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Rok 2018 byl hektický a přine-

sl mnoho významných událostí.

Hlavními aktéry byli vždy obyva-

telé naší městské části. Oslavili

930 let Vinoře, vytvořili národní

rekord největším lidským znakem

obce, poprvé v historii okusili

místní referendum a zúčastnili se

dvakrát voleb. Z těch prvních vze-

šel prezident, z těch druhých ko-

munálních, vzešlo patnáctičlenné

Zastupitelstvo i nové vedení Vino-

ře a byla prvně ustavena i Rada

městské části.

Dostavěla se další část školky

i parkoviště, vznikly nové zastáv-

ky MHD, začala fungovat komu-

nitní zahrada Pastvina i nový

skautský oddíl. Hlasovalo se o za-

chování pošty, vznikl na zkoušku

první kruhový objezd, postavil se

kamerový systém, první domy by-

ly připojeny k internetu optikou,
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Slovo starosty

rozsvítily se nové pouliční lampy,

vznikl workout v předzámčí

a mnoho dalších věcí. Některé vy-

volaly zklamání, jiné očekávání,

ale většina z nich hlavně radost.

Osobně se těším na rok 2019.

Nebudou v něm tak „státotvorné“

události, vyjma Eurovoleb, ale zato

nás čeká dokončení několika vel-

kých rozpracovaných projektů

i mnoho drobností a změn, které se

pozitivně projeví v každodenním

životě. Naším cílem je do těchto ak-

tivit vtáhnout co nejvíce lidí. Umož-

nit jim spolurozhodovat o osudu Vi-

noře a podílet se jak samotnou

prací, tak i dobrými nápady.

Dovolte mi, abych jménem svým

i Rady městské části, popřál všem

obyvatelům Vinoře do nového ro-

ku zdraví i štěstí, a hlavně hodně

tolerance a umění naslouchat dru-

hým.

Poděkování panu starostovi

Švarcovi

Když František Švarc přebíral ja-

ko nový starosta v roce 2006 Vinoř,

měla necelých tři tisíce obyvatel

a rozpočet osm milionů. Teď, po 12

letech jeho starostování, má lidí

o polovinu více a rozpočet je více

než čtyřnásobný. Za dobu jeho sta-

rostování se událo mnoho převrat-

ných věcí. Rozšířila se několikrát

škola i školka, postavily se nové

byty i chodníky, krásné fotbalové

hřiště s umělou trávou, zrekon-

struovalo se zdravotní středisko,

sokolovna, vzniklo hřiště V Pod-

skalí, vyrostlo nové obchodní cen-

trum s Billou a mnoho dalšího. Za

tím vším je neskutečný kus práce. 

Nyní je Vinoř v dobrém stavu,

s mnoha skvělými započatými

projekty, ve kterých chceme urči-

tě pokračovat. Je to třeba chodník

do Podolánky, do Ctěnic, v Kras-

nické, kabiny na fotbalovém hřiš-

ti, revitalizace předzámčí a hlavně

koupaliště se zimním stadionem. 

Bývalý starosta mě osobně v mi-

nulých 4 letech trpělivě zasvěco-

val do fungování naší městské

části a předal mi mnoho rad a zku-

šeností, ze kterých budu ještě

dlouho čerpat.

Je velké umění skončit na vr-

cholu a nezáleží na tom, zda ve

sportu, kultuře, nebo politice. Vy-

žaduje to mnohem větší odvahu,

než udělat první krok na začátku.

Proto bych rád panu Švarcovi

upřímně poděkoval za jeho práci

pro Vinoř, za naši vzájemnou spo-

lupráci i způsob, jakým mi svůj

úřad předal. Františku děkuji.

Michal Biskup
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Platby uÏ i kartou

Informace úfiadu

Aktuální novinkou v naší malé

městské části je, že platit kartou se

dá už i na našem úřadě. Za cokoliv.

Lze tak zaplatit nájem obecního

bytu, poplatek za psa či pronájem

hrobového místa. A městská rada

dokonce přijala usnesení, že bez-

hotovostní převody mají mít před-

nost před platbami v hotovosti,

pokud jde o částky nad 500 Kč. Nic-

méně v odůvodněných případech

může tajemnice úřadu na místě

udělit výjimku a přijmout v hoto-

vosti i částku vyšší. Důvod je pro-

stý: bezhotovostní platební trans-

akce jsou trendem v celé Evropě,

zatím co třeba švédské mince, kro-

mě desetikorun, zmizely z oběhu

již loni a v dalších letech pak při-

jdou na řadu bankovky, tak na na-

šem úřadě putují neustále desetiti-

síce v hotovosti sem a tam, z banky

a do banky, zamykají se v trezoru,

100x přepočítávají a rozměňují.

Nov˘ web Vinofie

V roce 2006 vyhrál web Vinoře

soutěž Zlatý erb o nejkrásnější

obecní web. Od té doby se grafika

webu několikrát proměnila. Pro-

blém ale je, že obsah webu se vklá-

dá ručně a jeho správa a aktuali-

zace není úplně jednoduchá.

Nadešel jednoduše čas web mo-

dernizovat. Komise pro digitaliza-

ci a ICT, která spadá pod radu MČ

Praha-Vinoř, od listopadu pracuje

na podkladech pro výběrové říze-

ní na dodavatele nového webu.

Pokud vše půjde podle plánu, mo-

hl by nový web v základním roz-

sahu běžet v dubnu. A při nejbliž-

ší příležitosti jej přihlásíme do

soutěže Zlatý erb. A třeba zase vy-

hrajeme.

Martin Mach Ondřej / předse-

da komise pro digitalizace a ICT

Z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva Mâ Praha-Vinofi 

konaného dne 31. 10. 2018

Před zahájením 1. ustavujícího

ZZMČ F. Švarc – končící starosta

MČ Praha-Vinoř shrnul ve svém

projevu poděkování za 12 let své-

ho působení ve funkci starosty

všem členům zastupitelstva, za-

městnancům ÚMČ, členům výbo-

rů, komisí, občanům. 

F. Švarc jako nejstarší člen za-

stupitelstva zahájil 1. ustavující

ZZMČ. Přečetl slib zastupitelů MČ:

Slibuji věrnost České republi-

ce. Slibuji na svou čest a svědo-

mí, že svoji funkci budu vykoná-

vat svědomitě, v zájmu městské

části a jejích občanů, řídit se

Ústavou a zákony České repub-

liky.

Jednotliví členové zastupitel-

stva potvrdili slib slovem „Slibuji“

a také svým podpisem. 

1) MZ souhlasilo s volbou staros-

ty, zástupců starosty, radních,

předsedů výborů i členů výborů

aklamací (veřejným hlasováním)

2) MZ zvolilo starostou M. Bis-

kupa. 

Nově zvolený starosta M. Biskup

informoval o uzavření koaliční

smlouvy mezi SPV a ODS. Nastínil

priority na další 4 roky a dále zre-

kapituloval nejdůležitější momen-

ty 12 let starostování F. Švarce.

Konstatoval, že Vinoř je nezadlu-

žená, v dobrém stavu a bývalý sta-

rosta vykonal obrovský kus práce.

Je rozděláno mnoho projektů, ve

kterých chce nová koalice pokra-

čovat a dokončit je. Zároveň na

konci svého vystoupení poděko-

val F. Švarcovi za vše, co pro Vinoř

udělal.

3) MZ odsouhlasilo zřízení pěti-

členné rady městské části. Všichni

členové rady (starosta, zástupci

starosty a radní) jsou neuvolnění.

4) MZ zřídilo místa prvního a dru-

hého zástupce starosty. Obě mís-

ta jsou neuvolněná. 

Prvním zástupcem starosty byl

zvolen Milan Antoš. Druhým zá-

stupcem starosty byl zvolen Ro-

bert Rytina.

5) MZ zvolilo za členy rady Davi-

da Smoljaka a Jana Červenku



6) MZ zrušilo všechny výbory

a komise zřízené minulým zastu-

pitelstvem v letech 2014–2018. 

7) MZ zřídilo 9 výborů zastupi-

telstva, stanovilo jejich předsedy

a členy.

