sehráli se
ZŠ Novoborská 1. Také nyní nám
přišli fandit spolužáci ze školy. Kluci dali do posledního zápasu všechny svoje síly a zvítězili 2 : 0. V šesti
zápasech dali 24 gólů a dvě branky
skončily v naší síti. Úžasný výkon!!!
Sestava 1. třídy: Adam Vítek
(G), Jiří Anděl, Štěpán Kaška, Jakub Minha, Tomáš Rosypal
Sestava 2. třídy: Matěj Prášek
(G), Stanislav Kašpara, Jakub Klíma, Pavel Pešat, Zbyšek Skalický
7. března jsme sehráli v hale
Pankrác 3. semifinále, do kterého
postoupilo devět nejlepších škol
z dvanácti základních kol. Zde
jsme skončili pátí. Letošního turnaje se zúčastnilo přes sto pražských škol, takže toto umístění je
pro nás velmi úspěšné. Sportu
zdar a fotbalu zvláště!
Jitka Kuchlerová
Soňa Červenková
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Veletrh fiktivních firem 2018

Veletrh fiktivních firem je projektem žáků 8. ročníků pro děti celého I. stupně ZŠ Vinoř. Veletrh
proběhl 1. února 2018 v tělocvičně školy. Zúčastnilo se ho celkem
13 firem (60 žáků 8. tříd) a 400 dětí z 1.–5.tříd.
Na začátku školního roku nás
s tímto projektem seznámily učitelky Soňa Tomková a Táňa Grochálová. Založili jsme fiktivní firmy o 4–6 členech a zvolili si
ředitele, účetní, reklamního pracovníka, atd. Rozdělili jsme si práci tak, aby nám firma co nejlépe
fungovala. Každá skupina si obstarala sortiment či zábavu, za kterou jsme dostávali od zákazníků
zaplaceno. Aby si děti nemusely
brát opravdové peníze, vyrobili
jsme jim naši fiktivní měnu – osmáky.
Celé pololetí jsme se na veletrh
připravovali. Nejtěžší a nejdůležitější bylo vymyslet, co budeme na-
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bízet. Některé firmy prodávaly origami, hračky, jídlo a nápoje, pořizovaly fotografie nebo vyráběly
sliz a antistresové míčky, hrály
s dětmi hry a zkoušely jejich štěstí.
Před veletrhem jsme navštívili
všechny třídy I. stupně a osobně
jsme děti pozvali. V den veletrhu
jsme si připravili stánek, rozvěsili
reklamní plakáty a nacenili své výrobky. Další čtyři hodiny jsme se
už věnovali zákazníkům.
Po skončení veletrhu jsme sečetli vydělané osmáky a vyhodnotili a odměnili nejúspěšnější firmu,
kterou byla společnost Kolotoč
štěstí. Ta dětem umožňovala zatočit si kolem štěstí a vyhrát překvapení.
Všichni žáci 8. tříd si domů odnesli bohaté zkušenosti. Hodně lidí
by si řeklo, že nás to tam pět hodin
nemohlo bavit… My jsme však nabírali energii z dětského štěstí
a z toho, že víme, že naše hračky budou dělat radost někomu jinému.
Fiktivní firmy: Kolotoč štěstí,
Super Popcorn, NABS, ZSV, Duffoti,
Candy bar, Megamix, Mix s.r.o.,
Q – Bicle, Fantazy land, Toyskids,
BZK, Gled
Zuzka M., Jožka M., Terka S.
žákyně 8. tříd
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Velikonoãní dílna 4. A
Jaro zaklepalo na dveře a za nimi stojí Velikonoce. Ptají se: „Můžeme dál, i když je venku fujavice
a mráz vás štípá do tváří?“
Odpovíme: „Jen pojďte, už jste
očekávané.“ A tak je přivítáme
krásnými věnečky z vajec, hnízdečky s ptáčky a jarními koulemi
plné motýlků. To vše jsme si připravili v letošní velikonoční dílně
na Dlabačově. A jaro může klidě
s Velikonocemi vklouznout do našich domovů.
Iveta Koníčková a 4.A

