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Oslavy 930 let Vinoﬁe, koncert Ctûnice, D˘nûjáda v M·

Slovo starosty

Ahoj Vinořáci,
náš pozdrav ahoj je skvělý, můžeme ho používat na uvítání i při
loučení. 12 let jsem ho používal na
uvítání, dnes ho použiji i na rozloučení. Před 12 lety jsem se smál,
jak jsem doběhl svého předchůdce a v tom starostování ho vystřídal. Dnes už vím, že se tehdy smál
on a do starostí jsem spadl já. Páter Stašek Gora krásně popsal, jak
člověk vleče na zádech svůj kříž,
některý sedí dobře, je hoblovaný
a nese se lehce. Jiný je nehoblovaný, plný třísek, je z dubu, pořádně
těžký. A to je i případ kříže starostovského. A navíc na něj cestou
skáčou jedinci, kteří se nesnaží pomoci, ale naopak, pěkně tomu starostovi přitížit, zatopit mu, aby to
měl ještě těžší, aby se mu ty třísky
zaryly do kůže, podlomily se mu
nohy a oni by pak radostně mohli
skákat na jeho ležícím těle… Ten
kříž za něj si ale nikdo z nich na
svá záda nedá…
Jidášové prodávají, zbabělci
udávají, blázni se radují… I to patřilo a stále patří k životu…
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Ale co. A tak se dnes, týden
před volbami, usmívám já. Tomu
volebnímu pidižení, honbě za pomyslným výsluním, za světskou
slávou, tou polní trávou, která
uschne stejně rychle, jako ta na
loukách. Říká se, že všeho dobrého do tuctu. A ten tucet let tahání
toho těžkého kříže, se nyní naplnil. Byla to ale doba krásná, naplněných přání i očekávání. A i když
ta cesta nebyla vždy dlážděná
hladkými kameny, jsem rád, že

jsem po ní mohl jít. A to heslo Společná a přátelská Vinoř stálo za to
a stojí za to nést jej dál. Jsem rád,
že jsme navázali skutečně přátelské vztahy s téměř všemi lidmi, se
všemi spolky, se školou, školkou,
seniory i dětmi, s hnutím Fokoláre i s farností. A měl jsem tu čest,
že jsem si mohl přátelsky popovídat se třemi našimi vynikajícími
pátery, Pavlem Jančíkem, Vítkem
Horákem i Staškem Górou. Spolu
s ředitelem školy, jsme se s nimi

vždy snažili o provázanost světů
edukativního, světského i duchovního. To, spolu s rodinnou výchovou, by mělo být základem naší společnosti a garantem právě té
společné a přátelské Vinoře. Za
těch 12 let si Vinoř získala uznání
v okolních městských částech, obcích, stejně jako na magistrátu,
stejně jako v zahraničí. Jsem hrdý
a pyšný na Vinoř, na naši školku
a školu, na spolkový i společenský
život, na naše obyvatele i na to, co

jsme zatím dokázali a v budoucnu
ještě dokážeme. Vinoř je perfektní a uznávanou značkou a místem
k žití.
Svému nástupci se budu snažit
pomáhat a držím mu palce na té
jeho nové cestě. A děkuji všem, se
kterými jsem měl čest spolupracovat. Celých 12 let to se mnou vydržely třeba Iveta Boušová, Klára
Löwensteinová, Dagmar Petrová
nebo Alfred Teller a Jana Kovářová. A moc lituji a vzpomínám těch,

kteří za uplynulých 12 let odešli
tam nahoru, a kteří nám tady dole, scházejí.
Pevně věřím, že pokud zdraví
dá, budeme spolupracovat i nadále. Děkuji i celé rodině, na kterou
jsem 12 let neměl moc času…
Vnuk už mě přerostl, narodil se
nový, vnučky a vůbec všechny děti rostou nějak moc rychle, stejně
jako čas – na rozdíl ode mne – utíká stále rychleji…
Německý partnerský časopis
Schulzendorfer se mnou udělal
rozhovor, který zakončil otázkou,
co teď budu dělat. Co přesně budu
dělat, nevím, ale určitě se na tu dobu těším.
A tak vám všem děkuji za trpělivost se mnou i s mými příspěvky.
A přeji vám hodně zdraví a šetrné
zacházení s fenoménem, který nelze oblafnout, který je ke všem spravedlivý, a který se jmenuje Čas.
Pokud s ním plýtváte na nesmyslech ve světě virtuálním, může pak scházet ve světě skutečném…
Tak tedy ahoj a hodně štěstí
a zdraví a toho času a těším se kdykoliv na setkání s vámi ve světě
skutečném...
Fr.šv.

3

Informace úﬁadu
Z 27. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha-Vinoﬁ, konaného dne 11. 9. 2018
❙ MZ souhlasilo s finančním darem
ve výši 10 000,- Kč na údržbu pískovcových skal ve Vinoři pro tréninky HO Satalice, z. s. Toto území
mají horolezci pronajaté od MHMP
❙ MZ neodsouhlasila pronájem nebytového prostoru na Mladoboleslavské ulici č.p. 13 žádné z nabídek.
(nabídky: 1. řeznictví a uzenářství,
2. dámská a pánská konfekce a second hand, 3. kulturně-společenské a obchodní centrum, půjčovna
kostýmů s kavárenským provozem)
❙ MZ souhlasilo s přesunem vlastních prostředků schváleného rozpočtu ve výši 3.293.000,- Kč mezi
položkami ve výdajové části závazných ukazatelů schváleného
rozpočtu. Touto úpravou se objem
rozpočtu nezměnil
❙ MZ schválilo udělení čestného
občanství páteru Pavlu Jančíkovi
❙ MZ schválilo udělení čestných
cen za rozvoj Vinoře. Tyto ceny byly předány v rámci oslav 930 let
❙ MZ schválilo finanční odměny
členům výborů a redakční rady ve
výši navržené předsedy výborů
a redakční rady
❙ MZ souhlasilo s bezúplatným využitím pozemku p. č. 79 v k. ú. Vinoř pro vznikající skautský oddíl
od ledna 2019. Majitelka včelstev
bude upozorněna na ukončení dohody o bezplatném užívání tohoto pozemku
❙ MZ schválila prodloužení nájemní smlouvy na dva byty v ulici
Mladoboleslavská č.p. 13, Praha 9
Vinoř od 1. 11. 2018 do 31. 10.
2021
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❙ MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na byt Bohdanečská 400, Praha 9 - Vinoř pouze na
jeden rok od 1. 10. 2018 do 30. 9.
2019 z důvodu nepravidelného
placení nájmu
❙ MZ schválilo prodloužení pronájmu parkovacího místa v ul. Bukovinská, Praha 9 – Vinoř od 1.10.
2018 do 30. 9. 2019
❙ MZ odsouhlasilo výměnu bytu
Bohdanečská 399 za byt v Křemílkové 245 ze zdravotních důvodů
nájemce
❙ MZ odsouhlasilo přidělení bytu
v Bohdanečské čp. 399 o velikosti 33,36 m2. Doba nájmu byla stanovena od 15. 9. 2018 do 14. 9.
2019 s možností prodloužení
(žádost o prodloužení nájemní
smlouvy musí být podána 90 dnů
před datem ukončení smlouvy).
Nájemné je stanoveno dohodou
ve výši 89,57 Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou připočteny zálohy na služby a nájemné ze zařizovacích předmětů

❙ MZ souhlasilo se zahájením jednání ve věci převzetí nabízeného
majetku (pozemky a stavby komunikací – ulice Lipoltická) s tím, že pověřilo starostu k zahájení takového
jednání, které povede k vyjasnění
rozsahu přebíraného majetku a následnému uzavření darovací smlouvy, která bude předložena k odsouhlasení zastupitelstvu
❙ MZ souhlasilo s uzavřením předloženého návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene za cenu 500
Kč/bm pro PRE na parc.č. 1337/97
v ulici Rosická.
❙ MZ odsouhlasilo ukončení nájemní smlouvy na byt Mikulovická
337 k 31. 10. 2018. Tento byt zůstane prázdný a bude využit k rozšíření vývařovny mateřské školy
v Mikulovické ulici
❙ MZ souhlasilo s uzavřením memoranda o spolupráci mezi MČ
Praha – Vinoř a Domovem seniorů Dřevčice, což umožní přednostní umístění vinořských občanů v naléhavých případech
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Finanãní pomoc pro rodiny s váÏnû nemocn˘m dítûtem
mo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace.
K mnohým z nich se ale i přesto
tato informace nedostane,“ dodává.
Pět set čtyřicet šest rodin z celé Prahy již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která
pomáhá také rodinám, v nichž se
dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů
– mohou všechny těžkosti zvládat
lépe alespoň po finanční stránce.
Pomozte najít další rodiny, které
tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním,
jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více.
Rodiče často neví, že u nás mohou
o příspěvek požádat. Naší snahou
je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora,
spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí
lékaři či sociální pracovníci pří-

Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý
měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo
vážné onemocnění. Typicky se
jedná o onkologické onemocnění,
selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná
postižení, svalovou dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc
motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také
pomoci dětem, které se potýkají se
vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchami
(mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž
onemocněl rakovinou jeden z ro-

dičů. Za šest let fungování nadace
podpořili dárci více než 5 548 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci
právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace
doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí
vše potřebné. Důležité je nebát se
ozvat, Dobří andělé rodinám rádi
pomohou.
Staňte se i vy Dobrým
andělem.
Stačí krátká registrace na
www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc
bude rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete
přečíst konkrétní příběhy rodin,
kterým pomáháte.

Ctûnice
Pﬁipravované akce
1. a 8. 12. Adventní řemeslné
dílny (10–17 hod., kočárovna)
Adventní tvůrčí dílničky s ukázkami tradičních lidových řemesel,
vztahujících se právě k předvánočnímu času. Pod vedením zkušených řemeslníků se mohou návštěvnici naučit řadu řemeslných
technik, vyzkoušet si svou zručnost nebo si vyrobit dárek pro své
blízké.