8) MZ stanovilo v souladu

s „Nařízením vlády č. 318/2017

Sb., o výši odměn členů zastupi-

telstev územních samosprávných

celků“ výši odměn neuvolněným

členům zastupitelstva. V případě

souběhu výkonu funkcí se odmě-

ny řídí analogicky k §55 odst. 3

Zákona č. 131/2000 Sb., zákon

o hl. m. Praze. 
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V˘bor pfiedseda ãlenové

V˘bor finanãní Michal Zítek F. ·varc, J. Divínová A. Bechr, A. Orságová,

V˘bor kontrolní Jifií Kazil J. Vyskoãil, J. Wagner, K. Brunovská, J. Oswald

V˘bor pro dopravu Lenka Hlu‰í M. Jukoviã, J. Kazil, J. Wagner, T. Tenzer, P. N˘drle

V˘bor pro mezinárodní Michal Zítek F. ·varc, K. Löwenstein, M. Rytinová, T. Vlãek,
spolupráci H. ·Ûrová, P. Kariãková

V˘bor pro v˘chovu Hana ·Ûrová I. Bou‰ová, M. Brothánková, K. Machová Ondfiejová,
a vzdûlávání Z. ·toãková, G. R. Kludská, D. Sobotová, P. Císafi,

M. Mare‰ová, M. Mudrová

V˘bor pro územní rozvoj Jana Zacharová M. Horsk ,̆ J. Bene‰ová, M. Imramovská, M. Mach,
a Ïivotní prostfiedí M. Smoljaková, D. Smoljak, M. Stella, V. ·auliová,

N. Lebedová

V˘bor pro spolky a církve Franti‰ek ·varc P. Kariãka, V. Kuãerová, M. Rytinová, M. Sládek,
M. Klivick ,̆ F. Joska, M. Kolarová

V˘bor pro sport a tûlov˘chovu Marek Bezkoãka D. ¤epa, B. Marysková

V˘bor zdravotní a sociální Jan âervenka I. Zikmundová, L. Janou‰ková, J. Dlabaãová,
M. Mare‰ová

Z 2. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha-Vinofi konaného dne 17.12. 2018

1) MZ souhlasilo, aby námitky

zastupitele J. Obruči, týkající se

zápisu a průběhu 1. zasedání by-

ly připojeny jako příloha zápisu

z 2. zasedání zastupitelstva 

2) MZ posoudilo jednotlivé na-

bídky (5 nabídek – jen 3 splnily

všechny podmínky), a na proná-

jem volných nebytových prostor

Mladoboleslavská 13 (bývalá pro-

dejna výtvarných potřeb) vybralo

firmu LUBOSS, s.r.o. (nabídnutá

cena 2800,- Kč/m2/rok bez DPH,

obchod s prodejem nových oděvů

+ second hand). MZ pověřilo ta-

jemníka ÚMČ, aby zajistil sepsání

Nájemní smlouvy, která bude plat-

ná od 17. 12. 2018. 

3) MZ souhlasilo s prodejem

pozemků pod stavbami zahrad-

ních domků v zahrádkářské kolo-

nii v Bohdanečské ulici za podmí-

nek dle usnesení č. Z453/12/17,

z 23. zasedání Zastupitelstva MČ

v rozsahu pozemků: 655/9,

655/11, 655/13, 655/19, 655/20,

655/21, 655/22, 655/23, 655/24,

655/25, 655/26, 655/27, 655/28,

655/29, 655/30, 655/31, 655/32,

655/33, 655/34, 655/35, 655/36,

655/37, 655/38, 655/40, 655/41,

655/42, 655/43, 655/44, 656/2,

656/5, 656/6, 656/7, 655/8,

655/14, 655/17 a 655/18, vše v ka-

tastrálním území Vinoř, obec Pra-

ha, zapsaných v Katastru nemovi-

tostí u Katastrálního úřadu pro

Hlavní město Praha, KP Praha

a pověřilo starostu k uzavření kup-

ních smluv. 

4) MZ schválilo Jednací řád za-

stupitelstva MČ Praha – Vinoř

s účinností od 17. 12. 2018 

5) a) MZ pověřilo Radu MČ

schvalováním úprav rozpočtu tý-

kajících se poskytnutí účelových

investičních i neinvestičních dotací

z MHMP. O úpravě rozpočtu bude

předsedající informovat na nej-

bližším zasedání zastupitelstva. 

b) MZ pověřilo Radu MČ Pra-

ha--Vinoř schvalováním změn roz-

počtu v mezidobí mezi zasedáními

zastupitelstva do výše 10% schvále-



ného rozpočtu. O úpravě rozpočtu

bude předsedající informovat na

nejbližším zasedání zastupitelstva. 

6) MZ schválilo rozpočtové

opatření 2018/28, kterým byly do

schváleného rozpočtu zapojeny

prostředky z let minulých ve výši

3 999 tis. Kč. 

7) MZ schválilo vyrovnaný roz-

počet MČ Praha – Vinoř na rok

2019: příjmy i výdaje 33.869.000,-

Kč. Rozpočet bude zveřejněn na

úřední desce.

8) MZ schválilo rozpočet VHČ

na rok 2018. Rozpočet bude zve-

řejněn na úřední desce.

9) MZ schválilo střednědobý

výhled do roku 2024. Tento střed-

nědobý výhled bude zveřejněn na

úřední desce.

10) MZ stanovilo v souladu

s „Nařízením vlády č. 202/2018

Sb., o výši odměn členů zastupi-

telstev územních samospráv-

ných celků výši odměn neuvol-

něným členům zastupitelstva

s účinností od 1. 1. 2019.

11) Pro účely ověřování/potvr-

zování tzv. doložky ve věci splně-

ní podmínek zákona o hlavním

městě Praze, §36 a §43 je vhodné

jmenovat dva tzv. „pověřené členy

zastupitelstva“, kteří budou tako-

vé splnění podmínek zákona po-

tvrzovat, tzn. připojovat své pod-

pisy dle podpisového vzoru

uloženého na katastru nemovi-

tostí, k podpisu starosty městské

části na listinná vyhotovení smluv.

MZ pověřilo k potvrzování splně-

ní podmínek zákona č. 131/2000

Sb. o hlavním městě Praze tyto čle-

ny zastupitelstva: Robert Rytina,

František Švarc, Milan Antoš. 

12) MZ souhlasilo s uzavřením

dodatku č. 1 ke Smlouvě o vý-

půjčce č. 2051/2016-11, uzavřené

dne 21. 11. 2016 na část pozemku

parc. č. 1573 o výměře 66 m2 a část

pozemku parc. č. 1575/10 o vý-

měře 781 m2 (TV Vinoř při ul. Mla-

doboleslavské a Vinořské) 

13) MZ pověřilo starostu k uza-

vření kupní smlouvy na pozemek

p. č. 179/3 v k. ú. Vinoř v ulici Ži-

vanická.

14) MZ rozhodlo, aby týden

před konáním zasedání zastupi-

telstva byla tato skutečnost vyhlá-

šena rozhlasem včetně uvedení zá-

kladních bodů k projednávání,

a to 2x dopoledne a 2x odpoledne.

15) MZ schválilo odměnu ředi-

teli ZŠ a MŠ Praha-Vinoř ve výši

jednoho měsíčního platu. 

5

Termíny zasedání zastupitelstva Mâ Praha-Vinofi
28. února 2019 a 25. dubna 2019 v Informaãním centru v Chaltické ulici
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Rada

Co by rada ráda?

Poprvé v historii má Vinoř pat-

náctičlenné zastupitelstvo i radu

městské části. Co to znamená? Vět-

šina pravomocí přešla ze starosty

na radu. Ta má 5 členů (radních),

kteří pracují přes týden samostat-

ně na svěřených úkolech a pravi-

delně se schází na zasedání rady

každou středu od 9 do 12 hodin.

Radě předsedá starosta, na začát-

ku se schvaluje program, o všech

bodech se hlasuje, z jednání jsou

pořizovány zápisy a ty jsou veřej-

ně přístupné. Mimo starosty jsou

radními dva místostarostové Mi-

lan Antoš a Robert Rytina a dále

David Smoljak a JUDr. Jan Čer-

venka. Každý z radních má v ges-

ci určitou oblast (kulturu, sport,

dopravu, školství…), za kterou je

zodpovědný, a to nejen za přísluš-

nou část rozpočtu, ale i za projed-

návání bodů na radě a předkládá-

ní návrhů do zastupitelstva.

Zároveň si rada v prioritních ob-

lastech zřídila i několik komisí, ja-

ko svůj odborný poradní orgán.

Namátkou komise pro digitalizaci

a ICT je složena z 5 odborníků

z oblasti informačních technologií

a ti pomáhají s co nejrychlejším

vybudováním nových webových

stránek Vinoře, implementací bez-

hotovostních plateb a podobně.

Hlavním přínosem rady je

transparentnost a flexibilita. Dří-

ve některá rozhodnutí musela če-

kat až na projednání zastupitel-

stvem, které se schází v řádu mě-

síců. Nyní je možné většinu věcí

vyřídit nejpozději do týdne. Pět

radních se zároveň snáze vyrov-

nává s neustále rostoucí agendou

městské části, zvláště pokud se ur-

čité oblasti již profesně věnovali

a mají v ní bohaté zkušenosti

a kontakty. Tím myslím třeba

sport, kulturu, právo, životní pro-

středí a další. 

Osobně věřím, že vznik rady

a nový způsob řízení městské čás-

ti a fungování místní samosprávy

je dobrým a logickým krokem do

budoucna.