Zápis do ‰koly
Mach a Šebestová opět vítali
mnoho budoucích prvňáčků
Ve středu 4. a ve čtvrtek 5. 4.
2018 se v odpoledních hodinách
uskutečnil v prostorách školy zápis budoucích prvňáčků. Školní divadlo „Housle na stromě“ se jako
již tradičně postaralo o úvodní
představení. V něm seriálové postavičky Mach a Šebestová spolu
s dalšími žáky 3.B, paní Kadrnožkovou a psem Jonatánem vítaly
jednotlivé děti hned po příchodu
do naší školy. Některé děti se k písničce „My jsme žáci 3.B....“ s nadšením a bez rozpaků přidaly, ně-
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které ale byly přeci jen trochu zaražené a celému uvítání mlčky
a v těsné blízkosti svých rodičů
přihlížely.
Každý obdržel jako vzpomínku
pěkný uvítací diplom a pokračovalo se dále k samotnému zápisu.
Středa jako první zápisový den byla jako každý rok pořádně nabitá,
paní učitelky na 6 stanovištích neměly ani chvilku odpočinku. Odpolední čas nemilosrdně ubíhal, jeden zájemce střídal druhého, opět
se nám osvědčil systém s předem
objednaným přibližným časem zápisu. Děti z vinořské MŠ tak nemusely dlouho čekat a brzy se každé
dostalo na řadu. Dvě stanoviště
sloužila pro zápis ostatních příchozích, kterých bylo právě ve středu opravdu hodně. Tady se čekací
doba trochu prodlužovala, ale pobyt v připravené třídě - herně se
pod dohledem starších spolužáků
dal určitě příjemně zvládnout. Ve
čtvrtek už nebyl nápor tak velký
a vše probíhalo daleko klidněji.
Všichni budoucí školáci byli moc šikovní, velmi pěkně připraveni
z předškolních tříd naší MŠ, za což
určitě zaslouží pochvalu nejen oni,
ale také jejich paní učitelky a rodiče. A na vylepšení některých drobností je stále ještě čas. Na organizaci celého zápisu se podílelo

Kolaudace nov˘ch tﬁíd
Dne 4. 4. proběhla kolaudace
4 nových učeben, hudebny, jazykové učebny a dalších menších prostor ve škole v Prachovické ulici.
Tyto učebny budou děti využívat
od 1.září 2018. Výstavba bohužel
tímto dnem neskončila, protože na
zahradě mateřské školy v Mikulovické ulici začala stavba dalších
dvou tříd mateřské školy.
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mnoho dobrovolníků z řad učitelů,
učitelek, našich školáků z II. stupně a samozřejmě také vedení školy
v čele s panem ředitelem a paní zá-

stupkyni a také obě paní hospodářky. Všem patří velké poděkování za vytvoření příjemného prostředí pro naše budoucí prvňáčky.

Aprílov˘ bûh s kuﬁetem. aneb zúroãená velikonoãní forma
Hned po skončení velikonočních prázdnin se 40 dětí z prvního
stupně vydalo reprezentovat školu v tradičním přespolním závodu
„Aprílový běh s kuřetem“, který je
součástí charitativní akce „Pomozte dětem“.
Závod zahájily ještě za chladného počasí děti z druhých tříd, respektive nejprve děvčata, po nich
chlapci. Trasu dlouhou 500 metrů
při své závodnické premiéře zvládli všichni moc dobře. Slunce ještě
stále zůstalo schované za mraky
a na trať vyrazila děvčata ze 3. ročníku, zde nám to již medailově
cinklo – „sestrovražedný boj“ se
odehrál mezi Eliškou Průchovou
a Adélkou Skálovou. Lépe vyzněl
pro Elišku, ale objetí holek v cíli
jasně dokazovalo, jak si sebe jako
soupeřek a kamarádek váží. Kluci
třeťáci vyrazili na svých 700m
hned záhy, rvali se srdnatě a rozhodně se neztratili. Ono závěrečné
stoupání k cíli potrápilo opravdu
každého. Děti ze čtvrtých ročníků