ZÁMECK¯ AREÁL CTùNICE
Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř
Tel.: 286 001 366, e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz,
www.muzeumprahy.cz
Spojení: metro B – Palmovka nebo metro C – Letňany, bus 185 (směr
Vinořský hřbitov) a 302 (směr Přezletice–Kocanda) do stanice Ctěnice
Otevřeno: do 31. 10. út–ne 10–18 hod., park je přístupný denně
8–20 hod., od 1. 11. – 31. 3. út–pá 10–16 hod., so–ne 10–18 hod.
27.–28. 10. 2018 vstup zdarma
Státní svátky: 28. 10. a 17. 11. 2018 10–18 hod.
Vánoční provoz: 24. 12. 10 –13 hod., 25.–26. 12. 10–16 hod.,
31. 12. 10–13 hod., 1. 1. 10–16 hod.
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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.
Předmět čtvrtletí: Pohřební
štít cechu mydlářů
První zmínka o mydlářském cechu pochází z roku 1464 a pravděpodobně se jednalo o jediný
cech společný pro všechna tři
pražská města. Mydláři vyráběli
mýdlo, ale také lojové a voskové
svíce. Silnou konkurencí jim byly
po celý středověk hospodyně, které si mýdlo i svíce zhotovovaly samy, ale také řezníci, kteří měli k lojové surovině rovněž blízko.
Pohřební štít mydlářů patří do
souboru čtyř pohřebních štítů vymalovaných na měděném plechu
a pochází z druhé poloviny 17. století. Pozoruhodné jsou zejména
postavy ve zbroji s portréty starších cechovních mistrů se znaky
mydlářského řemesla – svícnu
s hořící svící a kostkou mýdla drženou anděly.
STÁLÁ EXPOZICE
přízemí ZÁMKU

Zámek Ctûnice
Dějiny, stavební vývoj a obnova

Dûjiny Vinoﬁe
Od pravěku do 20. století
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STÁLÁ EXPOZICE VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR

NádraÏí Praha Tû‰nov / Provoz obnoven
Expozice představuje zaniklé
pražské nádraží jako model ve velikosti H0. Model budovy v měřítku 1 : 87 vznikl dle původních
technických výkresů metodou
3D tisku. Na digitálně řízeném kolejišti jsou v provozu repliky dobových vlakových souprav. Mode-

lový železniční provoz zahrnuje
i trať procházející po Negrelliho
viaduktu, pod nímž se nacházelo
záhlaví těšnovského nádraží. Adekvátní část tohoto nejstaršího železničního mostu přes Vltavu je
rovněž součástí modelového kolejiště.

VÝSTAVY – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Broučci architekta Zdeňka
Podhůrského
23. 10. 2018 – 3. 3. 2019

Retrospektivní výstava loutek
jednoho z nejvýznamnějších loutkářů vůbec. Výstava půvabných
loutek z večerníčků Broučci, Neználkovy příhody a Dobrodružství
Čokoládového panáčka. Kresby,
náčrty, kalendářové loutky, pracovní fotografie a textové informace připomínají genialitu kreslíře

a výtvarníka Zdeňka Podhůrského.
Vystaveny jsou i loutky z posledního nedokončeného animovaného seriálu na motivy Řeckých bájí
a pověstí, nechybí Hannibal, Goliáš a David a další. Výstavu doplňuje výtvarná a loutkářská dílna.
10. 11. Setkání s uměleckými
řemesly (10–17 hod.)
Střední uměleckoprůmyslová
škola a Vyšší odborná škola v Jablonci nad Nisou předvedou starou
techniku volné ražby replik brakteátu Přemysla Otakara I. A umožní si ji i vyzkoušet. K vidění bude
i tisk grafik technikou dřevorytu
na ručním tiskařském lisu a ukázky současné tvorby ruční modelace podkladů pro výrobu medailí
a mincí.

Programy pro ‰koly a zájmové skupiny (út–pá)
Komentované prohlídky
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
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 prohlídky objednávejte se pﬁedem
na tel.: 286 001 362,
nebo na e-mailu: edukacectenice@muzeumprahy.cz.

komentované prohlídce, se samy
vydávají na vandr po expozici.
Vhodné pro: 1. st. ZŠ.
Pohádky na niti
Animační program nabídne exkurzi do neobyčejného světa loutek
architekta Zdeňka Podhůrského.
Vhodné pro: MŠ a 1. st. ZŠ.
Platné od: 23. 10. 2018.

Literární kavárna (ve 14 hod, v sále Koãárovna)
úterý 9. 10. 2018
Zdenka Procházková
a Jiří Grygar

Zdeněk Podhůrský

Jiří Grygar

RNDr. Jiří Grygar, CSc., působí
v Oddělení astročásticové fyziky
Fyzikálního ústavu AV ČR. Celý život se věnuje popularizaci astronomie a příbuzných oborů fyziky.
Publikoval více než dvě stě odborných prací a řadu populárněnaučných publikací. Byla po něm
pojmenována planetka (3336)
Grygar objevená 26. října 1971.
úterý 13. 11. 2018
Zdeněk Podhůrský
Zdeněk Podhůrský je nejen herec, moderátor, ale i muzikant
a zpěvák, od mládí píše povídky

a básničky, texty k písničkám. Díky
svému podmanivému hlasu je
znám z dabingu, kde působí rovněž
jako režisér. Je to zkrátka nebývale
aktivní umělec, který ještě i rád fotografuje a věnuje se řezbářství. Jeho otec, výtvarník, řezbář, je autorem nezapomenutelných Broučků
– a právě ty společně s dalšími loutkami jsou k vidění na nové výstavě,
kterou Zdeněk Podhůrský připravil
pro Zámecký areál Ctěnice.
úterý 11. 12. 2018
Růžena Charlotta Urbanová
(1888–1978), zapomenutá
a znovu objevená cestovatelka, spisovatelka, malířka.
Pořadem s projekcí unikátních
fotografií provází žurnalistka Ing.

Martina Fialková, redaktorka Listů
Prahy 1 a spoluautorka projektu
České kořeny. Paní Růženu Charlottu Urbanovou nám představí
PhDr. Dagmar Pospíšilová CSc.,
odborná pracovnice Národního
(Náprstkova) muzea, která o ní
připravuje odbornou publikaci.
V roce 1947 vyšla v historicky prvním čísle časopisu Vlasta obsáhlá
reportáž o dobrodružné cestě kolem světa, kterou Růžena Charlotta Urbanová podnikla. Dočítáme
se zde o slavné osobnosti, vítané
v Praze s velkou úctou. Dnes sice
zapomenutá, ale pozoruhodná,
moderně smýšlející a samostatná
žena, po které zůstalo obsáhlé dílo a velmi cenná etnografická sbírka z Tichomoří.

Růžena Charlotta Urbanová
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Vinoﬁ international
Mezinárodní tábor v Polsku – Kargowa 8. 7. – 14. 7. 2018
V neděli ráno nastoupilo 6 děvčat a 6 chlapců z vinořské školy do
minibusu a za doprovodu dvou vedoucích se vydali na dlouhou cestu směr Kargowa. Naštěstí byl busík klimatizovaný, protože letošní
léto bylo velmi teplé. Cesta trvala
déle, než jsme čekali, a když jsme
dorazili do kargowské školy, už na
nás čekali naši noví polští a němečtí kamarádi a výborný uvítací
oběd, který jsme s velkou chutí
snědli. Po malé prohlídce Kargowé a zastávce u jezera jsme se autobusem všichni přesunuli do nedalekého sportovního centra
Drzonków a ubytovali se v malých
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bungalovech ve 2 a 3 lůžkových
pokojích. Po večeři jsme se prošli
a prohlédli si celý areál, ve kterém
je velká sportovní hala, tenisové
kurty, bazény, stáje s koňmi, jízdárna, dětské hřiště a také park
s ohništěm a jídelna, do které jsme
chodili jíst celý týden. Dozvěděli
jsme se, že to je výcvikové centrum pro moderní pětiboj a tak
jsme se cítili také jako sportovci.
V pondělí po snídani na nás čekal školní autobus, který nás dopravil do Zelené Hory do centra
trampolín Skoko Loco. Celý areál
byl dvě hodiny jenom náš a děti si
to skvěle užily. Nazpět jsme se vra-

celi za doprovodu pohádky Bolek
a Lolek, kterou nám pan řidič pustil. Po výborném obědě, kde si

mohly děti vybrat ze dvou jídel
a příloh a z velkého množství zeleniny, nás čekalo koupání ve vyhřívaném bazénu a trénink tenisu.
Po večeři byla volná zábava a pak
už zasloužený spánek.
V úterý jsme strávili v Zelené
Hoře celý den. Opět jsme cestovali školním autobusem, tentokrát
za doprovodu karaoke. Nejprve
jsme prošli malou zoologickou
a botanickou zahradu a potom si
trochu zautráceli v obchoďáku. Jako překvapení byl pro nás připravený oběd v krásné restauraci podobné tropickému pralesu se
spoustou palem, orchidejí a také
rybek v akváriích. Děti dostaly
hranolky s řízečky a chutný zmrzlinový pohár. Po obědě jsme při
krátké procházce městem počítali
postavičky Bachuse – patrona
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města. Bylo jich skutečně hodně.
Na konci procházky čekala děti
návštěva cukrárny, ze které se již
při příchodu linula přesladká vůně. Co teprve uvnitř. Všude samé
sladkosti. To by bylo, abychom si
odtud něco neodnesli. A nejen, že
jsme si mohli něco koupit, každý
dostal možnost vlastnoručně si vyrobit lízátko. Mňam, nakonec jsme
voněli všichni. Na závěr jsme
shlédli pěkný film v planetáriu Venus. Pak už nás čekala jen cesta
zpět, večeře a po dlouhém dnu hurá do hajan.
Celou středu jsme zůstali v areálu, kde se děti vystřídaly při hraní různých míčových her a také
jízdě na koních. Všichni si vyzkoušeli základy basketbalu a no-
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hejbalu, zahráli si také ping-pong,
dokonce se stihlo několik soutěží.
Soutěžilo se v hodu na koš a kluci
si zahráli fotbal. Odpoledne jsme
se naučili hru Boccia, kterou hrají
hendikepovaní a podobá se svými
pravidly petanque, jen koule nejsou železné, ale kožené. Bylo to
velmi zábavné, ani jsme nevěřili,
že den tak rychle utekl. Večeři
jsme si dnes „uvařili“ sami. Opekli jsme si párky na ohništi a moc
nám chutnaly. Po večeři se děti ještě proběhly venku, zahrály si fotbal a zaskákaly gumu.
Ve čtvrtek nás opět čekal výlet.
Celé dopoledne děti řádily v aquaparku a vyzkoušely si i některé
pro ně zcela nové atrakce. Po obědě opět sport. Co taky jiného ve

sportovním centru. Kluci se konečně dočkali oficiálního turnaje
ve fotbalu. Bohužel skončili druzí
a porážku nesli opravdu těžce. Po
večeři byl věnovaný čas vyrábění.
Děti vyráběly duhu z plastelíny
a spoustu různých náramků z provázků, drátků, peříček, bambulek
a dalších materiálů. Na závěr večera si děti vyměnily ještě malé
dárky, které přivezly. Tak dnes
rychle spát, ať jsme čerství na další den.
V pátek jsme vyjeli na poslední
výlet. Tentokrát do vojenského
muzea, kde si to užili hlavně kluci.
Viděli jsme tanky, vrtulníky, letadla a další vojenskou techniku. Některé stroje si mohly děti prohlédnout i uvnitř – např. kokpit

letadla a tank. Dokonce nás svezli
ve starém vojenském terénním vozidle. Nakonec jsme si prošli vnitřní expozice, ve kterých bylo vystaveno mnoho zbraní a uniforem
z různých historických období. Nezapomněli jsme si koupit upomínkové předměty. Cestou zpět ještě
jedna zastávka v nákupním centru,
aby mohly děti utratit zbylé grošíky. Na oběd jsme dorazili o trochu
později, ale to nám nevadilo. Odpoledne si dala děvčata turnaj
v přehazované. Ani jim se nepodařilo získat pohár, ale i tak si to moc
užila. Kluci si ještě jednou zajezdili na koni. Po večeři jsme všichni
společně popřáli Filipovi, který slavil narozeniny. Bylo to pěkné, protože každá země mu zazpívala na-

rozeninovou píseň ve svém jazyce.
Večer už se děti začaly těšit domů,
a tak začaly balit.
Sobota – den odjezdu. Všichni
už se těší domů. Když jsme si vše
zabalili, šli jsme se ještě podívat na
závody v parkurovém skákání. Dětem se to moc líbilo. Před obědem
nám dorazil náš minibus, a tak
jsme naložili všechna zavazadla
a šli jsme se najíst. Po obědě už
zbývalo jen rozloučení a hurá na
cestu domů. Cesta nám tentokrát
ubíhala rychle, takže jsme v půl sedmé dorazili před školu ve Vinoři,
kde už čekali natěšení rodiče. Máme spoustu zážitků, na které budeme dlouho vzpomínat.
Letošní tábor byl vydařený, líbil
se dětem i vedoucím a proběhl bez

komplikací, což je vždy ten nejlepší výsledek. Příští rok by se měl
konat tábor v Čechách, takže se
budeme snažit, aby byl stejně vydařený jako ten letošní v Polsku
a loňský v Německu.
Iveta Koníčková,
Iveta Boušová
a děti ZŠ Vinoř
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V˘stava kostelÛ
9. 9. se konala Výstava kostelů
tří partnerských obcí pod motem
Objevovat, co nás spojuje. V Patronatskirche v Schulzendorfu odprezentoval starosta Fr.Švarc náš
kostel Povýšení sv. Kříže.