Michal Biskup

Vážení přátelé, 

milí sousedé,

taky jste si ještě pořád nezvy-

kli, že už se píše za každým datem

rok 2019? Kdykoliv si to sám na

poslední chvíli uvědomím, uděla-

jí mi obvykle radost hned dvě

skutečnosti. Za prvé, že jsem na

to přišel včas (no zkuste pak pře-

psat osmičku na devítku, když se

spletete!), a za druhé – že už je

rok dvoutisící osmnáctý opravdu

zdárně za námi. Jednou na něj bu-

deme vzpomínat jako na dvanáct

měsíců, jaké Vinoř nepamatuje:

Michal Biskup vypočítává jejich

významné události v úvodu své-

ho Slova starosty, nebudu je tedy

po něm opakovat znovu.

Letošní rok bude ale také ne-

smírně důležitý, a to především

pro nás, kterým jste dali důvěru

v loňských komunálních volbách.

Musíme vás během něj přesvěd-

čit, že nové vedení obce v čele

s pětičlennou radou skutečně fun-

guje tak, jak si předsevzalo, a že je

schopné viditelně zmodernizovat

úřad a jeho komunikační pro-

středky. A že je také radnice mís-

tem, kam budou občané chodit

rádi, protože budou vědět, že se

jim tam dostane přesně té pomo-

ci a služeb, jaké si od ní slibují.

O dalších konkrétních projek-

tech pro letošní rok píší na jiných

místech tohoto čísla zpravodaje

opět starosta a další kolegové za-

stupitelé. Sám se tedy zmíním jen

krátce o sférách kultury a meziná-

rodní spolupráce, které mám jako

radní na starosti. 

Ani letos nezůstanou vinořští

občané ochuzeni o tradiční akce,

které každoročně obsahuje „vi-

nořský kulturní kalendář“.

Některé bychom ale rádi znatelně

vylepšili a obohatili – věřím, že to

bude znát! Velká změna nastala

v celkové organizaci: šířeji se

o tom zmiňuje o několik stránek

dál kulturní referentka Jana Česá-

ková Hyklová. Ve stručnosti pro-

zradím jen tolik, že veškerá zdejší

kultura by měla být zastřešena

Kulturním centrem Vincent, pod

nějž bude nově náležet i Kulturní

komise (dříve Výbor pro kultu-

ru), vedená Pavlem Karičkou.

Na konci loňského roku jsme

byli představit nové vedení Vinoře
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Zastupitelé a v˘bory

stavě převážně dámského obsaze-

ní (Jiřina Dlabačová, Ivana Zik-

mundová, Lenka Janoušková

a Markéta Marešová) pod mým ve-

dením jsme zatím stihli jednu spo-

lečnou schůzku, ale velmi rádi by-

chom brzy dosáhli hlavního

vytčeného cíle, tj. aby všichni osa-

mocení (dříve narození i ti po-

třební z jiných důvodů) občané ve

Vinoři věděli, na koho se v přípa-

dě potřeby obrátit. Zkrátka, aby se

ve Vinoři nikdo necítil být sám. 

Všichni členové (tedy spíše

členky výboru) souhlasili se zve-

řejněním svých emailových a tele-

fonní spojeních, na které je možné

se obracet v případě, že byste mě-

li tipy na akutní pomoc potřeb-

ným osobám: 

Ivana Zikmundová
724 185 559

ivana.zikmundova@boiron.cz
Jifiina Dlabaãová

602 293 756
dlabacova@email.cz
Lenka Janou‰ková

608 972 856
lenka.nemeckova@post.cz

Markéta Mare‰ová
775 204 200

marketa0403@seznam.cz
Jan âervenka
602 362 820

jancervenka@volny.cz
Všichni přejeme štěstí a zdraví

v novém roce a budeme moc rádi,

budete-li všímaví ke svým souse-

dům a jejich potřebám. 

Jan Červenka, radní MČ 

do našeho partnerského města

Schulzendorf, pro které jsme také

přichystali velice úspěšný kon-

cert. S řadou dalších připravova-

ných projektů se nedávno vrátil

ze Schulzendorfu i předseda nově

zřízeného Výboru pro mezinárod-

ní spolupráci Michal Zítek. 

Doufám tedy, že nejen s našimi

přáteli z Německa, ale i z Polska

(Kargowa), Itálie (Laveno Mom-

bello), Arménie (Sevan) a USA

(Prague) domluvíme postupně ta-

kovou formu vzájemné koopera-

ce, aby z ní mohli časem těžit i na-

ši občané například na bázi turis-

tického ruchu a kulturně spole-

čenských akcí.

Přeji tedy nám všem úspěšný

rok a stálou radost ze zdánlivě sa-

mozřejmého faktu: totiž, že jsme

doma právě ve Vinoři.

Robert Rytina, zástupce starosty

a radní MČ Praha-Vinoř

Výbor pro dopravu

Doprava je široké a mezi lidmi

často diskutované téma, neboť je

něčím, co se každého dotýká a kaž-

dý denně vidí. Proto je skvělé, že

pro ni byl ustanoven samostatný

výbor, na který se můžou občané

obrátit se svými požadavky. V mi-

nulých letech bylo pro dopravu

uděláno mnoho, vzhledem k dlou-

hému schvalování však není dota-

ženo vše, co probíhá v některých

případech už několik let. Z něko-

lika posledních hotových věcí při-

pomenu například semafor u Nor-

my, nově se světelnou závorou,

chodník podél farské zahrady, zří-

zení parkovacích stání u školy

a školky v Mikulovické ulici, pro-

jekt na zklidnění dopravy v oblas-

ti Žabokřiku, a v neposlední řadě

tolik řešená okružní křižovatka

Mladoboleslavská – Chaltická, kte-

rá na svou realizaci čekala dlou-

hých pět let. V přípravě je již něko-

lik let také semafor na křižovatce

Mladoboleslavská – Živanická –

Bohdanečská, chodník do Ctěnic,

v létě 2019 bude provedena re-

konstrukce mostu mezi Vinoří

a Satalicemi. Velkým problémem

je právě zmíněný dlouhý schvalo-

vací proces. Kromě správců inže-

nýrských sítí se k projektu vyjad-

řuje spousta orgánů státní správy

– od ochrany životního prostředí

Výbor sociální a zdravotní 

V rámci povolebních změn

v místní samosprávě zahájil v no-

vém složení činnost také náš Vý-

bor sociální a zdravotní. V silné se-
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přes památkovou péči, policii, ha-

siče a hygienu k Ministerstvu obra-

ny a vnitra. Naší obcí s rozšířenou

působností jsou Kbely, ale podlé-

háme také Magistrátu hlavního

města Prahy, a vše je tak otázkou

mnoha a mnoha měsíců. Napří-

klad u zmíněného mostu mezi Vi-

noří a Satalicemi od prvotního

nápadu k získání stavebního po-

volení uběhlo více než 1,5 roku,

přestože je mimo zastavěnou ob-

last a jedná se pouze o rekon-

strukci.

Ale nyní do budoucna. Rádi by-

chom pokračovali v tématech, kte-

rá jsou vnímaná již dlouhou dobu,

a to je zklidnění hlavních tahů Vi-

noří, zajištění přechodů v expo-

novaných místech, rozšíření ob-

služnosti městskou hromadnou

dopravou, která je nedostatečná

jak kapacitně, tak chybějícími lin-

kami, jednání s ROPIDem však ne-

jsou jednoduchá. Přejeme si větší

diskuzi k velkým tématům s veřej-

ností. Budeme rádi, když se s ná-

mi budete podílet na společné bu-

doucnosti!

Ing. Hluší Lenka Ph.D.

Výbor pro výchovu 

a vzdělávání

Máme mezi sebou zástupce jak

z řad učitelů, tak z řad rodičů mlad-

ších i starších dětí, dohromady de-

set členů. Scházíme se zhruba jed-

nou za dva měsíce nad tématy ja-

ko jsou aktuální problémy, které

školka, škola či rodiče žáků řeší,

veřejné prostory pro vyžití dětí

a mládeže, nabídka volnočaso-

vých aktivit ve Vinoři a podobně.

Naší nejvyšší prioritou je aktuálně

generace vinořských náctiletých.

Veřejný prostor ve Vinoři pro ně

nabízí málo příležitostí k smyslu-

plnému vyžití. Chceme to změnit,

a také více zapojovat vinořské nác-

tileté do pořádání společenských

a kulturních akcí ve Vinoři. 

Dospělé, zejména rodiče, pak

zveme na Rodičovské kavárny,

které se budou jednou za čas ko-

nat ve školní jídelně. Jedná se o ne-

formální setkání rodičů, učitelů

a odborníků se vztahem ke vzdě-

lávání a naší vinořské škole. Nad

čajem, kávou a lehkým občerstve-

ním budeme společně diskutovat

témata jako bezpečnost na inter-

netu, využití nových technologií

ve škole a ve výuce, rozvíjení od-

povědnosti dětí, školní zralost,

známkování atd. Na setkání bude-

me zvát v průběhu roku na plaká-

tech a stránkách školy či MČ.