se opravdu zapotily a nebylo to jen
tím, že konečně vyšlo to dlouho slibované slunce. Jejich trať dlouhá
900 metrů je donutila si opravdu
sáhnout na dno sil. I zde jsme zaznamenali jeden medailový úspěch
(bronz získal David Svoboda), navíc další dvě umístění v první desítce. Zpestřením byla jedna vyzutá bota prakticky hned po startu,
kterou Kuba nazul a během závodu
tuto „popelkovskou ztrátu“ dohnal.
I děvčata byla parádně vidět. Páťá-

ci a páťačky si museli své síly dobře rozvrhnout, jejich trať měřila
1100 m a závěrečné stoupání bylo
velkou zkouškou. Tady oceňujeme
výkon Tondy Lupače, který, ač čtvrťák, neváhal a nastoupil s o rok
staršími závodníky. Rozhodně se
neztratil ani on, ani naše další reprezentantky a reprezentanti. Pro
ně to byla jedna z posledních atletických soutěží na prvním stupni,
jsme si ale jisty, že i v budoucnu
o nich uslyšíme.
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Ze Ïivota mateﬁské ‰koly
V mateﬁské ‰kole se dûje kaÏd˘ den nûco zajímavého a pro dûti nového
Máme tu jaro, ve školce to utíká jako voda. A víte proč? Protože
se zde stále něco děje.
Tři králové nás navštívili hned
v novém roce. Děti ze třídy Houbiček zazpívaly dětem z ostatních
tříd koledu „My tři králové jdeme
k vám“ a všem popřály šťastný nový rok. Za přání dostaly zaslouženou odměnu. Druhá skupina předškolních dětí, Veverky a Sovičky,
začala navštěvovat kurzy plavání
v bazénu v Čelákovicích. Nikdo se
nebál a všechny děti byly šikovné.
Zimní pohádka divadla „100 dortíků“ byla opravdově zimní a dětem se moc líbila. Divadlo „Ve Tři“
dětem ukázalo, jak pro ně může
být nebezpečný kontakt s cizím
člověkem. Hawaii párty a pyžamový den patří tradičně ve třídě
Soviček mezi velmi oblíbené akce,
proto nemohly chybět ani letos.
Děti z předškolních tříd navštívily místní knihovnu. Paní knihovnice si s nimi povídala o různých
typech a žánrech knih. Vysvětlila
a ukázala jim systém dělení knih
v knihovně a poté si je mohly samostatně půjčovat. Olympiáda byla také jedním z hlavních témat
v několika třídách. A všechny děti
chtěly při sportování vyhrát zlatou! 28. 2. 2018 se uskutečnil ve
všech třídách mateřské školy tradiční karneval. Prostředí si děti
a paní učitelky nádherně vyzdobily a masky byly jedna krásnější
než druhá. Za to patří velké poděkování rodičům. Děti byly nadšené, tančily i soutěžily. Všechny pochválil pan starosta, kterému se
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tato akce, uspořádaná pro děti, také moc líbila.
Děti ze třídy Jahůdek už vědí, že
zvířátka v zimě nemají dostatek
potravy. Díky skvělé spolupráci
s rodiči mohly do lesa donést zrníčka, ovoce i zeleninu. Po roce
k nám opět zavítal oblíbený klaun
Pepino se svými kamarády, pejsky.
Děti se na ně moc těšily a smích
byl slyšet po celé klaunovo vystoupení. 21. 3. a 22. 3. 2018 se
pro všechny třídy z mateřské školy konala velice úspěšná dopravní akce. Děti se seznámily s dopravními značkami, zopakovaly si
pravidla silničního provozu a nej-
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větším zážitkem pro ně byla jízda
autem nebo na čtyřkolce. Instruktoři nešetřili chválou, jak šikovné
děti máme. Před zápisem do základní školy navštívili naši předškoláci kamarády v prvních třídách.
Moc děkujeme paním učitelkám,
že nás nechaly nahlédnout do vyučovací hodiny. Dnes jsme navštívili výstavu našich zahrádkářů,
která je pro nás vždy inspirující.
Opravdu nás nadchla. O dalších
akcích zase příště.
Za kolektiv MŠ Jana Kovářová
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Ze Ïivota farnosti
Milí čtenáři Vinořského
zpravodaje,
slavíme 930 let od první písemné zmínky o Vinoři. Měli bychom letošní jubilejní rok prožívat
jako rok smíření, vzájemnosti
a spolupráce. V rámci něho jsem
byl na jedné akci, na kterou stále
rád vzpomínám. Prožil jsem
s ostatními účastníky skutečné
chvíle blízkosti a přátelství.
V pátek 12. ledna 2018 se konala akce s názvem „Již nikdy žádné války“. Program akce byl rozdělen na dvě části. U nového
pomníku před vstupem na hřbitov
jsme si připomněli jednu smutnou
událost z konce druhé světové války. Byla nalezena čtyři mrtvá těla
německých občanů v parku vinořského zámku, s nimiž bylo
před jejich pohřbením nedůstojně
zacházeno před očima německých
obyvatel Vinoře, kteří je na stejném místě pod dohledem gardistů pohřbili.
Na pietní akci promluvila paní
vyslankyně Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Christiana Market, která ve svém proslovu
zdůraznila význam připomínání si
toho, co je válka a jakou přináší
bolest a zlo všem zúčastněným. Díky tomu pak můžeme ocenit hodnotu míru a přátelství mezi lidmi
různých národů. Vyjádřila také
vděčnost za lidi, kteří z přesvědčení staví mosty porozumění mezi lidmi. V tomto duchu následovaly proslovy pana starosty
Františka Švarce a bývalého ministra kultury České republiky Daniela Hermana.