Ze Ïivota Vinoﬁe
V˘tvarn˘ pﬁímûstsk˘ tábor
Celkem 25 dětí se zúčastnilo
o prázdninách ve třech bězích výtvarného příměstského tábora ve
Vinoři. Děti ve věku 5 až 12 let dopoledne i odpoledne ve stínu pergoly na farním dvoře malovaly,
kreslily anebo kutily z různých
materiálů každý den zajímavé práce. Překvapovala mě jejich pracovitost, nadšení a vytrvalost, s kterou tvořily. Na výsledcích to bylo
vidět.
Seznámili jsme se s novými materiály na plastiku, např. Powertexem. Některé děti ocenily návštěvu malíře pana Ettlera, aby pak
také zkusily podle jeho vzoru
akvarel.
V přírodě jsme kreslili (např.
koně v ohradě), ale také jsme chodili na vycházky a hráli si na zahradě. Kromě toho se všechny podílely na přípravě oběda.
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Všechny děti se se mnou loučily slovy: Tak na shledanou příští
rok! A já dodávám, že s některými
dětmi se dále setkávám ve škole
při výtvarných kroužcích a nově
také na výtvarných kurzech ve
Vincentu každou středu odpoledne. Přijďte si to zkusit i vy.
Ludmila Obručová,
Atelier Ludmila.

Komentovaná prohlídka archeologické lokality Hradi‰tû
Po domluvě s Ústavem pro archeologii FFUK, který opětovně na
Velkém Hradišti u Vinoře celý srpen prováděl archeologický výzkum, jsme 1. září s velkou skupinou zájemců z Vinoře a okolí
navštívili dnes již téměř neznámou a neviditelnou historickou
památku, místo s významným pravěkým a keltským osídlením a největší slávou za raného středověku,
kdy tu stávalo opevněné přemyslovské hradiště, kolem kterého
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vedla raně středověká cesta do
Staré Boleslavi, poté panský dvůr,
tvrz z 13. a 14. století – Hradištko
a později drobná tvrz, v 17. století
již opuštěná a ve vojenských mapách do konce 18. století zakreslovaná stále s křížkem, pamatující či nesoucí ještě pozůstatky
jakési sakrální stavby, která nebyla dodnes lokalizována a o níž vypovídá nález zlomku románské terakotové dlaždice z roku 2002.
Hradištěm nás laskavě a ochotně
provázeli vedoucí výzkumu v čele
s PhDr. Ivem Štefanem, Ph.D. Minulý rok zde totiž nalezli hrob
zhruba dvanáctileté holčičky s velkomoravskými gombíky u hlavy
v prostoru nekropole z 9. až 12.
století. A pohřebišti se věnovali
i letos. Předpokládali, že naleznou
knížecí hrob jejích rodičů. Odhalili na třicet hrobů, kostnici, nalezli esovité náušnice. Velkým objevem letošního léta byl žlab,
pozůstatek jakési pozdější zastřešené dřevěné konstrukce, která
procházela pohřebištěm jako by
o něm již zcela nevěděla, nekopírovala původní půdorys a hrob
„vinořské princezny“, jak krásně
děvčátko archeologové nazývají.
Pan doktor Štefan uvedl možnou
paralelu se severskou Valhallou,
Síní mrtvých.
Dostalo se nám velmi vřelého
a heuristického výkladu nejen
o nálezech ale i o samotném ostrohu, hradišti, opevnění, valech,
kontextu a významu tohoto místa
v přemyslovských středních Čechách, o výzkumu, který začal
před čtyřmi lety povrchovými sběry, po nichž následovalo magnetometrické měření v roce 2016
a zásadní geologický vrt potoka
pod Hradištěm minulou zimu, jehož ekofakta přinesou nesmírně
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důležité informace o proměně
zdejší krajiny. Nejpodstatnějším
sdělením byl velice osobní a naléhavý apel pana doktora Štefana,
jak památku chránit proti detektorářům kovů, kteří místa nesmyslně vykrádají a znemožňují další
výzkum a rozkrádají naše společné kulturní dědictví. Vykrádání
historických lokalit a nalezišť je
trestný čin a je třeba se k tomu i jako ke krádeži občansky postavit.

Je to naše slavné Hradiště, stejně
tak i celá Vinoř je nejkontinuálnějším místem lidského osídlení
od pravěku dodnes a o tomto dědictví je třeba vědět, být na ně náležitě pyšní a chránit si je před vykradači našich dějin.
Se srdečným poděkováním archeologům, kteří se nám věnovali a návštěvníkům za nebývalý zájem
Klára Löwensteinová

Vincent a Bublina
Kurzy Lingva Ludus

Kurzy Lingva Ludus lektorky
Kláry Löwensteinové probíhají již
jedenáctým rokem v KVC Vincent.
Lingva Ludus – jazykové kurzy
angličtiny, italštiny, divadelní, literární, historické a filosofické dílny pro širokou veřejnost probíhají ve Vincentu již jedenáctým
rokem. 10. září jsme otevřeli deset
veřejných jazykových kurzů pro
děti a dospělé, 17. září pak dalších
čtrnáct dětských školních individuálních jazyko-skupin (zajímavostí jsou čtyři indivindi skupiny
ze IV. třídy ZŠ, to tu ještě nebylo)
a sedm individuálek pro dospělé
a jednu historickou dílnu pro děti
týdně. Na palubě Lingva Ludus je
momentálně rekordních devadesát tři studentů a třicet dva monád
a jeden lodivod-lektor.
Tři volná místa jsou ještě v historických projektových dílnách
pro děti (5-13 let) ve čtvrtek 18.1519.15: Člověk, objevitel, vynálezce
a tvůrce. Prošli jsme pravěkem
a nyní objevujeme starověké civilizace Předního východu, od poloviny října začneme objevovat
Evropu, koncem listopadu by-

chom měli postoupit až do raného
středověku. Zkoumáme, zkoušíme, vyrábíme, hrajeme si na…
Letos všechny skupiny Lingva
Ludus začaly projektovou čtrnáctidenní výuku. V praxi to znamená, že každý týden má své téma
a čtrnáctidenní výstup, téma se
pak znovu vrací po třech měsících
při malých lingva-luduských
zkouškách. Kurzy postupují systematicky, důraz je kladen na plán
skupiny, myšlenkové a gramatické

mapy, jednotlivosti v souvislostech, kreativitu, kritické myšlení,
gramotnost, samostatnost a vlastní uchopení.
Panu řediteli KVC Vincent Vítkovi Mokrému velice děkuji za
možnost zakoupení kvalitních
učebnic od nakladatelství Macmillan a ELI a dalších výukových materiálů pro děti ve veřejných skupinách. Jsou to nemalé částky
a velká podpora dětí, rodičů i lektora.
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Nově: Lingva Ludus od října
startuje divadelní projekt Vážně
nevážného divadla pro dospělé
aneb pohádky pro velké. Tentokráte jde o projekt zábavného scénického divadla (čtení) lidových
svatopetrských apokryfů, kterými
se zabývám řadu let a nyní bych je
díky Vám chtěla o Vánocích znovu
vpravit do světa. První čtení a setkání bude v pátek 19. října ve Vincentu od 18.30. V případě zájmu
mne prosím kontaktujete na:
klaralowenstein@yahoo.it
Pošlu Vám texty. Těším se!
Přeji Vám barevně i světonázorově přítulný a přívětivý podzim.
Vinořský srdcotepec a lektor,
Klára Löwensteinová

Nûmeck˘ jazyk

V˘uka hudebních nástrojÛ ve Vincentu

Kurzy německého jazyka „Deutsch für den Beruf“ budou probíhat vždy ve čtvrtek od 17.30 do
17.00 v učebně KVC Vincent. Začínáme 4. 10. 2018
Mgr. Helena Cimermanová

Ve školním roce 2018–19 bude
probíhat výuka Ve Vincentu takto:
pondělí: klavír, kytara (akustická i elektrická)
úterý–pátek: klavír, zobcová
flétna

Na prosinec nebo leden opět
plánujeme koncerty v Mariapoli,
kde vystoupí děti se svými písničkami a skladbami na klavír, flétnu
nebo kytaru. Určitě se mezi nimi
objeví i zpěváci.

V˘tvarné kurzy ve Vincentu
Nově otevřené výtvarné kurzy
Pro děti od 5 let
(středy 16:00–16:45 hodin)
Pro děti od 8 let
(středy 16:45–18:15 hodin).
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Podle věku a přání jednotlivých
účastníků malujeme různými technikami, prohlubujeme studijní
kresbu, učíme se základy grafiky,
tvoříme z různých materiálů (mal-

ba na sklo, na textil, modelování,
výrobky z kůže apod.)
Mgr. Ludmila Obručová,
tel.: 602496722,
kurzy@atelier-ludmila.cz.