Hana Šůrová

předsedkyně výboru

Názory opoziãních zastupitelÛ

Vážení spoluobčané,

obracím se na vás jako opoziční

zastupitel za Vinoř – místo pro ži-

vot. Spolu s Lenkou Turnerovou

jako demokraté plně respektuje-

me výsledek voleb. Podpoříme

kvalitní záměry koalice Sdružení

pro Vinoř a ODS, které povedou

k dalšímu zlepšování života obča-

nů v naší městské části a pomůže-

me při jejich realizaci. Budeme

však kontrolovat „vládní koalici“,

budeme kritičtí k návrhům a zá-

měrům, které budou dle našeho

mínění proti zájmům občanů Vi-

noře. Budeme v plné míře využí-

vat práva zastupitele na informa-

ce a vznášet dotazy, připomínky

a podněty. A už vůbec se nenechá-

me odradit v našem snažení kriti-

kou, ať oprávněnou či neoprávně-

nou. Rádi se naopak poučíme,

abychom naši opoziční roli zvlá-

dali co nejlépe. Víme, že se někte-

ří z vás obraceli a obracejí na sta-

rostu a na úřad a nebyli (třeba

dlouhodobě) vyslyšeni. I když ne-

máme jako opozice výkonnou

moc, vaše problémy zaznamená-

váme. Máte-li něco na srdci a ne-

byli jste od vedení Vinoře vyslyše-

ni, dejte nám prosím vědět,

budeme se snažit vám pomoci.
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Ohlédnutí za uplynulým 

rokem 2018, aneb ať žije 

a prosperuje rok 2019!!

Vážení přátelé,

v tomto čase je zvykem zamýš-

let se nad tím, co bylo a plánovat

budoucí. Pro mě byl rok 2018 vel-

mi pestrý a (i když se to někomu

nemusí tak jevit) nesmírně inspi-

rativní. Musím říct, že mě nabil po-

zitivní energií, touhou dotáhnout

naše cíle k jejich realizaci.

Za pomyslný odrazový můstek

považuji svoje opuštění ODS. Ne-

jsem člověk, který za sebou pálí

mosty, navíc jsem spíš konzerva-

tivní typ. Nakonec to ale nevyža-

dovalo ani moc sil, takže tím lépe.

Obrovským zklamáním a pou-

čením současně pro mě byl vývoj

kolem referenda. Poznala jsem

spoustu prima lidí, ale i těch, kte-

ří svou horlivost při podpisu rych-

le vyměnili za údajné nepochope-

ní. Utvrdilo mě to v poznání, že

jsme jenom lidé a každý z nás má

svoje priority. Ještě jednou díky

těm, kteří k referendu přišli, že na-

šli odvahu! Tedy i těm, kteří dali

negativní hlas.

Děkuji všem, co přišli k volbám.

Projevili tím právo vyjádřit de-

mokraticky svůj názor. Potvrdilo

se, že třetina z vás chce změnu.

Změnu, kterou nabízí Vinoř, místo

pro život. Dle mého názoru je to

dost na to, abychom stáli na svém

volebním programu a neslevili

z něj. Získali jsme dva mandáty,

jsme v opozici a budeme se ze

všech sil snažit, aby vítězná koali-

ce o nás věděla.

Zastupitelstvo se skládá nově

z 15 členů, máme pětičlennou ra-

du. Nově také platí zákon o odmě-

ňování zastupitelů a o souběhu

(kumulaci) funkcí. Pořád platí, že

veškeré kroky zastupitelstva mu-

sí být transparentní, občan o nich

musí být informován. Máte právo

na informace o termínech konání

zasedání zastupitelstva, máte prá-

vo na zápisy ze zastupitelstva, ra-

dy, výborů i komisí. Snažili jsme se

o to, aby většinoví zastupitelé sou-

hlasili s jejich zveřejňováním, ne-

odhlasovali náš návrh!!! Jsem si

jistá, že změní svůj názor. My roz-

hodně svůj návrh zopakujeme.

Rovněž tak máte právo vědět, za

kolik, který zastupitel pracuje, ve

kterých funkcích pracuje, a ve kte-

rých výborech či komisích je čle-

nem. To je jediná cesta, jak zabrá-

nit spekulacím, že všichni jsou

takoví či onací.

Byla jsem velmi příjemně pře-

kvapena, že si nájemci obecních

bytů uvědomují, jaké povinnosti

má vlastník, tedy MČ. Rozhodně

musí MČ učinit vše pro jejich spo-

kojené bydlení, za které jsou oni

povinni pravidelně platit.

Je mi velmi líto situace, ve kte-

ré je oblast Vinoře u ctěnického

zámku. Jsou bez pitné vody, ne-

jsou napojeni na kanalizaci ani

plyn. Dle doporučení pana Švarce

se mají obrátit na nějakého za-

stupitele z Magistrátu hl. m. Pra-

hy, který by jim měl pomoci. Vě-

řím, že se někdo takový najde.

S hořkostí mě napadá otázka:

proč nevyužil svého postavení na

magistrátu v posledních čtyřech

letech p. Švarc osobně? Vždyť si

v té době s. p. Stiebitzovou čile do-

pisoval – a dál nic.

Potřebujeme místo pro vybudo-

vání denního stacionáře a prostor

pro další sociální služby, potřebuje-

me skatepark pro teenagery, potře-

bujeme rehabilitaci dostupnou pro

starší občany, potřebujeme funkční

dopravu (autobusy, ale i průjezd-

nost Vinoří auty). Je toho poměrně

dost. Dobrý hospodář myslí na bu-

doucnost. Ptejme se tedy, kde kou-

píme náhradní pozemky a budeme

schopni sehnat finanční prostředky

na jejich pořízení? 

Oceňujeme práci našich kolegů

zejména v kulturní oblasti a bu-

deme se snažit i v této oblasti při-

spět k rozšíření možností zábavy

všech občanů. Velmi vítám, že

jsem součástí opozice, a že spolu

s Honzou Obručou jsme tým, kte-

V těchto dnech chci vzpomenout

na mého předchůdce na pozici za-

stupitele, Martina Halíka, který nás

před rokem opustil. Martin Halík byl

vždy připraven k pomoci, angažo-

val se na úrovni MČ, Sokola, far-

nosti. Bylo ho prostě všude „plno“.

Na mnoha místech po něm zůstala

mezera, kterou zatím nikdo nedo-

kázal vyplnit. Martine díky za vše!

Ing. Jan Obruča

jan.obruca@praha-vinor.cz
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rý táhne za jeden provaz. Jsem vel-

mi ráda, že náš volební tým zůstal

i po volbách kompletní a drží se

vytvořeného programu.

Vážení přátelé, přeji vám, aby

následují rok 2019 byl pro vás ro-

kem úspěšným, šťastným. Abyste

měli dost sil a chuti podílet se na

změnách, které budou pro vás

a naši společnou budoucnost pří-

nosem.

Lenka Turnerová

Kultura ve Vinofii

Jak je to vlastně od voleb s kul-

turou ve Vinoři? Změnilo se něco?

Odpověď zní ano i ne.

Změnil se název uskupení, kte-

ré se zabývá obecními akcemi, ne-

změnilo se zdravé jádro lidí, kteří

je pro vás připravují. Jen nás (dí-

ky bohu) několik přibylo. A stále

jsme dobrovolníky.

Místo VÝBORU PRO KULTURU

při MÚ Praha Vinoř (kterou vedl

místostarosta Robert Rytina) nyní

existuje KULTURNÍ KOMISE při MÚ

Praha Vinoř, kterou vede Pavel Ka-

rička. Komise RADY mají obecně po-

vahu iniciativních a poradních or-

gánů RADY obce. Naše uskupení se

již od léta snaží pomalu, ale jistě

proměnit, omladit a vylepšit svoje

fungování uvnitř i směrem k vám li-

dem… To je jeden z důvodů, proč se

budou trochu měnit zajeté koleje

kulturních akcí, ale nebojte se o žád-

né zásadní nepřijdete. Důvod, proč

jsme před oslavami 930 let přišli

s akcí VNOŘ SE – VINOŘ SE PRO-

BOUZÍ je to, že jsme toužili nabíd-

nout lidem něco víc, něco neokou-

kaného. Lidi probudit a přilákat více

ke kulturnímu životu tady u nás. Na

černobílou kampaň VNOŘ SE jsme

navázali novým webem pro všech-

nu vinořskou kulturu. Webová

stránka www.vinorseprobouzI.cz se

postupně proměňuje a má ambici

shromažďovat veškeré kulturní ak-

ce ve Vinoři. Aby existovalo jediné

místo, kde naleznete vše, co se zde

bude dít. Stejně tak se můžete těšit

na nový styl obecních plakátů –

čistý a přehledný a také nové logo

KULTURA PRO VINOŘ, které bude

použito všude tam, kde se bude na-

še skupina zapojovat osobně, ideo-

vě, nebo finančně. Obecní akce se

v průběhu roku konají na více tra-

dičních místech a s podporou růz-

ných místních spolků a organizací

i jednotlivců. To je další cíl, který

jsme si vytyčili. Více se sjednotit

a propojit.