Poté v Černínské hrobce na vinořském hřbitově pan starosta
uložil malou urnu s popelem slečny Marie Luisy Eleonory Bělohříbkové k jejím rodičům. Symbolicky se vrátila domů, do Vinoře.
Druhá část se odehrávala ve vinořském Centru Mariapoli, které
patří Hnutí fokoláre. To si letos
připomíná 50 let od příchodu do
Československa, a jeho cílem je žít
naplno evangelium, zejména jeho

výzvy k lásce a jednotě. Pro tuto
akci opravdu příznačné. Zazněla
hezká svědectví zástupců české
a německé sekce Sdružení Ackermann-Gemeide, které se věnuje
usmíření mezi Němci, Čechy, Slezany a Slováky. Díky nim jsme si
mohli znovu uvědomit, že neexistuje tzv. kolektivní vina, ale selhání jednotlivých lidí, že válka a násilí nikdy nejsou řešením, a že je
třeba začít odpuštěním toho, co se
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stalo a zaměřit se na spolupráci
a vzájemnou úctu, která je plodem
smíření. Touhu po propojení lidí
dobré vůle jsme vyjádřili také svázáním stuh a vytvořením kruhu
přátelství. Slavnostní atmosféru
umocnila krásná hudba v podání
profesionálů. V závěru, v atmosféře důvěry a smíření, u stolů s připraveným občerstvením, setkání
vyvrcholilo v neformálních rozhovorech a sdílení účastníků.
Proč jsem se takto rozepsal
o jedné lednové akci? Protože se
v ní ukrývá jeden z principů lidského života, resp. našeho soužití
(v rodině, obci, státě…). Někdy,
i s těmi nejbližšími, komunikujeme „válečně“. Jsou to tzv. žabomyší války. Někdy začnou nenápadně, ale bývají bez konce,
protože druhého vnímám jako
konkurenta, nad kterým chci vyhrát. Prohraji-li jednou, budu bojovat, abych příště vyhrál. To platí vzájemně. Z této konkurenční,

chcete-li bitevní, roviny však lze
přejít na rovinu lásky ve smyslu
benevolence (lat. bene volere dosl. znamená: chtít dobře, míněno
druhému) a kooperace (spolupráce). V druhém už nevidím konkurenta, ale někoho, kdo mě může
obohatit, protože je v něm mnoho
dobrého. Nemám zapotřebí s ním
bojovat.