YAMAHA
Již od roku 2008 nabízíme ve
Vinoři díky skvělé spolupráci
s KVC Vincent kurzy Hudební školy YAMAHA. Kurzy jsou určeny pro
děti a to již od 4 měsíců věku. Probíhají pravidelně v pondělí v do-

poledních hodinách, v případě zájmu nabízíme možnost otevření
dalších hodin. Bezplatná ukázková lekce je samozřejmostí a po
předchozí domluvě Vás na ni srdečně zveme. Děkujeme, že díky

vstřícnosti pana Mokrého a paní
Lichtenberkové můžeme muzicírovat s Vámi a Vašimi dětmi ve Vinoři.
ZUZANA BARTOŠOVÁ
Využívá YAMAHA hudební kurzy

nacvičíme taneční sestavičky na
vystoupení . Základní taneční průprava – zdravý pohyb pro všechny holčičky i kluky.
Junioři od 8 let (dle dohody
i mladší)
- směs moderních a latinských tanců – v pátek od 16:15 - 17:30 hod
- naučíte se správnému držení těla
a koordinaci pohybu, získáte zdravé sebevědomí a zlepšíte svou řeč
těla. Tančíme v rytmu hip-hop
a dalších tanců – samby, ča-či, jivu-

-rock‘n rollu, specialitou je kankán
a tango. Taneční průprava je vhodná pro všechny.
Výuku vede profesionální taneční mistrová – zkušená lektorka,
absolventka taneční konzervatoře, externí lektorka Pedagogické
školy – Hana Jozová Dluhošová .
Vše najdete na
www.tanecniskola-hit.cz,
dotazy na:
info@tanecniskola-hit.cz
nebo : 602 194 636

na soutěžní úrovni, ale pouze
o smysluplné trávení volného času
sportem. Aerobik je všestranně rozvíjející cvičení, které dá Vašemu dítěti základy pro mnohé jiné sporty.
Pondělní dětský kurz je zaměřený na radost z pohybu s hudbou
a na všestrannost. Hlavním cílem
je vypěstovat v dětech správné pohybové návyky, správné držení těla a předcházet tak problémům,

které vznikají zejména ve školním
věku v souvislosti s dlouhým sezením ve školních lavicích. Náplní
hodin jsou především jednoduché
taneční a aerobikové choreografie, posilování pro zpevnění těla
a protahování pro lepší kloubní
pohyblivost. Do hodiny zařazuji
také hry pro odreagování a posílení vztahů mezi dětmi.
Lektorka Marcela Koucká

děti. Budeme se těšit na všechny
děti, které chtějí s námi tančit, ve
věku 6–11 let.
Zápisy probíhají právě teď!
Možnost vyzkoušení první lekce zdarma.

www.streamofdance.cz
tel. 604 475 931
nebo 602 576 339
e-mail: info@streamofdance.cz

·kola HIT ve Vincentu
Stále se můžete přihlásit na:
Děti od 2,5 let – minitanečky
ve středu od 10:00–10:45 hod
(s maminkami)
- přijďte si hodinu vyzkoušet – tančíme a hrajeme si (kurz bude otevřen od 17. 10. při min. počtu
8 dětí ).
Děti od 3 let – tanečky pro nejmenší v pátek od 15:30–16:15 hod
- učíme se jak krásně stát a propnout špičky, trénujeme točení se
sukní, v kroužku se protáhneme,

Dûtsk˘ aerobic
Dětský aerobic je cvičení na dynamickou hudbu, přičemž dochází
ke zlepšení kardiovaskulárního
systému, zvýšení kondice, síly a flexibility. Aerobik vede ke zlepšení
pohybové koordinace, působí preventivně proti nemocem a pomáhá
kontrolovat dětskou obezitu. Cvičení v kolektivu navíc upevňuje
přátelské vztahy a umožňuje navázání nových. Nejedná se o cvičení

Stream of Dance
Taneční skupina Stream of Dance, několikanásobný mistr ČR,
opět pořádá od září 2018 každou
středu (13:00–14:00) ve Vinoři
v kulturním a volnočasovém centru Vincent lekce Street Dance pro
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Program PILATES studia ve Vinoﬁi

Kurzy Pilates ve Vincentu vedeme už devátým rokem a velmi nás
těší Váš zájem. I když bývají naše
kurzy zpravidla obsazené, neváhejte nás kontaktovat, v případě,
že se místo uvolní, dáme Vám přednostně vědět.
Další informace:
www.studiozp.cz
email: studiozp@email.cz
mobil: 731 485 125
NOVĚ OTEVŘENÝ KURZ – volná místa:
Velkou oblibu si získal kurz pro věkovou kategorii 55+ a tak jsme se rozhodli otevřít ještě jeden stejně zaměřený kurz.
Kurz
Pilates VITALITY 55+

Kdy
âtvrtky
9–10 hod.

NáplÀ kurzu
Tento kurz je vhodn˘ pﬁi bolestech zad a kloubÛ.
Protáhne Vás, uvolní i posílí. Je upraven pro vûkovou kategorii 55+ a nebo pro osoby se zdravotním omezením napﬁ. po úraze nebo operaci.
Cviky jsou jemnûj‰í s ohledem na zdravotní komplikace a omezení. Pracuje se na uvolnûní a prokrvení kloubÛ, na tûÏi‰ti a rovnováze, posiluje se
stabilita a jemnû i bﬁicho a svaly kolem páteﬁe, postupnû dochází ke zlep‰ování rozsahu pohybu.

První ukázková lekce ZDARMA!!! Je nutné si rezervovat místo na ukázkovou lekci.
PILATES sobotní SPECIÁLY:
Sobotní speciály jsou nejen pro naše klientky, ale pro všechny, kdo si chce cvičení u nás vyzkoušet. Není potřeba žádné zkušenosti se cvičením. Pro toto pololetí jsme si připravily tyto témata:
Téma
Pánevní dno
a jak s ním cviãit
Lektorka: Markéta Kotková

Kdy
Sobota
6. 10.
9–11 hod.
400,-
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Program
Pánevní dno a jeho tajemství
Anatomie PD, co je a není PD, rozdíl mezi muÏem
a Ïenou, aneb co vÏdy budeme mít vÏdy jinak. PD
a zdravotní aspekty, bolesti zad, inkontinence atd.
PD a sexualita, PD po porodu a v prÛbûhu Ïivota.
Kdy je tﬁeba zaãít hledat odbornou pomoc. Návod
cviãení na kaÏd˘ den.

PILATES sobotní SPECIÁLY:
Téma

Kdy

Malování mandal na plátno
Lektorka: Radana ·torkánová

Sobota
24.11.
8:30–12:30 hod.
550,-

Relaxaãní pﬁedvánoãní
cviãení + moxování
Lektorka: Radana ·torkánová

Sobota
1. 12.
9–11 hod.
250,-

Zimní detox – lymfa
+ péãe o chodidla
Lektorka: Markéta Kotková

Sobota
13. 1.
9–11 hod.
250,-

Válec
Lektorka: Radana ·torkánová

Sobota
26. 1.
9–11 hod.
250,-

Program
Malování mandal na plátnû aneb relaxujeme
kreativitou
Vytvoﬁte své jedineãné dílo pomocí techniky,
kterou zvládne i zaãáteãník. Potû‰te originálním
obrazem sebe nebo své blízké, tﬁeba jako dárek
pod stromeãek. Tuto techniku opravdu zvládne
kaÏd˘. Pﬁijìte si pohrát s barvami a nauãte se techniku, kterou mÛÏete vyuÏít pﬁi zdobení i jin˘ch vûcí. V cenû je zahrnuto v‰e potﬁebné, plátno, barvy,
atd.
Relaxaãní cviãení spojené s lehkou meditací
na závûr moxování
Pﬁijìte si odpoãinout a naãerpat energii v období
pﬁedvánoãního shonu. Dozvíte se tipy, jak umût relaxovat. Cviãení s bolstery.
Moxování – je jednou z léãebn˘ch metod tradiãní ãínské medicíny a tvrdí se, Ïe je je‰tû star‰í neÏ
akupunktura. Moxa má v˘razn˘ vliv na posílení
funkcí organizmu, na imunitu, upravuje zaÏívání
a léãí bolesti pohyb. aparátu.
Zimní detox
Jak ãistit organismus bûhem zimních mûsícÛ. âi‰tûní organismu je úzce spjato s funkcí lymfatického systému, chcete se o nûm nûco dozvûdût? Cviky pro podporu lymfatického systému. Jak si pomoci
pﬁi ãastém otékání nohou. Které potraviny zaﬁadit do
jídelníãku pro pﬁirozenou detoxikaci.
Péãe o chodidla a cviãení s chodidly pro uvolnûní
chodidel a ke stimulaci reflexních bodÛ.
Válce – na‰e nejoblíbenûj‰í pomÛcka
Poznejte více moÏností, jak cviãit s pûnov˘mi válci. âekají Vás automasáÏe, uvolnûní tûla, ale i posilování.
MÛÏete si s touto skvûlou pomÛckou pﬁijít na tento sobotní speciál jen tak intenzivnû zacviãit nebo
pokud jste si válec poﬁídili, mÛÏe b˘t speciál návodem na cviãení doma. KaÏd˘ úãastník obdrÏí letáãek se základními cviky. V pﬁípadû zájmu, zakoupíte kvalitní pûnové válce zn. TOGU i u nás.

Rezervace: Kapacita je omezená, proto je nutné se pﬁihlásit na www.studiozp.cz
nebo telefonicky 731 485 125 nebo emailem: studiozp@email.cz.
VINCENT – kulturní a vzdûlávací centrum, Opoãínská 364, Praha Vinoﬁ
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Formování tûla ve Vincentu
Nově otevřený kurz v pondělí
od 18.00 hodin, pomáhá rovnoměrně formovat a zpevňovat postavu. Trénink se soustřeďuje na
formování svalů celého těla, především potom na problémové partie – stehna, hýždě a břišní svaly.
Hodina je kombinací prvků klasického aerobiku bez choreografií
a bez skákání s posilovací částí na
zemi. Slouží k zahřátí celého těla

Pﬁímûstské tábory v létû
Letos v létě jsme pro děti uspořádali 2 turnusy příměstských táborů. Zastihla nás sice vlna veder,
ale to nás neodradilo si to s dětmi
užít. Téma táborů byly 4 živly
(oheň, voda, země, vzduch) a program byl opravdu pestrý. Trošku
jsme cvičili, malovali, vyráběli,
hráli hry a jezdili na výlety k řece,
do zoo, do lesa. Náš cíl byl naplněn, děti byly spokojené a šťastné.
Radana Štorkánová
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a posilování, tempo se střídá podle toho, které svalové skupiny
zrovna procvičujeme.
Cvičením se zpevňuje a formuje celé tělo, v závěru dochází k protažení, uvolnění a relaxaci. Výhodou je, že je tato hodina vhodná
pro cvičenky různého věku s různou kondicí.
Při cvičení používáme také náčiní – například posilovací gumič-

ky a činky, naopak se ale neučíme
složité choreografie.
Nový kurz „Formování těla“ je
vhodný v podstatě pro všechny,
nedoporučuje se pouze pro těhotné ženy. Na hodině se neobejdete
bez pohodlného sportovního oblečení a zapomenout byste neměli ani na pití a ručník.
Těším se na Vás
Lektorka Marcela Koucká

Speciál Vinoﬁského zpravodaje

O SLAVY 930

LET

první písemné zmínky o Vinoﬁi
Milí vinoﬁ‰tí sousedé,
aãkoliv jste se s logem „Vinoﬁ 930“ mohli setkávat
v prÛbûhu celého roku 2018 na plakátech
k nejrÛznûj‰ím akcím, ty pravé oslavy leto‰ního
slavného v˘roãí probûhly aÏ o víkendu 8.-9. záﬁí
a o t˘den pozdûji ve dnech 14.-16. záﬁí. Zejména pﬁed
poslední trojicí dnÛ, vûnovanou tûm nejdÛleÏitûj‰ím
bodÛm bohatého programu, jsem se nûkolikrát
nechal sly‰et, Ïe „polovina úspûchu je pûkné poãasí
a zbytek uÏ se zvládne.“ A protoÏe nám poãasí vy‰lo opravdu v˘jimeãnû vstﬁíc, zb˘vá
je‰tû podûkovat v‰em tûm, kteﬁí „to zvládli.“ Jmenovitû tak ãiní na konci tohoto
Speciálu Vinoﬁského zpravodaje dvû dámy, které se o úspû‰n˘ prÛbûh oslav
zaslouÏily pﬁedev‰ím: kulturní referentka Jana âesáková Hyklová a kronikáﬁka Klára
Löwensteinová. Já tedy plním milou povinnost podûkovat právû jim dvûma. Navíc si
dovoluji podûkovat je‰tû vám v‰em, kteﬁí
jste (právû navzdory krásnému poãasí, které
vyslovenû vybízelo k v˘letÛm) zÛstali po
celou dobu oslav ve Vinoﬁi a dokázali jste,
Ïe oslavy narozenin va‰í domovské mûstské
ãásti jsou velkou událostí i pro vás.
Robert Rytina, zástupce starosty
Mâ Praha-Vinoﬁ

Sobota 8. září 2018 – Vinořská sokolovna
HUDEBNÍ FESTIVAL „VINOŘÁK“
● 15:00–24:00 Vystoupení skupin Nanosféra, Ginger head, Viktor Dyk a Waw, Kofe-In,
Nasty Ratz, 1st Choice, Paolo di Maki (DJ).