Držte nám palce, pokračujeme

dál!

Jana Hyklová



11

Historick˘ projekt „Pfiíbûhy vinofisk˘ch domÛ“

Ráda bych Vám sdělila, že na-

dále i v příštím roce zůstávám kro-

nikářkou Vinoře a budu vděčná za

jakoukoliv zprávu, podnět do kro-

niky a dotaz ze současných i star-

ších dějin obce. V příštím roce se

konečně chystám na zpracování

jedné z částí Vinořského poutníka

na „Příběhy vinořských domů“.

Kdybyste mi při mapování histo-

rie nejstarších obydlí Vinoře, je-

jich majitelů a obyvanů chtěli po-

moci, ozvěte se mi prosím, budu

velmi vděčná. Prozatím systema-

ticky zmapuji náměstí, podkostelí

a Podskalí. 

S poděkováním a přáním dob-

rého roku, 

Klára Löwensteinová

kronikářka

klaralowenstein@yahoo.it, 

724 909 585

Slavnostní vítání obãánkÛ 2019

Narodilo se Vám v roce 2018 dě-

ťátko? Oslavte tuto výjimečnou

událost s dalšími šťastnými rodiči,

zástupci městské části Praha – Vi-

noř, baráčníky a dětmi z MŠ na

slavnostním „Vítání občánků“. Ak-

ce se uskuteční v jídelně základní

školy, ulice Prachovická začátkem

dubna 2019. Přesný termín bude

oznámen na internetových strán-

kách www.praha-vinor.cz. Pokud

máte zájem se akce zúčastnit, při-

hlášku si můžete vyzvednout

osobně na podatelně MČ Praha –

Vinoř nebo je ke stažení na inter-

netových stránkách Vinoře. Vypl-

něnou přihlášku doručte na po-

datelnu Úřadu MČ Praha-Vinoř,

Bohdanečská 97, a to nejpozději

do 8.3.2019, aby bylo možné při-

pravit pro Vaše dítě pamětní list. 

Pfiihlaste se, tû‰íme se na vás!

Kontakt: Luìka Martincová, Sekretariát Mâ Praha-Vinofi 
telefon 286 851 114, e-mail: sekretariat@praha-vinor.cz
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Zastupitelstvo mûstské ãásti Praha-Vinofi schválilo na svém 27. zasedání

v záfií 2018 udûlení âestn˘ch cen za rozvoj Vinofie.

Cenou za rozvoj Vinoře byli ocenění: 

Milan Klivický – za dlouhole-

tou veřejnou a společenskou čin-

nost

Jestli mohu o někom říci s pý-

chou Vinořák, pak je to Milan Kli-

vický. Celý život je spojen s Vino-

ří, od mládí reprezentoval Vinoř

ve fotbale, hokeji, na starší kolena

v tenisu. V 68. letech byl činný

v Klubu mladých, poté v Sokole,

kde působí jako člen výboru do-

dnes. Milan Klivický byl i dlouho-

letým zastupitelem Vinoře, hned

po převratu v roce 1989. Jako je-

den ze zvoníků nám 18 let každou

neděli oznamoval poledne. Patřil

ke skupině nadšenců, kteří vlast-

níma rukama vybudovali tenisový

areál. Vsadím se, že nikdo z celé

Vinoře neodpracoval tolik hodin

ve prospěch Vinoře, jako Milan Kli-

vický. Milane, veliký dík za vše-

chno a hodně sil do dalších let.

Myron Gawdun – za dlouho-

letou veřejnou a společenskou čin-

nost

nyní opět starosta – tentokráte

starosta Sokola, kde působí ce-

lou řadu let. Drahý Myrone, za

Tvou práci pro Vinoř, obětavost

i ochotu kdykoliv pomoci, Ti

všichni moc děkujeme a přejeme

do dalších let hodně sil a hodně

zdraví.

Petr Kubka, Marek Bezkočka

– za dlouholetou veřejnou a spo-

lečenskou činnost v oblasti sportu

Ač poměrně mladí, už mají od-

pracováno nespočet hodin, dní

a let ve prospěch vinořského fot-

balu, od těch nejmenších, až po ty

nejstarší. Díky nim mají vinořské

děti šanci se organizovaně pro-

běhnout na krásném, udržovaném

hřišti pod odborným vedením. Za

tuto činnost vám moc děkujeme

a přejeme do dalších let hodně sil,

zdraví, pochopení rodiny a stále

stejné nadšení.

Miroslav Sládek – za dlouho-

letou veřejnou a společenskou čin-

nost v oblasti spolkové činnosti 

Dlouholetý předseda rybářské-

ho spolku, člověk, který udržuje

naše staré spolkové tradice, který

je vždy ochotný pro spolek i pro

Vinoř kdykoliv přiložit ruku k dí-

lu, ať už se jedná o čištění potoků,

hrází, okolí rybníků, výlovů. Muž,

který vlastními silami opravil

most na hrázi mezi rybníky

V Obůrkách, muž, který dokázal st-

melit kolektiv stovky obětavých li-

dí, a jehož srdce vždy bilo a bije za

tento spolek. A za Vinoř. Mílo, za

vše děkujeme.

Petr Bajer – za dlouholetou ve-

řejnou a společenskou činnost.

Opět dlouholetý veřejný či-

novník Vinoře, dříve můj kolega,

starosta, poté zástupce starosty,

Stejně jako u Milana Klivického

– celoživotní práce pro Vinoř.

Slavná éra vinořského hokeje, fot-

balu, hráč, trenér, funkcionář, in-

staloval hokejové umělé osvětlení,

stříkal led, barvil lajny,…. Funkci-

onář nejen Sokola, ale i spolku ry-

bářského, člen místního zastupi-

telstva, majitel a zřizovatel první

porevoluční soukromé restaurace,

dodnes vynikající kuchař a pa-

mětník. Milý Petře, děkujeme za

vše, co jsi pro Vinoř udělal a děláš.

Dana Kudlová, Věra Rudol-

fová, Věra Kučerová – za dlou-

holetou veřejnou a společenskou

činnost
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Mohl bych okopírovat stejná

slova. Celoživotní práce pro Vinoř,

Dana v ochotnickém divadelním

spolku, Věra Rudolfová v Klubu

seniorů, dlouholetá rychtářka

a konšelka naší obce baráčnické.

Věra Kučerová potom následnice

rychtářky Kudlové, v současné do-

bě činná jako rychtářka naší Obce

baráčnické. Ženy, které nikdy ne-

zkazily žádnou legraci a vždy byly

ochotné přiložit pomocnou ruku

tam, kde bylo potřeba. Organizá-

torky nespočtu akcí pro baráčníky

i seniory. Milá tetičko Danuško,

milé tetičky Věry, hodně sil a zdra-

ví do dalších let, stejně jako neu-

tuchajícího nadšení.

František Joska – za dlouho-

letou veřejnou a společenskou

činnost v oblasti spolkové činnosti

Myslivci – náš nejmenší spolek

s velkou tradicí i mnoha úspěchy.

Fanda je také stmelujícím prvkem,

funkcionářem, školitelem, člověk,

který v lese, zámecké Oboře, prak-

ticky žije neustále. Při péči o zvěř,

les, jezírko, cesty i remízky odpra-

coval on i celý myslivecký spolek

tisíce hodin. Fando, nechť Tě sv.

Hubert, patron myslivců, provází

i nadále. 

Martina Kolarová – za dlou-

holetou veřejnou a společenskou

činnost v oblasti spolkové činnosti 

Zahrádkářský spolek ve Vinoři

má rovněž dlouhou tradici. Člo-

věk, který tento spolek prakticky

vede dlouhá léta, a který navázal

na dřívější tradici skvělých za-

hrádkářských výstav. Ty jsou dnes

třikrát za rok ozdobou Vinoře

a ukázkou neskonalé péče o za-

hrádky, ukázkou neuvěřitelných

výpěstků. Martina je opět tím st-

melujícím prvkem mnoha členů

spolku, organizátorkou a aktivní

spoluúčastnicí všech akcí zahrád-

kářů, stejně jako se spolupodílí na

akcích Vinoře. Milá Martino, milí

zahrádkáři, veliký dík a ať se vás

to nadšení drží i nadále.