Benediktýn Anselm Grün napsal: „Láska má zájem o to, posílit
v druhém dobro, probudit v něm
jeho možnosti a nechat ho žít. Nepotřebuje porážku druhého k tomu, aby uvěřila ve vlastní hodnotu
a sílu. Kdo našel v sobě nebo spíše
v Bohu svůj základ a svou hodnotu, ten může ponechat druhého,
aby i on měl svou vlastní hodnotu.“

A velk˘ Aurelius Augustinus (354–430) ﬁíká:
„Miluj a dûlej, co chce‰.
KdyÏ mlãí‰, mlã z lásky.
KdyÏ mluví‰, mluv z lásky.
KdyÏ napomíná‰, napomínej z lásky.
KdyÏ odpou‰tí‰, odpou‰tûj z lásky.
Láska, aÈ ve Tvém srdci zakoﬁení
a vzejde z ní jen dobro.“
Není to v˘zva pro kaÏdého z nás?
JiÏ nikdy Ïádné války, ale chtít dobro druhého.
P. Vít Horák

KﬁíÏová cesta lesem 2018
Od roku 2006 každý rok putují
před Velikonočními svátky rodiče
s dětmi z farnosti Vinoř ke kříži na
skále nad Velkými Obůrkami při
Křižové cestě lesem. Svízelná cesta s úkoly připomíná poselství nej-

větších křesťanských svátků, že
cesta k Lásce vede mnohdy přes
bolest a těžkosti, ale Velikonoce
navzdory tomu zůstávají svátky
naděje, dobra, přátelství, vzájemného lidského pochopení a Lásky,

která je silnější než smrt. Dne
20. 3. 2018 se na tuto cestu vydalo cca 75 osob, nejmladšímu účastníku byl 1 rok.
Marie Nováková

19.00 hod se můžete zaposlouchat
do varhanního koncertu. V 19.30
je možné vystoupit na kůr, kde bude komentovaná prohlídka varhan. Zastavíte-li se kdykoliv mezi
osmnáctou a dvaadvacátou hodinou, budete si moci prohlédnout
výstavku prací žáků ZŠ Vinoř na
téma SEN či se podílet na workshopu s námětem Obdarování. Prů-

vodce vám ukáže kostel a poví něco o historii. Zájemci budou moci
vystoupat do věže ke zvonům.
A co víc – můžete ochutnat mešní
víno a na cestu domů dostanete
dáreček - něco malého, sladkého.
Pokud to do našeho kostela
25. 5. 2018 nestihnete, nevadí.
Další možnost bude 24. 5. 2019.
jáhen Alois Koláček

Noc kostelÛ 2018
Jednou z dominant naší obce je
vinořský kostel. Dne 25. 5. 2018 se
po celé české republice již po desáté otevřou dveře kostelů a modliteben. Mezi 1019 duchovními
stánky bude otevřen i náš, vinořský. Budete-li dobře naslouchat,
v 18.00 hod uslyšíte vyzvánění
zvonů. Zavítáte-li do kostela,
v 18.05 bude bohoslužba a od
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Spolky

27. 1. výroční a volební schůze baráčníků, staronové rychtářce, Věrce Kučerové,
přejeme hodně sil a úspěchů.

17. 2. výroční a volební schůze rybářů, dlouholetý předseda Míla Sládek ukončil svou činnost a funkce
předsedy se ujal Tomáš Podzimek. Hodně sil a úspěchů a poděkování Mílovi za jeho obětavou činnost.