Neděle 9. září 2018 – Zámecký areál Ctěnice
GALAKONCERT KLASICKÉ HUDBY
● 19:00 Na slavnostním koncertu z děl G. F. Händela, J. S. Bacha, H. Purcella
a W. A. Mozarta účinkovali Jana Kurucová (mezzosoprán), Jana Sibera (soprán) a komorní
soubor Alba Musicale z Berlína.

Čtvrtek 13. září – sobota 15. září 2018 – Infocentrum Na Rychtě
ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA

Pátek 14. září 2018 – Centrum Mariapoli
SPOLEČENSKÝ VEČER SE KŘTEM NOVÉ PUBLIKACE O VINOŘI
● 18:00 Po přivítání představitelů partnerských měst MČ Praha-Vinoř z Polska, Německa,
USA a dalších vzácných hostů následovalo vyhlášení vítězů výroční fotosoutěže
a představení a křest nové publikace Vinořské vzpomínky o historii i současnosti MČ
Praha-Vinoř. Večer zakončil koncert Zdeňka Klaudy (piano), Petra Macečka (housle)
a Karla Untermüllera (viola).

Sobota 15. září 2018
CELODENNÍ OSLAVY 930 LET VINOŘE

● 09:00–12:00 Výstava o historii Vinoře
a vinořských kronik v budově ZŠ
● 09:00–12:00 Komentované
prohlídky vinořského zámku

● 09:00–18:00 Vystoupení hudebních skupin, stánky a občerstvení na náměstí

● 13:00–14:00 Otevření Černínské kaple
na hřbitově pro veřejnost

● 14:00 Slavnostní setkání v sokolovně, během něhož byly předány výroční ceny městské
části. Jako host vystoupil s projevem pan Tomáš Czernin, novým Čestným občanem Vinoře
se stal bývalý vinořský farář P. Pavel Jančík. Součástí programu byla také Česká beseda
v provedení našich Baráčnic.

● 16:00 Průvod
k pomníkům světových
válek, uctění památky
zemřelých vinořských
občanů s doprovodem
dechového orchestru
o padesáti členech a dvou
skupin mažoretek

● 17:00 Retro módní přehlídka na náměstí

● 19:00–02:00 Posvícenská
taneční zábava v sokolovně
s dalším vystoupením Baráčnic

Neděle 16. září 2018
CELODENNÍ OSLAVY 930 LET VINOŘE

● 9:00 – 14:00 V tomto čase měli vinořstí občané možnost proletět se nad Vinoří
helikoptérou. To, co z ní bylo možné spatřit okolo jedenácté hodiny, byl znak naší
městské části, vytvořený pěti sty třiceti třemi dobrovolníky v barevných tričkách
na fotbalovém hřišti. Oficiální komisaři potvrdili, že se v rámci České republiky jedná
o rekordní počin a byl tedy zapsán do České knihy rekordů.

● 15:00 „Čert a Káča“ – představení
Divadla Prima den Báry Maryskové
a Markéty Kilingerové v sokolovně

● 16:30 „Tři bratři“ – představení dětí
z divadelního souboru Kristýny Kučové
v sokolovně

PODùKOVÁNÍ KLÁRY LÖWENSTEINOVÉ
Mé osobní podûkování v rámci Oslav 930 let
patﬁí zejména panu starostovi Franti‰ku ·varcovi, kter˘ mi otevíral dveﬁe a v‰ude mû obûtavû
vozil a ﬁe‰il v‰echny maliãkosti do posledního
dechu, Robertu Rytinovi a jeho paní Magdalenû Rytinové za knihu „Vinoﬁské vzpomínky",
v‰em autorÛm za pﬁíspûvky do sborníku, pamûtníkÛm za laskavé poskytnutí dobov˘ch fotografií a vzpomínek, panu faráﬁi Stanis∏awu
Górovi za pokﬁtûní knihy, panu architektu Jindﬁichu Synkovi za pomoc, invenci, vytvoﬁení
standarty 930 let Vinoﬁe, vû‰ení vlajek, instalaci putovní v˘stavy na faﬁe, ãtení z kronik
v pﬁedzámãí, otevﬁení âernínské kaple, moderování slavnostního zasedání v Sokolovnû, Centru Mariapoli, konkrétnû Lídû Bukovanské, za
poskytnutí prostor pro kﬁest knihy a vyhlá‰ení
fotosoutûÏe, Janû âesákové Hyklové za nafocení interiéru zámku a vytvoﬁení plakátu pro
amatérskou fotosoutûÏ Vinoﬁ 2018, za úãast v porotû fotosoutûÏe, stejnû tak i jejímu
tatínkovi Pavlu Hyklovi, Lídû Obruãové a Radû mlad˘ch, Jiﬁímu Cihláﬁovi za obûtavou asistenci a prodávání knih pﬁed zámkem, znovu Magdalenû Rytinové za kroniky ve ‰kole, ﬁediteli základní ‰koly Alfrédu Tellerovi za laskavé poskytnutí ‰kolních kronik, Tomá‰i Czerninovi za úÏasnou pﬁedná‰ku o jeho rodinû v âernínské
kapli, Karlu Semeckému za nádherné „srdce Vinoﬁe“ pro pana starostu, Veronice Cihláﬁové za nejlep‰í módní pﬁehlídku století, Aloisi Koláãkovi za v‰estrannou pomoc,
paní Helenû Halíkové za pﬁípravu poho‰tûní ve farním centru Betlém, Krist˘nû Kuãové a jejímu souboru za „Tﬁi bratry" v sokolovnû, mé mamince a Aniãce za neb˘valou toleranci a projevovanou lásku bûhem tohoto horkého léta.

PODùKOVÁNÍ JANY âESÁKOVÉ HYKLOVÉ
V¯BOR PRO KULTURU: Robert Rytina, Pavel Kariãka, Petr âesák, Gabriela Roberta Kludská, Veronika Cihláﬁová, Vûra Kuãerová, Dominika ·tádlerová, Pavel Makovec, Simona Vinohradníková, Monika Kembitzká, Jana TereÀová, Hana Málková
POMOCNÍCI, BEZ KTER¯CH BY TO NEBYLO: Klára Lowensteinová, Karel Petru‰ka, Magda Malá, Olina Hradecká, Jiﬁí âechák, Lada ¤eháková, Ondﬁej Knotek, Jiﬁí
Cihláﬁ, Michal Háp, Barbora Marysková, Markéta Kilingerová, Jan Spilka, Sabina
Mostovská, Joná‰ Kilinger

BARÁâNÍCI, ZAHRÁDKÁ¤I, SOKOLOVÉ – ZVLÁ·Tù FOTBALISTÉ, A MODELKY NEJEN Z VINO¤E: Ilona Majtnerová, Hana Hoﬁáková, Marie ·ulová, Mí‰a
KÛrková, Bára Kubíãková, Lucie Alice Eliá‰ová, Jana Hradecká, Lucie Horáková,
Katka Dvoﬁáãková, Veronika Cihláﬁová, Magdalena Rytinová, Petra Chytilová, Cecilie Rytinová, Mili Dvouletá, Anna Hanu‰ová, Jitka ·ulcová, Klára Löwensteinová,
Pavla Matou‰ková, Anna Havel, Petra Îelezná, Martina Divínová, Milu‰e Lodinová,
Petra Kubcová a Halina, Gábina Kludská a Jiﬁí Cihláﬁ, Marie Nováková, Markéta
Imramovská, Lenka Îemliãková, Dominika ·tádlerová, Veronika Kuboviãová, Petra
Kariãková
DÁLE: Franti‰ek ·varc, Dagmar Petrová, Petr Halík, Stanis∏aw Góra, Jindﬁich Synek,
Centrum Mariapoli - Ludmila Bukovanská, Pavel Hykl, Ludmila Obruãová, Hana Hoﬁáková, Alfréd Teller, Marie Brothánková, Tomá‰ Czernin, Karel Semeck˘, Alois Koláãek, Helena Halíková, Krist˘na Kuãová, David Labus, Jan Linhart, Ladislav Hrásk˘,
Vladislav Mal˘, Hana Poláchová, rodina Chytilov˘ch, VinoHra, Rada mlad˘ch
KAPELY A UMùLCI: Nanosféra, Gingerhead, Kofe-in, Viktor Dyk a Waw, 1st
Choice, Nasty Ratz, Paolo di Maki, Color Club, N. J. P., Voãi, orchestr ZU· Klatovy,
maÏoretky Ametyst N˘rsko, PraÏské maÏoretky TJ Sokol Vysoãany, PRIMA DEN,
Zdenûk Klauda, Petr Maceãek, Karel Untermüller, Jana Kurucová, Jana Sibera, Alba
Musicale
KAPELY, KTERÉ P¤ISPùLY DO TOMBOLY AKCE VINO¤ÁK: Nanosféra, Gingerhead, Kofe-in, 1St Choice, N. J. P., Vypsaná Fixa, Sto Zvíﬁat, Falcone, Hentai
Corporation, Imodium, MÀága a Îìorp, Brixtn, Wohnout, Ovoce, No Name, Honza
KﬁíÏek, Groove Army, Universal – Leny, Slza, Mirai
SPONZO¤I, KTE¤Í P¤ISPùLI
POUKAZY, DARY, MEDIÁLNÍ SPOLUPRACÍ NEBO FINANâNù: Adron, divad˘lko
Prima den, Agentura Dobr˘ den,
Dermacol, âistírna peﬁí paní
Flégrové, Nordic Telecom, cukrárna Marcipánka, Zámecká pekárna, Pavel Kariãka, Jana âesáková Hyklová, Robert Rytina –
VR Atelier, Safík, Karel Petru‰ka, Andy Aviation, Vinotéka Vinoﬁ Ale‰e Koudely
Photo © Jana âesáková Hyklová,
Pavel Hykl, Iveta Bou‰ová, Hana
Poláchová, 2018

Bodystyling s Janou
A je to tady zase. Článek ohledně bodystylingu do Vincenta? Jako
už zase? To už je opět pryč jedno
čtvrtletí? Ani nevím kolik článků už
bylo. A to je vlastně dobře. Nevnímám čas, jen vím, že chodím cvičit
a že mě to baví. A kupodivu a díky
za to, chodí se mnou cvičit i jiní.
Vždy v pondělí, úterý a ve čtvrtek.
Jen přes prázdniny ne. I když mým
dětem to připadá dost divné a prv-

ních čtrnáct dní se několikrát zeptají, proč jsem dneska doma. Naštěstí jsou již prázdniny za námi
a tak se vše vrátilo do normálu.
A kdy pﬁijdete vy?
Od září 2018 se můžeme vidět
na kurzech:
- pondělní 19.00–20.00 hod
- úterní
19.30–20.30 hod
- čtvrteční 20.00–21.00 hod.