Miroslav Škop – za dlouhole-

tou veřejnou a společenskou čin-

nost v oblasti spolkové činnosti

Alfred Teller, Jana Kovářová

a Martin Sýkora – za dlouhole-

tou činnost v oblasti vinořského

školství

Celý život aktivně působí ve ve-

řejných funkcích prakticky ve

všech našich spolcích. Je členem

výboru rybářského spolku, čle-

nem zahrádkářského spolku, Ob-

ce baráčnické i Sokola. Vždy ochot-

ný nezištně přiložit ruku tam, kde

je to potřeba. Na jeho kontě je ne-

spočet brigádnických hodin ať už

při údržbě okolí zahrádek, rybní-

ků, nebo výlovech Dodnes působí

při veřejných akcích našich spolků

nebo kulturních a vzdělávacích ak-

cí. Mirku, veliký dík a do budouc-

na hodně zdraví, a ať Tě neopou-

ští optimismus. 

Kdo vydrží ve škole jako učitel

více než 30 let, zasluhuje obdiv,

úctu a uznání. Fred, Martin i Jana

slouží v naší škole a školce téměř

35 let, z toho dlouhá léta ve ve-

doucích funkcích. Posledních 12 let

prakticky žijí souběžně ve školce,

škole a na stavbě. Museli zvlád-

nout neskutečný demografický

nárůst dětí, který se za poměrně

krátkou dobu obrovsky zvýšil. Za-

tímco byla kapacita mateřské škol-

ky v roce 2006 75 dětí, dnes je to

téměř 250 dětí! Obdivuji jejich

nervy i zapálení pro školu a školku.

Milý pane řediteli, milá paní ředi-

telko, milý pane zástupce ředitele,

paní učitelky, učitelé, přeji vám do

dalších let Vaší práce pro Vinoř

hodně zdraví, sil a pevných nervů.

Moc vám všichni děkujeme. 

Petr Maceček – za dlouhole-

tou uměleckou činnost a repre-

zentaci Vinoře 

Absolventem Akademie múzic-

kých umění v Praze. Je držitelem

mnoha ocenění Petr Maceček byl

koncertním mistrem Slovenského

komorního orchestru, koncertním

mistrem a uměleckým vedoucím



komorního orchestru Capella Is-

tropolitana v Bratislavě. koncert-

ním mistrem Sukova komorního

orchestru a poté řadu let působil

jako koncertní mistr a umělecký

vedoucí Pražského komorního or-

chestru. Jako sólista těchto or-

chestrů nebo samostatný sólista

Petr Maceček koncertoval ve vý-

znamných koncertních sálech po

celé Evropě, Jižní Americe, Spoje-

ných státech a Asii. Pedagogicky

působí na mezinárodní konzerva-

toři v Praze a na Ostravské uni-

verzitě. Od roku 2000 do roku

2011 byl členem Talichova kvarte-

ta. Na celém světě není moc tako-

vých houslových virtuosů, jako je

Petr Maceček. Na kulturních ak-

cích reprezentuje Vinoř vynikají-

cím způsobem u nás i v zahraničí. 

Dagmar Petrová

12 let a vím, že je to člověk, na kte-

rého jsem se mohl vždy spoleh-

nout. Děkuji Vám, paní tajemnice,

za sebe i naše občany. 

Václav Dlabač – za dlouhole-

tou podnikatelskou a společen-

skou činnost 

Díky Václavovi Dlabačovi u nás

máme obchodní centrum, díky

Václavu Dlabačovi máme u nás po-

valové lávky V Obůrkách, dětská

hřiště, koše, lavičky i plochy pro

vinořské volnočasové aktivity, ať

to jsou představení Divadýlka na

konečné, jarmark, předvánoční

posezení s vázáním věnců atd. Dí-

ky Václavu Dlabačovi máme i per-

manentní servis a pomocníka, kte-

rý pro Vinoř žije a dýchá. Václav

Dlabač vyvezl nespočet kontejne-

rů s černými skládkami, prováděl

úklid Vinoře i zimní údržbu. Dra-

hý Václave, veliké poděkování

i úcta za vše, co jsi pro Vinoř udě-

lal a děláš. 

Karel Semecký – za dlouhole-

tou podnikatelskou a společen-

skou činnost 

cí, ať již společenských nebo spor-

tovních. Milý Karle, veliký dík To-

bě, celé rodině i Tvým zaměst-

nancům. 

Ladislav Ferenc
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Úřednická práce, stejně jako po-

litická nebo policejní, je většinou

nevděčná, mnoho lidí nadává, kri-

tizuje, ale vždy od úřadu něco po-

třebuje. Místní úřad prošel mnoha

modernizacemi, digitálními úkoly,

ať již Czech point, výpisy, ověřo-

váním, povolováním atd. Prošel

i obrovským nárůstem obyvatel,

a to vše se stejným počtem úřed-

níků. A člověk, který toto vše má

na starost, je tajemník úřadu, pa-

ní Petrová. Spolupracovali jsme

Termín vinořská Marcipánka se

stala pojmem u nás, v okolí i v za-

hraničí. Karel je jedním z prvních

vinořských podnikatelů, věnuje

ceny prakticky do všech našich ak-

Je dalším z podnikatelů, který

se do podnikání spolu se svou

manželkou, pustil bezhlavě. Za té-

měř 30 let podnikání vybudoval

ve Vinoři v rodinném domku útul-

nou vinárnu, kde je příjemné po-

sedět, a kde se výborně vaří. Milý

Láďo, Milá Marto, veliký dík vám

oběma.

Vladimír Brouček, 

Martina Töthová – policie 

Policejní práce je většinou prá-

ce nevděčná, mnoho lidí nadává,

kritizuje, ale jakmile se něco stane,

hned jste voláni. Je to stejné jako

u hasičů. A i kdybyste pomohli



u záchrany jednoho jediného ži-

vota, tak je ta vaše činnost neza-

stupitelná, potřebná a nadmíru

důležitá. Za pomoc při záchraně

našeho školáka vám celá Vinoř dě-

kuje a váží si vás. Ať té práce má-

te co nejméně, ale ať jste pořád

připraveni pomáhat i chránit.

Stanislav Lichtenberg i.m. 

– za dlouholetou veřejnou a spo-

lečenskou činnost

Standa byl člověk, který celý

svůj život ve Vinoři podřizoval ve-

řejné činnosti. Byl aktivní v Klubu

mladých, který se etabloval před

rokem 68, ve školském výboru, ve

sportovních organizacích, pod pé-

čí jeho rodiny byla místní soko-

lovna vždy krásně čistá a vždy

vzorně připravená ke všem akcím.

Se stejnou péčí se staral i o teni-

sové kurty nebo dětské hřiště. Ja-

ko člen letopisecké komise půso-

bil dlouhá léta a dokumentoval

každodenní život ve Vinoři, vi-

nořské akce a kritickým okem do-

kázal vždy nejen zkritizovat, ale

i pomoci. Stando, všem nám tady

scházíš a za všechno, co jsi pro Vi-

noř udělal, Ti my všichni, co jsme

Tě znali, i co Tě tak neznali, moc

děkujeme.

Zdeněk Hertl – za dlouholetou

veřejnou a společenskou činnost

Stejně jako u Standy Lichten-

berga se jedná o člověka, který je

z letopisecké komise, je jejím po-

sledním mohykánem, vždy ochot-

ným nejen dokumentovat, kriti-

zovat, ale také okamžitě a nezištně

pomoci. Rád vzpomínám na ty na-

dšené začátky a stavby povalo-

vých lávek V Obůrkách, kdy Zde-

něk Hertl byl jedním z mála

ochotných tahat těžké klády a od-

borně poradit, co s nimi. No ten-

krát jsme ho moc neposlechli –

i proto jsme už museli některé klá-

dy vyměnit… Za celoživotní práci

pro Vinoř Vám moc děkujeme

a přejeme ještě mnoho let mapo-

vání Vinoře.

Klára Loewensteinová a Kris-

týna Kučová – za rozvoj Vinoře za

dlouholetou veřejnou a společen-

i v zahraničí. Společně s hnutím

Mariapoli, panem farářem i vede-

ním obce organizuje a koordinuje

společenské akce. Vedoucí letních

naučných táborů. Za ta dlouhá lé-

ta se stala paní Klára duší a jedním

ze symbolů Vinoře a já jí velice dě-

kuji a obdivuji, jak to všechno stí-

há. Kristýna Kučová se dlouhá lé-

ta věnuje výuce vinořských dětí ve

hře na hudební nástroje a ve zpě-

vu. Společně s Klárou Loewenste-

inovou vedou dětské divadélko, se

kterým vystupují u nás i v zahra-

ničí a perfektně tak reprezentují

naši městskou část. Dále spolu ve-

dou letní dětské tábory, které jsou

tématicky zaměřené na historii Vi-

noře. Milé holky, Kláro a Kristýn-

ko, moc Vám za vše děkujeme. 