17. 3. proběhla výroční a volební schůze zahrádkářů. Novou předsedkyní byla zvolena
Martina Kolarová, do další činnosti přejeme hodně sil a hodně úspěchů.
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Zahrádkáﬁi – velikonoãní v˘stava
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Spoleãenská kronika
Blahopﬁejeme na‰im obãanÛm, kteﬁí oslavili v 1. ãtvrtletí roku 2018
svá Ïivotní jubilea a souhlasili s uveﬁejnûním ve Vinoﬁském zpravodaji
Leden
REMENÁR Eugen
KUBROVÁ Jaroslava
SVOBODOVÁ Blažena
VOKÁL Josef
FABIAN Václav

75 let
80 let
80 let
90 let
75 let

Jarní kvítí

Únor
BLOVSKÝ Jaroslav
KOCMANOVÁ Ludmila
POLNICKÁ Marta
TROSTOVÁ Drahomíra
NOVOTNÁ Františka
KAFKOVÁ Marie

75 let
80 let
80 let
90 let
85 let
80 let

Březen
BERNÁTHOVÁ Věra
PYTLÍKOVÁ Věra
BĚLOVÁ Milada
BLOVSKÁ Eva
ČERVENKOVÁ Jiřina

85 let
90 let
80 let
75 let
85 let

Vzduch šeřík provoněl,
kdesi
den zlátne snítkou zlatého deště,
na návsi křik vrabců zněl,
v sadu bělostně rozkvetly třešně.
Vzduch šeřík provoněl,
na tulipánech rosa se třpytí,
ptačí trylek ještě nedozněl,
ještě vzduchem jeho tón se chvěl,
když přinesls mi
náruč jarního kvítí.
Petronila Ševčíková

Chcete zlepšit prospěch
v předmětu

CHEMIE
žáků středních
či základních škol?
HOTEL*** CENTRUM MARIAPOLI

placená inzerce

■

www.centrummariapoli.cz

placená inzerce

Ubytování pro jednotlivce i skupiny
Snídanû v cenû ubytování
■ Kongresové a konferenãní prostory
■ Pro ubytované vyhrazené parkovi‰tû
■ Více informací na:
■

Učitelka střední školy
(Ing. chemie)
s dlouholetou praxí
vám nabízí pomoc.
Bydlím ve Vinoři
tel.: 604 987 861
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HRAâKY S P¤ÍBùHEM

placená inzerce

Mají-li na‰e dûti v dne‰ním promûnlivém svûtû správnû dozrát, potﬁebují spoustu ãasu a v˘chovu plnou na‰í pozornosti a péãe. Pomoci
nám mohou jenom hraãky vytvoﬁené stejn˘m zpÛsobem. Takové, jaké
uÏ tﬁiadvacet let nabízí sv˘m zákazníkÛm newyorská firma eeBoo, kterou nyní v âesku zastupuje internetov˘ obchod www.mamiee.cz.
CESTA KOLEM SVùTA

POVÍDEJ POHÁDKU

Díky pexesu Poznávej lidské tváﬁe se vy a va‰e dûti seznámíte se ãtyﬁiadvaceti jin˘mi dûtmi z celého svûta. AÏ si zapamatujete jejich obliãeje, podívejte se na zadní stranu krabice, kde je u kaÏdého uveden˘ název státu, odkud pochází.
Jednotlivé zemû si pak mÛÏete ukázat na mapû. Pexeso pomáhá dûtem s tréninkem pamûÈov˘ch schopností

Je‰tû vás nenapadlo, Ïe byste se s dûtmi mohli stﬁídat?
Inspirujte se hrou – Pﬁíbûhy z karet Tajemn˘ les. Krásnû ilustrované karty dûti pﬁimûjí, aby si zkusily zaãít vym˘‰let vlastní pﬁíbûhy. Pravidla jsou jednoduchá: Vypravûã si vybere tﬁi
karty, z nichÏ sestaví zaãátek, dal‰í tﬁi, které budou tvoﬁit prostﬁedek a tﬁi, z nichÏ vymyslí pointu pﬁíbûhu.

Rosteme hrou

V˘hradní distributor znaãky eeBoo, Mamiee s r.o., www.mamiee.cz

placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

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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