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!

K U R Z Y H U B N U T Í s Janou
Tento ãlánek vût‰inou pí‰i ve stylu bla bla bla klienti zhubli tolik a tolik... Bla bla bla
obsahem kurzu je to a to… Bla bla bla kurzy se konají tehdy a tehdy…
Zajímá vás to? Já nevím…
Ale mám to ‰tûstí, Ïe se mohu úãastnit toho, jak se sádelko m˘ch klientÛ postupnû rozpou‰tí…
Jak si postupnû ﬁe‰í jídlo... Nûkdy i spoustu pﬁidruÏen˘ch vûcí... Jak se zaãínají h˘bat...
A jak Ïasnou, Ïe to v‰echno prostû a jednodu‰e funguje…
Jak dlouho je‰tû potﬁebujete b˘t obûtí? A jak dlouho je‰tû potﬁebujete hledat v˘mluvy?
Na vidûnou v KVC Vincent nebo na www.primatelo.cz!
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OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
pondûlí 9–11 a 12–17 hod.
úter˘ 9–11hod.
ãtvrtek 9–11 a 13–19 hod.

Seznam kniÏních novinek III. ãtvrtletí
Zdenka Procházková
Procházka životem, aneb co za
našich mladejch let nebejvalo

Collins Ron Mánie

Asensio María
Gulliverovy cesty

Bradley Stanley
Škola psychotroniky

Verne Jules
Cesta do středu Země

Křišťanová Dita
Hledá se Hugo, aneb Kdo zachrání pana Plíška

Fast Howard
Případ podemletého bazénu

Benzoni Juliette
Čas travičů. Zabili královnu
Čas travičů. Králova komnata

Mlynářová Marcela
Dáma s prošlou zárukou
Dokud držím pohromadě

Bell Darcey
Nebezpečná laskavost

Schiewe Ulf Odkaz Vikingů Meč

Veste Luca Dopisy mrtvých

Lönnaeus Olle Osudový dluh

Gerristen Tess Učedník

Parker T. Jefferson
Smrt s vůní pomeranče

Stein Jesper Sbohem ptáčku

Trent Christine Dáma z popela

Worth Sandra Dáma z Růže

Erskine Barbara Spáčův hrad

Lansdale Joe R.
Břeh temné vody

Vopičková Vladimíra
Jak kočička chtěla být pejskem

Sanders Ben Zlo
Tanizaki Junichiro
Tajný život knížete z Musaši
Klíč
Mora Lucia Drákula

Vlášek Josef
Pan Lemon a borůvkový koláč
Hill Will Department 19
Ludvíková Jitka
Můj manžel má jinou, no a co
Arráez Sol
Doly krále Šalamouna
Der Haroutunian
Vegetariánská kuchařka
Boyd Douglas
Přisluhovači KGB
Kazinski A. J.
Spánek a smrt
Poslední dobrý muž
McLain Paula
Pařížská manželka
Sekyrka Pavel Bez soudu
Theorin Johan Zkamenělá krev
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Supinen Miina
Sade: Příliš milovaná dívka

Walterová, Benešová
Dívka, které nesměla mít sny
Cortner C. W. Božská Coco

Ze Ïivota ‰koly
Nov˘ ‰kolní rok
Prázdniny? Bohužel, už byly.
Tak si asi povzdechne většina školáků prvního září, když zase usedne alespoň na chvilku do lavic. Je
to sice otrava, že už zase někam
musím každý všední den, a ještě
k tomu mě tam chtějí něco učit, ale
zase jsou tady kamarádi a spolužáci, a to také není k zahození. Tak
ať se jim letos daří a školní rok uteče co nejrychleji.

Organizace:
podzimní prázdniny
vánoční prázdniny
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
vyučování končí v pátek

27. 10.–30. 10. 2018
22. 12. 2018–2. 1. 2019
1. 2. 2019
16. 2.–24. 2. 2019
18. 4.–22. 4. 2019
28. 6. 2019

Třídy:
Celkový počet žáků 644 v 26 třídách, průměr 24,8 žáka na třídu. V letošním školním roce jsme 3. 9. přivítali 4 první třídy, celkem 89 dětí.
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žáků
třída celkem hochů dívek
třídní učitel
I.A
20
9
11 Romana Zikmundová
I.B
23
13
10
Iveta Boušová
I.C
23
13
10
Zdeňka De Kok
I.D
23
10
13
Dana Míšková
II.A
24
10
14
Eva Palkovská
II.B
24
11
13
Vendula Tomanová
II.C
21
10
11
Věra Bartůšková
III.A
27
12
15
Hana Zlámalová
III.B
27
12
15
Sandra Nguyenová
III.C
27
13
14
Alena Buršová
IV.A
27
16
11 Kateřina Zouharová
IV.B
26
15
11
Zdeňka Váňová
IV.C
27
13
14
Jan Šmíd
Proti loňskému roku nám přibylo 46 žáků a 3 třídy, některé třídy jsou hodně naplněné, často se
musí dělit na skupiny. Z prostorových důvodů jsou všechny čtyři
první třídy umístěny v budově na
Vinořském náměstí. Otevřeli jsme
šest nově přistavěných učeben
v hlavní budově školy. Při vyzvedávání dětí z družiny funguje paní
vrátná, rodiče mají prostor na čekání uvnitř za vchodem. Všechny
potřebné informace naleznete na

žáků
třída celkem hochů dívek
třídní učitel
IV.D
27
15
12
Martin Orct
V.A
26
13
13
Iveta Koníčková
V.B
26
10
16 Blanka Zemanová
V.C
25
12
13
Ján Richter
VI.A
25
12
13
Táňa Grochálová
VI.B
25
15
10
Alžběta Maratová
VII.A
19
13
6
Adéla Kocmanová
VII.B
23
14
9
Iva Křemenová
VII.C
22
13
9
Lenka Pobudová
VIII.A 25
14
11
Aneta Dopitová
VIII.B 24
12
12
Jitka Kubicová
IX.A
29
14
15
Jaroslava Hrubá
IX.B
29
15
14
Vojtěch Klimt

webu školy, adresa zůstala stejná:
www.zsvinor.cz .
Nabídka kroužků obsahuje 41
skupin, některé vícekrát týdně, je
zveřejněna na internetu. Žáci prvního až pátého ročníku dostali tištěnou nabídku, kde si zaškrtli požadované kroužky.
Kroužky začínají první týden
v říjnu a končí koncem května nebo začátkem června. Kroužek
s hodinovou týdenní dotací stojí
od 1000 do 1400 Kč za rok – po-

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

tovci na tradiční cyklovýlet, tentokrát do Veltrus.
Novou sportovní sezónu jsme
zahájili 26. (I.–III. ročník) a 27. září (IV.–V. ročník) XXXII. ročníkem

běhu „Miranovy duby“, přeboru školy v přespolním běhu.
Výsledky jsou uveřejněny na
webu školy.

Ze sportu
Jako každoročně byli v červnu
vyhlášeni nejlepší sportovci školy.
Za rok 2017/18 se jimi stali Bára
Březinová a David Bhuiyan. V úterý 26. 6. 2018 vyjeli nejlepší spor-
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❙ Připravujeme – pro letošní zimu jsme si zamluvili na lyžařský
kurz opět Horský hotel Vltava ve
Strážném v Krkonoších. Kurz proběhne 2.–9. 3. 2019. Je určen pro
žáky 7.ročníku. Pokud vyjede některá třída na školu v přírodě, je
pro celou školu určen jednotně
termín 17.– 21.6.2019.
❙ Třídní schůzky – budou letos
opět třikrát. První (organizační)
už proběhla 20. 9., další budou
korespondovat se čtvrtletím, ter-

míny 22. 11. 2018 a 25. 4. 2019.
Zde se již bude řešit především
prospěch a chování dětí. Možnost individuální schůzky s kýmkoliv z učitelů nebo z vedení školy zůstává zachována, je potřeba
se ale předem telefonicky domluvit. Za tímto účelem je u každého vyučujícího druhého stupně zavedena pravidelná půl
hodina týdně, kdy bude určitě
k dosažení na telefonu (časy na
webu školy) – lze volat samo-

zřejmě kdykoliv, ale bez záruky
zastižení učitele.
❙ Schůzka rodičů budoucích
prvňáčků – pro zájemce o zodpovězení dotazů a prohlídku školy
z řad rodičů budoucích prvňáčků
děláme tradičně schůzku. Letos bude v úterý 12 .3. 2019 od 17 h ve
školní jídelně. Srdečně zveme. Zápis
do ZŠ bude v dubnu (do té doby musí být již vyřízeny odklady školní docházky), zápis do MŠ bude v květnu.
Termíny budou na webu školy.

·kola v pﬁírodû JosefÛv DÛl – 5.A
V podělí 18. 6. jsme se vydali na
cestu. Z Vinoře busem na metro
Vysočanská, a pak už autobus do
Jablonce. Měli jsme štěstí, že byla
rezervovaná místa, protože bylo
plno. Cesta uběhla hladce, nikdo
nemusel využít blinkací pytlíček,

34

krásně jsme stihli vláček do Smržovky a tam jen přešli do druhého
vlaku až do Josefova Dolu. Odpoledne nás čekala vycházka po blízkém okolí. Čertova vyhlídka a Čertovy kameny, Peklo a na cestě zpět
hra na zapamatování si co nejvíce

obrázků (někteří je nenašli, ale
hlavně, že se našli oni).
Úterý 19. 6. Jsme měli v nohách
snad tisíc mil, přesto zbylo nám
ještě mnoho sil, jenom naše úči byly cestou znaveny. Řízek z torny
jsme snědli, na dvě rozhledny

vylezli (Slovanka a Královka)
a přesto po večeři ještě góly byly
vstřeleny, Na to se najdou síly
vždycky. Jsme přeci Sporttalenti.
Ve středu 20. 6. jsme po snídani vyrazili vlakem do Jiřetína pod
Bukovou. Nejdříve jsme navštívili
vilu Schowanek, kde je muzeum
místní historie s expozicí začátku
českého lyžování a mimochodem
byla moc pěkná. Hned vedle byla
továrna DETOA, kde jsme byli provedeni provozem, prohlédli si, jak
se vyrábí dřevěné hračky a viděli
dokonce krtečkovu porodnici. Pak
jsme si zahráli na výrobce hraček
a sami si nějaké vytvořili. Po obědě nás čekalo sportovní odpoledne: Fotbálek, softbálek, frisbee, beďásek, a aby nám nebylo teplo,
trochu jsme se vycákali v místní
říčce Kamenici. Zábavná a zároveň poučná byla hra PEXESO - vlajky. Soutěživí, to my jsme.
Čtvrtek 21. 6. byl den poslední,
a ten jsme si užili hlavně na hřišti. Kromě našeho fotbálku se z nás
na chvíli stali detektivové a hledali jsme mezi nebezpečnými
gangy BIG BOSSE. Museli jsme sestavit jeho identikit, přestože nikdo z nás nevěděl, jak vypadá. Nakonec jsme ho všichni našli. Po
obědě jsme chtěli jít na poslední
průzkum okolí: vodopády Jedlové. Trochu se to kabonilo, tak
jsme čekali, ale nezaháleli. Zahráli jsme si hru se slovy. Mraky
rozehnal vítr, tak jsme vyrazili.
Cestou nás čekala poslední hra vyluštění tajenky A ZÍTRA UŽ JEDEME DOMŮ. Po večeři jsme se
sešli v jídelně, vyhodnotili celotýdenní soutěžení a průběh naší
školy v přírodě. Bylo to tu prima.
Příští rok to prozkoumáme zase
někde jinde.
I. Koníčková,P. Cittová a 5.A
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RozmisÈovací ﬁízení
Ve školním roce 2017/18 bylo
v devátém ročníku 25 žáků. Všechny děti, které si podaly přihlášku,
byly přijaty na jednu ze zvolených
škol už v prvním kole přijímacího
řízení. Jeden žák odešel na státní

gymnázium, 11 na střední průmyslové školy, 3 na obchodní akademie, dalších 7 na střední odborné
školy s maturitou, 2 žáci si vybrali
3letý učební obor. V jednotných celostátních přijímacích zkouškách