Václav Rytina i. m. – za dlou-

holetou činnost v oblasti propa-

gace 
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skou činnost a za činnost v oblas-

ti volnočasového vzdělávání

Dlouholetá spolupracovnice,

kronikářka, vedoucí Rady mla-

dých, lektorka, obětavá organizá-

torka celé řady akcí pro všechny

věkové kategorie. Nezastupitelná

členka komise pro mezinárodní

spolupráci a orální historii, ne-

zištná tlumočnice, překladatelka,

moderátorka. Spolu s Kristýnkou

Kučovou vedoucí dětského diva-

délka, se kterým vystupují u nás

Jestli někdo přispěl k propaga-

ci Vinoře obrovskou měrou, tak je

to místní rodák, vynikající grafik

a umělec, Václav Rytina. Je obrov-

skou škodou, že nás kvůli těžké ne-

moci opustil a nemůže tu slavit

s námi. Určitě by jako vždy, ochot-

ně přiložil pomocnou ruku k dílu.

Naštěstí v jeho šlépějích pokraču-

je jeho syn, Robert Rytina. Veliký

dík za obrovský kus poctivé práce.



Marie Brothánková a Iveta

Boušová – za rozvoj Vinoře za

dlouholetou veřejnou a společen-

skou činnost 

Vít Horák – za veřejnou a spo-

lečenskou činnost 

řadě – ať se Ti v Tvém dalším pů-

sobišti daří a veliký dík za vše, co

jsi u nás udělal. 

Markus Mücke – starosta měs-

ta Schulzendorf
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Zastupitelstvo mûstské ãásti Praha-Vinofi schválilo na svém 27. zasedání

v záfií 2018 udûlení ceny âestn˘ obãan Vinofie páterovi Pavlu Janãíkovi

Pavel Jančík

Cena Čestný občan Vinoře za

dlouholetou veřejnou a společen-

skou činnost 

Páter Pavel Jančík položil u nás

základní kámen spolupráce mezi

duchovním a světským světem. Té

spolupráce, která v Evropě i u nás

dříve vždy existovala. Snažili jsme

se, spolu s řídícím, farářem i ve-

dením obce tuto základní spolu-

práci oživit, razit přátelský směr

vývoje Vinoře. Směr, který by byl

tolerantní a vstřícný ke všem na-

šim obyvatelům. Směr, který by

byl smířlivý i k historickým ne-

právům a křivdám, ať již na jedné

nebo druhé straně. A to Dobro,

které páter Pavel šířil a šíří všude

kolem sebe, ať už ve Vinoři nebo

v Ústí nad Labem, přenesl i na

všechny, kteří s ním přišli do kon-

taktu. Určitě dokážeme více od-

pouštět i chápat jeden druhého.

Za to všechno, drahý Pavle, co jsi

udělal a děláš nejen pro Vinoř, ale

pro své okolí, si zasloužíš obrov-

skou úctu a poděkování. A neexis-

tuje cena, která by to dokázala od-

měnit. A tak si Ti, milý Pavle,

s omluvou a pokorou, dovolíme

předat ocenění naše nejvyšší, čest-

ný občan Vinoře. 

Vážení přátelé, ať se vám všem

v životě daří, stejně ať se daří

všem ve Vinoři, v Praze, v našich

partnerských městech i na celém

světě.

Franta Švarc

Tuto cenu za politiky již dostal

Jarda Krajl, dlouholetý starosta,

cenu dnes dostal i jeho předchůd-

ce, Myron Gawdun, který poté pů-

sobil jako zástupce starosty. Další-

mi skvělými zástupci starosty byly

ale i dvě ženy, Marie Brothánková

a Iveta Boušová. Obě dvě si za-

slouží absolutorium i obrovské po-

děkování za jejich přínos pro Vi-

noř, navíc vzhledem k tomu, že

obě dvě vedle této činnosti dlou-

há léta působí na naší základní

škole. Milé kolegyně, velký dík, ob-

div i uznání.

Už jedenáct let trvá spolupráce

Vinoř-Schulzendorf. Rád bych po-

děkoval i tehdejšímu starostovi

Herbertu Burmeisterovi, se kte-

rým jsme tuto spolupráci 15.9.

2017, stejný den jako dnes, pode-

pisovali. S jeho nástupcem, Mar-

kusem Muckem, spolupracujeme

už 9 let. A za tu spolupráci a trpě-

livost, kterou s námi má, si cenu za

rozvoj Vinoře v oblasti meziná-

rodních vztahů, jistě zaslouží. Mi-

lý Markusi, Vinoř děkuje Tobě

i Schulzendorfu.

Bohužel u nás skončil službu vy-

nikající člověk, kamarád, přítel,

obětavý, lidský a laskavý náš pan

farář, páter Vítek Horák. Jeho úlo-

ha u nás byla nelehká, nastoupil

po svém předchůdci, páterovi Pav-

lu Jančíkovi, který byl a je u nás ne-

smírně oblíben. Páter Vítek se ale

své úlohy zhostil nadmíru důstoj-

ně a svou prací velice přispěl

k vzájemnému porozumění, po-

chopení i spolupráci. Páter Vítek

Horák se účastnil našich akcí a ať

to bylo tradiční rozsvícení vánoč-

ního stromu, požehnání nového

fotbalového hřiště nebo vítání no-

vých občánků, vždy měl po ruce

vhodné, laskavé a milé slovo. Milý

Vítku, my všichni Ti přejeme v pr-

vé řadě hodně zdraví. A v té druhé
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Ctûnice

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: od 1. 11. – 31. 3. út–pá 10–16 hod., so–ne 10–18 hod.

Masopust

Neděle 3. 3. 2019

(10.00–17.00) 

Oslava masopustu v Zámeckém

areálu Ctěnice je již tradičně spo-

jená s oslavou cechu řeznického.

Pravou českou zabíjačku přichystá

a své speciality nabídne pražské

řeznictví Hudera a syn. O maso-

pustní veselí se postará Malá česká

muzika Jiřího Pospíšila, harmoni-

kář Franta Albrecht a masopustní

průvod folklórního souboru Ro-

kytí Rokycany. Pro děti je při-

chystána výtvarná dílna a malo-

vání na obličej. Chybět nebudou

tradiční koblihy, boží milosti ani

horký mošt a medovina. 

vuje tak jednu z nejrozsáhlejších

sbírek cechovních památek na

světě.

Předmět čtvrtletí: Torzo 

korouhve cechu řezníků

Cech řezníků patřil v Praze

k nejstarším cechům, zmínky o je-

ho existenci spadají už do 13. sto-

letí. Toto unikátní torzo korouhve

s portrétem císaře Karla VI. po-

chází z 1. poloviny 18. století. Na

torzu je kromě velmi zdařilé malby

panovníka k vidění také lev – ce-

chovní symbol řezníků.

STÁLÁ EXPOZICE

přízemí ZÁMKU

Zámek Ctûnice
Dějiny, stavební vývoj a obnova

Dûjiny Vinofie 
Od pravěku do 20. století 

STÁLÁ EXPOZICE

1. PATRO ZÁMKU

¤emesla v pofiádku
Historie profesního sdružová-

ní řemeslníků od středověku

po současnost

Expozice Řemesla v pořádku se-

znamuje s dějinami řemesel a ce-

chovního sdružování, a předsta-

STÁLÁ EXPOZICE – VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR

NádraÏí Praha Tû‰nov / Provoz obnoven

Expozice představuje zaniklé

pražské nádraží jako model ve ve-

likosti H0. Model budovy v měřít-

ku 1 : 87 vznikl dle původních

technických výkresů metodou

3D tisku. Na digitálně řízeném ko-

lejišti jsou v provozu repliky do-

bových vlakových souprav. 



Olga Scheinpflugová

Interaktivní programy

Tovaryšova cesta na zkušenou

Vhodné pro: 1. st. ZŠ. 

Pohádky na niti

Animační program nabídne ex-

kurzi do neobyčejného světa loutek

architekta Zdeňka Podhůrského. 

Vhodné pro: MŠ a 1. st. ZŠ.

Do 1. 3. 2019.

Komentované prohlídky objednávejte se pfiedem 
na tel.: 286 001 362,

nebo na e-mailu: edukacectenice@muzeumprahy.cz.

Programy pro ‰koly a zájmové skupiny (út–pá)

Komentované prohlídky

Řemesla v pořádku

Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ

18

VÝSTAVY – PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Broučci architekta Zdeňka

Podhůrského

23. 10. 2018–3. 3. 2019

DALŠÍ DOPROVODNÉ PROGRAMY:

Marionety Truhlář

19. 1. 2019, 10.00–16.00 hod. 

Pavel Truhlář, řezbář, divadel-

ník, loutkář (www.marionety.com)

povede tvůrčí dílnu výroby loutek,

děti si za použití různých výtvar-

ných technik vyrobí loutky z při-

pravených dílů. 

Loutky na daleké Jávě

16. 2. 2019, 14.00 hod. 

Členové divadelního souboru

Partai Orang Hutan představí tra-

diční starodávné indonéské stínové

divadlo wayang a návštěvníci bu-

dou moci zhlédnout jeho ukázku.

Setkání bude doplněno o předve-

dení základní techniky ovládání lou-

tek a poslech tradičního indonés-

kého orchestru gamelanu, který

wayang doprovází. Hosté si budou

moci vyrobit jednoduché loutky

s motivy indonéských hrdinů. 