5.A a 5.B na Vy‰ehradû
Druhý den ve škole a my už se
učíme? No to snad ne. Třídy 5.
A a 5. B se hned 4. 9. vypravily na
Vyšehrad, kde se konal interaktivní festival „VyšeHrátky,“ aby se
dozvěděly cosi o založení Československa. Děti ve skupinkách
procházely připravená stanoviště
a na vlastní kůži si vyzkoušely, jak
se takový stát zakládá. Vytvářely
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státní vlajku, volily prezidenta, konaly diplomatické cesty, vymýšlely státní heslo, získávaly suverenitu, a to vše zábavnou a hravou
formou. Kdo prošel všech osm stanovišť, úspěšně svůj stát založil.
Někomu se to sice nepodařilo, ale
určitě si všichni odnesli zážitky,
které snad uplatní i ve škole.
Iveta Koníčková

dosáhli naši žáci výrazně lepších výsledků, než byl celostátní průměr.
Z pátého ročníku odešlo 8 žáků
na gymnázia osmiletá, ze sedmého ročníku 6 žáků na šestiletá
gymnázia.

Svûtlu‰ka
V rámci tradiční spolupráce vinořské školy s Nadačním fondem
Českého rozhlasu jsme uskutečnili 13. září sbírku „Světluška“ na pomoc lidem se zrakovým postižením.
Sbírku jsme provedli v prostorách školních budov a do role prodejců se přihlásili dobrovolnice
a dobrovolníci z devátých tříd, kteří se pečlivě připravili, aby vlastní akce proběhla co nejlépe. Nejprve bylo potřeba složit kasičky
a misky na prodejní předměty, potom přepočítat a rozdělit tyto
předměty pro čtyři skupiny světlušek, které letos nabízely píšťalky, tykadla, černé zubní kartáčky
a náramky. Děvčata a chlapci si vy-

plnili průkazy dobrovolníků a dohodli se, kdo si oblékne kostým
světlušky. Den před vlastní sbírkou vysvětlovali její smysl v jednotlivých třídách a předvedli, co
budou následující den prodávat.
Ve čtvrtek ráno se vinořští dobrovolníci vydali uskutečnit sbírku do
přidělených tříd. Zájem žáků byl
veliký, do velké přestávky se prodaly téměř všechny předměty. Mrzelo nás, že např. píšťalky nevyšly
pro všechny děti, které o ně měly
zájem. Ocenili jsme zvláště ty děti,
které přispěly, i když na ně již nezbylo to, co měly v plánu si koupit.
Těch, kteří přispěli, ale nezbyly na
ně sbírkové předměty, si zvlášť ceníme.

Z Vinoře bylo na konto „Světluška“ odesláno 24 178,- Kč. Děkujeme všem dárcům a věříme, že
ani v budoucnu jim pomoc potřebným nebude cizí.
V průběhu školního roku se budou tradičně konat i další akce
pro „Světlušku“ a my se určitě
zkusíme do některých zapojit. Např. před Vánocemi bude na Václavském náměstí vánoční stromek s křišťálovými ozdobami
vyrobenými nevidomými, které
budou ke koupi, konají se též noční běhy pro „Světlušku“ a pokud
to bude možné, nenecháme si ujít
neobyčejný zážitek z kavárny
POTMĚ.
Adéla Kocmanová, učitelka

Zahrádkáﬁská v˘stava
1.B a 1.D se v pátek 14. 9. zúčastnili podzimní výstavy zahrádkářů v informačním centru v Chaltické ulici. Jako tradičně si děti
mohly prohlédnout výpěstky našich zahrádkářů. Mohly vidět různé druhy paprik, rajčat, dýně
a další zeleninu a podzimní květiny. Prohlédly si také výrobky, které zahrádkáři vytváří z toho, co vyroste v zahradě. Nejvíce se dětem
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líbily voňavé pytlíčky a panenky
z levandule. Velký úspěch měl samozřejmě strašák do zelí. Po
krásné podzimní se už těšíme na
výstavu vánoční a děkujeme zahrádkářům za pěkný zážitek.
Třídy 1.B a 1.D

Ze Ïivota mateﬁské ‰koly
…po prázdninách opût ve ‰kolce…
3. září se znovu otevřely dveře
do všech čtyř budov mateřské školy a my jsme s radostí vítali naše
nové dětičky. V loňském školním
roce nám odešel do ZŠ velký počet
předškoláků, proto se třídy převážně zaplnily dětmi novými,
mladšími. A právě z toho důvodu
se z některých tříd ozýval pláč.
Po čtrnácti dnech děti všechno
zvládly a plakat už nikoho není
slyšet. Naopak, dětem se začíná ve
školce líbit a to nás moc těší.
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Proběhla nabídka kroužků, s kterými začneme od října. Rodiče mohli děti přihlásit na kroužek výtvarný,
hudební, přírodovědný, sportovní
s prvky taekwonda. Předškolní děti mají v nabídce anglický jazyk, přípravku na vstup do ZŠ a plavání.
Na školní rok máme rovněž připraveno mnoho akcí. Tou první
byla návštěva výstavy zahrádkářů. Po ní následovala naše tradiční Dýnějáda – letos již osmý ročník. Uskutečnila se 25. 9. a jako
každý rok, tak i letos k nám zavítal pan starosta. Moc se mu líbily
nazdobené třídy a krásné dýně.
Ukázkou fotografií se můžete potěšit i vy.
Školní rok se nám rozeběhl, přejme dětem, ať jsou ve školce spokojené a každý den se do ní těší.
Jana Kovářová
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Ze Ïivota farnosti
Rozhovor s faráﬁem Stanis∏awem Górou
jsem byl tři roky kaplanem v polském v Chořově (Královské Huti)
u Katovic. Když pan kardinál Vlk
začal hledal kněze, viděl jsem
v tom určité naplnění své minulosti, kdy jsem se i trochu podílel
na „kontrabandu“ – předávání
knížek do Čech a přihlásil jsem
se. Do Prahy jsem přišel roku
v září 1992.
Takže jsi nejprve v Praze absolvoval jazykový kurz…
Vůbec ne! Rovnou jsem byl hozen do vody. Dokonce jsem ani
nebyl kaplanem, ale hned jsem se
stal farářem a lidé mě, dokud mi
vůbec nerozuměli, opravovali.
Pak, když už mi trošičku rozuměli, přestali mě opravovat a tam
jsem s češtinou ustrnul (smích).
Zleva: radní pro kulturu Hl. m. Prahy Jan Wolf, P. Stanisław Góra, starosta
MČ Praha-Vinoř František Švarc na koncertě v Zámeckém areálu Ctěnice 9. září 2018

Dobrý den, otče Staszku, od
léta působíš ve farnosti ve Vinoři a v Čakovicích naším novým knězem, pocházíš z Polska. Můžeš nám úvodem říct
něco o své rodině, o místě, odkud pocházíš?
Je to komplikovanější – narodil
jsem se v Jelení Hoře poblíž hranice, ale moji rodiče jsou z východu Polska, kam jsme se také po deseti letech mého života vrátili.
Když mi bylo čtrnáct, narodila se
má jediná sestra… takže do čtrnácti let jsem byl vlastně jedináček
a rok po jejím narození jsem odjel do Slezska, takže já jsem vzdě-
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láním stavař, tesař a vychodil jsem
stavební školu, a pak už jsem ve
Slezsku zůstal, vystudoval jsem seminář v Katovicích a tam jsem právě poznal lidi z tehdejšího Československa.
Kdy jsi byl vysvěcen na kněze a po jak dlouhé době jsi potom přišel do Československa?
Byl jsem vysvěcen roku 1989
a má první aktivita a pastorační
činnost byly rekolekce, kde jsem
byl zodpovědný za samé Čechy
z Československa. Mnozí z nich
polštině rozuměli – bylo to ještě
před Sametovou revolucí. Pak

Která byla Tvá první farnost
v Čechách? Přijali Tě farníci?
Byly to Stodůlky, tam jsem byl
skoro pět let. Češi mě dobře přijali, bylo to pro mě velmi požehnané období. Potom jsem byl devět
měsíců v Loppianu v Itálii, a pak
jsem nastoupil v Dobříši, kde jsem
byl skoro deset let. Odtud jsem
přešel na dalších deset let do Vršovic a dva roky jsem pracoval přímo na arcibiskupství. Tam jsem
měl na starosti diakonii, tedy vše,
co se týká různých charitativních
aktivit, lidí s hendikepem atp.
V současnoti se věnuji pastoraci
neslyšících.
Velmi ses také angažoval
v Arcidiecézní charitě Praha

(ADCH). V čem spočívala Tvá
práce?
Ano, v letech 2013 jsem pět let
zastával funkci prezidenta ADCH.
Měl jsem na starosti péči o duchovní rozměr pracovníků charity, tedy té profesionální, a zároveň
organizace a pomoc farním charitám, které jsou založené na práci
dobrovolníků.
Charita je viditelnou tváří
církve. Co přispívá k dobrému
jménu naší charity mezi lidmi?
Naše česká charita je výjimečná
v tom, že máme především charitu
profesionální, což má samozřejmě
svoje plusy i minusy. Plusem je to,
že zasahuje i mnoho „nekostelních“
lidí, kteří jsou naši zaměstnanci, minusem je samozřejmě to, že ne
vždycky je tam i ta pomyslná „zlatá
nit“ naší duchovní stránka. Náplní
mé práce bylo se o to snažit. Z druhé strany je plusem i to, že díky profesionalitě jsme velmi viditelní ve
světě. Nejenom Adopce na dálku,
ale i další projekty, které charity v jiných státech, které nejsou profesionální, nemají. To jsme prakticky jenom my a Němci, kteří máme
profesionální tak velmi rozšířenou
a prohloubenou charitu. To je myslím výjimečné. Na druhou stranu je
škoda, že faráři i laici jsou tak přetížení, že zapomínáme, že je to čtvrtý sloup a pilíř života farnosti a bez
něj to nejde. V mnoha farnostech,
včetně té naší, charita není.
Chtěl bys něco v tom směru
udělat? Je šance něco začít budovat…
To by mělo vznikat zdola, farníci sami a pastorační rada by měli
poznat, že jsou tu lidé, kteří potřebují pomoc. To je právě největší problém, že právě lidé, kteří ži-

jí ve farnosti, v rodině, nepřijdou
sami a neřeknou: já jsem chudý,
pomozte mi. Je velmi nesnadné
poznat, že někdo ve farnosti je potřebný. Myslím si, že je třeba být
takové „velké ucho“.
V rámci své práce v ADCH jsi
i hodně cestoval. Která ze zemí, které jsi navštívil, tě nejvíc
zaujala? Co Tě nejvíc oslovilo?
Je potřeba rozdělit dvě role, které jsem měl: prezident charity a prezident Likvidace lepry, protože
jsem byl dva roky i v této funkci. Je
to velmi rozdílná oblast a každá
z nich mi dala něco jiného. Já sám
jsem si uvědomil, jak jsem bohatý
a že si toho nevážím. Je mi moc líto,
když si tu někdo u nás v Čechách
stěžuje na zdravotnictví, na to, že
má málo peněz. Díky té zkušenosti
– poprvé jsem byl v Ugandě, pak
v Indii – a viděl jsem tamní chudobu, tak jsem pak několik týdnů témeř nemohl jíst, opravdu jsem žil
velmi skromně, téměř jsem při každém jídle a pití plakal…
Díky za Tvé svědectví… Ale
teď k současnosti. Od 1. července jsi ustanoven farářem
v Čakovicích a od 1. srpna administrátorem ve Vinoři. Máš
těžký úkol obhospodařovat dvě
farnosti. Je pro Tebe těžké poslechnout svého nadřízeného
biskupa a opustit dílo, které
třeba deset let někde buduješ?
Odchod z mé poslední funkce
vikáře bylo mé vlastní rozhodnutí, k němuž jsem dospěl po mnoha
modlitbách, uvažování a díky přátelům, takže toho nelituji a jsem
vděčný za obojí: za dobu, kdy
jsem tam byl, i za to rozhodnutí
odejít. Je pro mě velká radost být
zase ve farnosti. Problematické je,

že jsou to dvě farnosti. Nemám
dar bilokace, jako měl otec Pio,
takže je pro mě bolestné, že nemůžu být na sto procent ani tam,
ani tam. To z mé strany vyžaduje
velkou disciplínu, kterou postrádám. Musím se to naučit, protože
to ve vínku opravdu nemám. Ale
je pravda, že tím, že jsem byl skoro ve všech farnostech deset let,
vím ze zkušenosti (i z protestantské církve), že je to čas zralosti.
Vždy jsem litoval kněží, kteří někde byli jen tři čtyři roky. Tak
dlouho trvá, než se člověk zorientuje, pozná lidi a začne něco dělat…a už odchází. Pro mě je to spojené s velkým očekáváním a jsem
vděčný za to, jak je ve Vinoři živá
farnost a jak velká je tu úcta vůči
mým předchůdcům a lidem, kteří
tu v minulosti působili. Je krásné
vidět, jak se doplňují tři subjekty:
obec, Mariapoli a farnost.
Jak bys zmíněnou spolupráci s obcí chtěl dál rozvíjet? Co
by mohla farnost obci nabídnout? Kde je ještě prostor pro
další spolupráci? V čem by naopak obec mohla být prospěšná farnosti?
Jsem tu jen pár týdnů, ale měl
jsem velmi silné zážitky z oslav
930 let Vinoře. Bylo to jako „liják“
velikého požehnání a vědomí, jak
obec funguje a farnost společně
s ní žije. Mám z toho velkou radost. Viděl jsem, jak spontánně
„nekostelní“ lidé vítali mé předchůdce, kteří byli na oslavách také
přítomni. Je vidět, že byli nějakým
způsobem v obci přítomni a podíleli se na těch vztazích. Pro mě to
znamená hlavně snahu to vše nepokazit. Rád bych pokračoval
v těch dobrých šlépějích… Dalším
kladem jsou pravidelná setkávání
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zástupců obce, farnosti a Mariapoli. Moc bych si přál, aby i nové
vedení obce o to mělo zájem. Věřím, že tam, kde se lidé setkávají,
projeví se „duch“ i „Duch“ s novými podněty a nápady.
Co bys závěrem popřál vinořským obyvatelům k vánočním svátkům?
Na Půlnoční mši sv. budu jistě
mluvit i o zvyku, který jsem si při-

nesl z domova, a který se snažím
často připomínat. U nás v Polsku
je zvykem během štědrovečerní
večeře lámat chléb ve formě
oplatky, připomínající ty karlovarské, ale bez cukru (nebo hostii), na znamení smíření. Pro mě
jsou vánoční svátky dnem velkého přijetí daru schopnosti odpustit sám sobě. Každý z nás má nějaké vzpomínky. Uvědomme si, že
odpustíme-li druhým, zbavujeme

se tak zhoubné rakoviny, která
nás ničí. Když mi někdo ublíží,
stanu pak se otrokem zla a toho
člověka, který mi chtěně nebo nechtěně ublížil. Takže bych chtěl
všem popřát, aby o svátcích každý svým způsobem objevil sílu
a touhu žít velkým smířením, v radosti nového začátku, který dáváme sobě i druhým.
Za rozhovor poděkovala
M. Rytinová

Farní program
DAT U M

âAS

4. 11. 2018
2. 12. 2018
2. 12. 2018
24. 12. 2018
24. 12. 2018
24. 12. 2018
24. 12. 2018
25. 12. 2018
25. 12. 2018
26. 12. 2018
26. 12. 2018
30. 12. 2018
31. 12. 2018
1. 1. 2019
6. – 8. 1. 2019

16:00
10:30
15:00
14:00–16:00
16:00
22:00
0:00
10:30
10:45
10:30
10:45
10:30
17:30
10:30

U DÁ L O S T
Vzpomínka na zemﬁelé – bohosluÏba slova na hﬁbitovû ve Vinoﬁi
svûcení adventních vûncÛ pﬁi m‰i sv. (1. adventní nedûle)
Svat˘ Mikulá‰ v Centru Mariapoli
Betlémské svûtlo v kostele ve Vinoﬁi
bohosluÏba slova pro dûti se sv. Pﬁijímáním
PÛlnoãní m‰e sv. v kapli sv Anny v Satalicích
PÛlnoãní m‰e sv. v kostele ve Vinoﬁi
BoÏí hod vánoãní – m‰e sv. v kostele ve Vinoﬁi
m‰e sv. v kapli sv Anny v Satalicích
m‰e sv. svátek sv. ·tûpána
m‰e sv. v kapli sv. Anny v Satalicích
m‰e sv. s obnovou manÏelsk˘ch slibÛ (sv. Rodiny)
m‰e sv. s podûkováním za minul˘ rok
m‰e sv. na zaãátek obãanského roku
Tﬁíkrálová sbírka

Tﬁíkrálová sbírka 2019

Ve dnech 6.–8. ledna 2019 se ve
Vinoři a v Satalicích uskuteční již
tradiční Tříkrálová sbírka, která je
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největší dobrovolnickou akcí v České republice. Její výtěžek je určen
na projekty Charity České republiky: na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu
sbírky je každoročně určena také
na humanitární pomoc do zahra-

ničí. Více informací získáte na:
www.trikralovasbirka.cz nebo přímo od koledníků. Předem mockrát
děkujeme za vaše otevřená srdce
a ochotu pomoci potřebným. Přispívejte však prosím pouze pověřeným koledníkům (na požádání
se vám rádi prokáží svým průkazem) se zapečetěnými kasičkami
s razítkem magistrátu hl. m. Prahy,
děkujeme!

Spolky
Podzimní zahrádkáﬁská v˘stava
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Spoleãenská kronika
Blahopﬁejeme na‰im obãanÛm, kteﬁí oslavili ve 3. ãtvrtletí roku 2018
svá Ïivotní jubilea a souhlasili s uveﬁejnûním ve Vinoﬁském zpravodaji
Září

Červenec
NOVÁKOVÁ Růžena
ANTOŠ Lubomír
DIVÍN Bernard
POKORÁK František
KUDLOVÁ Danuše
BOHMOVÁ Blanka

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

Srpen
KOTOUČ Luděk
KUKLÍK Vlastimil
KRÁLOVÁ Hana
SZKATULÁKOVÁ Jiřina
SYROVÁTKOVÁ Hana
HERTL Zdeněk
TROST Karel

85 let
75 let
75 let
75 let
80 let
80 let
95 let

Dej mi svůj laskavý klín
svou hebkou podušku
dříve než mrazivý stín
mě spoutá na lůžku.
Dříve než krutý zimní čas
vše v bolest promění
ať duše dobra krása v nás
stoupá v souznění!
Lubomír Antoš (90 let)

Září
BŘEZINA František
HANKOVÁ Věra
BEČKOVÁ Hana
MACHÁČ Jan

70 let
88 let
75 let
75 let

I v jemných prstech smutných trav
zní hudba podzimu
a sýček houká na pozdrav
to právo patří mu!
Jde zemí rána za ranou
co po nich hvězdy vám?
Svou bitvu poslední a prohranou
ať vyzpívám!
ANTOŠ Lubomír (90 let)

V¯SLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB
5.–6. ﬁíjna 2018 v Mâ Praha-Vinoﬁ
Volební úãast: 57,14%
Politická strana / sdruÏení

V˘sledek

Zastupitelé pro volební období 2018–2022

SdruÏení pro Vinoﬁ

41,1% hlasÛ

David Smoljak, ing. Michal Biskup, Robert Rytina,
Mgr. Hana ·Ûrová, Ing. Lenka Hlu‰í, Marek Bezkoãka,
Ing. arch. Jana Zacharová

ODS

30,39% hlasÛ

Franti‰ek ·varc, Milan Anto‰, Alexandra Bechr,
JUDr. Jan âervenka, Martin Horsk˘

Vinoﬁ – místo pro Ïivot

16,72% hlasÛ

doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc., Ing. Jan Obruãa

ANO 2011

11,31% hlasÛ

Jiﬁí Kazil

V‰em novû zvolen˘m zastupitelÛm gratulujeme a pﬁejeme jim do následujících ãtyﬁ let hodnû sil
a dobr˘ch nápadÛ, které se podaﬁí zrealizovat pro prospûch celé na‰í mûstské ãásti.
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placená inzerce

Jazyková ‰kola Angliãtina Praha 9 se sídlem v âakovicích

Nabízíme práci v pﬁíjemném prostﬁedí a kolektivu, úvodní za‰kolení
a kvalitní metodiku, moÏnost flexibilní pracovní doby.
Vá‰ Ïivotopis za‰lete na info@anglictinapraha9.cz, pﬁípadnû volejte na tel.: 777 151 324.

placená inzerce

H L E DÁ N OV É L E K TO RY

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

www.centrummariapoli.cz

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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