Nashle na skle 

Současná tvorba studentů

a pedagogů sklářské školy

v Novém Boru

24. 3.–13. 10. 2019

Výstava věnovaná sklářskému

řemeslu představí sklářskou školu

v Novém Boru, neboť české sklář-

ské vzdělávání se zrodilo právě

tam již v roce 1763. Škola jako je-

diná v ČR sdružuje všechny tři

stupně sklářského vzdělávání. 

Součástí výstavy jsou řemeslné

dílny a cyklus doprovodných pro-

gramů, během nichž si mohou ná-

vštěvníci vyzkoušet různé sklářské

techniky, a odnést si tak nejen zá-

žitek, ale i vlastnoručně vyrobený

předmět.

Výstava půvabných loutek z ve-

černíčků Broučci, Neználkovy pří-

hody a Dobrodružství Čokoládo-

vého panáčka připomíná genialitu

kreslíře a výtvarníka Zdeňka Pod-

hůrského. Vystaveny jsou i loutky

z posledního nedokončeného ani-

movaného seriálu na motivy Řec-

kých bájí a pověstí.

Výstavu doplňuje výtvarná

a loutkářská dílna.

Literární kavárna (ve 14 hod, v sále Koãárovna)

úterý 12. 2. 2019 

Olga Scheinpflugová 

„O divadle a tak podobně“

Herečka Zdenka Procházková

a ředitelka Památníku Karla Čap-

ka Kristina Váňová představí blíže

osobnost herečky a spisovatelky

Olgy Scheinpflugové (1902–1968),

která se stala roku 1935 manžel-

kou spisovatale Karla Čapka. 

úterý 12. 3. 2019 – Martina 

Fialková a Jaroslav Šonský 

Jaroslav Šonský je český hou-

slový virtuos žijící ve švédském

Norrköpingu, který v posledních

letech střídá s Prahou. Je vynikají-

cím hudebníkem. S Jaroslavem Šon-

ským si budeme povídat nejen o na-

táčení dokumentu České kořeny ve

Švédsku, jehož se stal aktérem a ta-

ké o souboru Martinů Strings Pra-

gue, který založil a vede. 
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„Po loňském koncertu umělců

z Vinoře jsem byl přesvědčený, že

tak vysokou úroveň už nebude

možné překonat. Letos ale musím

konstatovat, že jsem se pravděpo-

dobně mýlil“. Tak zněl milý kom-

pliment z úst starosty partnerské-

ho města Schulzendorf Markuse

Mückeho po tom, co ve večerních

hodinách dne 3. listopadu 2018

dozněly poslední tóny komorního

recitálu v kostele Patronatskirche.

Jednalo se o tradiční podzimní

koncert, který už několikátým ro-

kem pořádá MČ Praha-Vinoř jako

dar našemu nejstaršímu zahranič-

nímu zpřátelenému městu. Nutno

konstatovat, že umělecká laťka

koncertu z roku 2017 byla nasta-

vena opravdu vysoko – vystoupi-

li na něm mezzosopranistka Ště-

pánka Pučálková (od současné

sezóny sólistka Semperovy opery

v Dráždanech), houslista Petr Ma-

ceček a klavírista Miroslav Sekera.

Vynikající interprety se ale pro

pro aktuální program z písní a árií

Křičky, Dvořáka, Masseneta, Bize-

ta a Delibése podařilo angažovat

i tentokrát. Schulzendorfské pub-

likum doslova nadchly hned dvě

výjimečné pěvkyně: mezzosopra-

nistka Michaela Zajmi (sólistka

Opery Národního divadla v Praze)

a mladá sopranistka Slávka Zá-

mečníková (členka Operního stu-

dia Státní opery Unter den Linden

v Berlíně). Na klavír doprovázel

Zdeněk Klauda, renomovaný skla-

datel, dirigent a vedoucí hudební

přípravy Národního divadla. Kon-

cert měl skutečně špičkovou úro-

veň, takže mám za to, že pan sta-

rosta Mücke ve svém závěrečném

hodnocení vůbec nepřeháněl...

Umělce doprovodila do Schulzen-

dorfu delegace představitelů Vi-

noře ve složení starosta Michal

Biskup, zástupce starosty Robert

Rytina a předsedkyně Výboru pro

výchovu a vzdělávání Hana Šůro-

vá. Snad mluvím i za zmíněné ko-

legy, když se velmi rád zavazuji, že

v úzké spolupráci se schulzen-

dorfskými přáteli, pro níž udělal

ve své funkci velký kus práce před-

chozí starosta František Švarc, bu-

deme rádi pokračovat i nadále.

Robert Rytina

Vinofi international
Tradiãní koncert v Schulzendorfu
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Vítání nového roku v Schulzendorfu

5. ledna se v našem partner-

ském městě Schulzendorfu kona-

lo tradiční vítání nového roku,

Neujahrsempfang 2019. Tato spo-

lečenská událost je pořádána třemi

sousedními městečky – Schulzen-

dorfem, Eichwalde a Zeuthenem.

Dopolední společenskou část pro-

vázel starosta Schulzendorfu Mar-

cus Mücke a postupně na ní pro-

mluvili starostové všech obcí.

Všechny tři spolu velice úzce spo-

lupracují, a tak slovo dostaly i od-

povědné osoby za tuto spolupráci

z každého z nich. Jelikož letos byl

hlavním pořadatelem Schulzen-

dorf, tak krátkou zdravici pronesli

i zástupci partnerských měst z Kar-

gowé a od nás z Vinoře. Následně

jsme měli možnost také probrat

další spolupráci a seznámit naše

partnery s novinkami na naší rad-

nici a připomenout společný letní

dětský tábor, který se bude letos

konat právě u nás ve Vinoři. Zá-

roveň jsme měli možnost se pot-

kat a pohovořit se spoustou zají-

mavých lidí z Schulzendorfu

a blízkého okolí. Odpoledne přišel

na řadu tradiční fotbalový turnaj,

který jsme se starostou Schulzen-

dorfu a zástupcem Kargowé slav-

nostně zahájili. Mezi osmi týmy

nechyběl jako každoročně ani ten

náš, který svoji účast zahájil ve vel-

kém stylu a úvodní utkání turna-

je ovládl výsledkem 4:0. Skvělé vý-

kony pokračovaly v průběhu

celého turnaje a nakonec vynesly

náš tým na krásné čtvrté místo.

K medailovému umístění chybělo

v závěru trochu více sil... Děkuje-

me našemu týmu za skvělou re-

prezentaci!

Michal Zítek,

předseda Výboru pro mezinárod-

ní spolupráci MČ Praha-Vinoř
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Z historie

Tfii ãtvrtstoletí od tragické sráÏky vlakÛ

Válečné vánoce roku 1943 byly

poznamenány železniční tragédií,

ke které došlo 20. prosince 1943

na jednokolejné trati mezi den

předtím nově otevřenou zastáv-

kou Kbely a nádražím v Satalicích.

Před šestou hodinou ranní se za

tmy a přízemní mlhy nedaleko

přejezdu silnice ze Kbel do Satalic

čelně, a nejspíše v plných rychlo-

stech, srazily dva proti sobě je-

doucí zcela obsazené osobní vlaky

č. 1101 (německá zpráva o neštěs-

tí) nebo č. 1111 (wikipedie) a č.

1160 (v části oficiální německé

zprávy o popisu neštěstí, vystave-

né i dnes na satalickém nádraží,

jsou uvedena jména strojvůdce Jo-

sefa Lochnera a vlakvedoucího Ja-

na Gryče), jejichž cestující tvořili

především mladí lidé nasazení do

pracovních směn v okolních to-

várnách (Vysočany, Čakovice

a Letňany). Následky srážky byly

katastrofální, na místě zahynulo

19 pasažérů, dalších 23 zraněných

z celkového počtu 110 zemřelo

později následkem utrpěných zra-

nění v nemocnicích. Ranění byli

odváženi záchrannými vozy, vo-

jenskými i civilními, do pražských

nemocnic, ponejvíce na Bulovku.

Jako příčina neštěstí bylo označe-

no chybné jednání výpravčího no-

vé kbelské stanice Antonína Po-

spíšila, společně se selháním

veškerého dalšího personálu. Úpl-

ný text zprávy německých úřadů

o vyšetření neštěstí zveřejnil pan

Libor Vrabec v prosincovém vy-

dání Satalického zpravodaje. 

„Má osobní vzpomínka na ne-

štěstí je spojena s vyprávěním mé

maminky. Byl jsem tehdy za války

šestiletý kluk a pamatuji se, že se

tradovala zpráva, dle které si mě-

li oba strojvůdci vlaků zachránit

život a těsně před neodvratnou

srážkou ze svých lokomotiv vy-

skočit“ vzpomíná vinořský pa-

mětník pan Luděk Martinec. 

Společný pohřeb obětí nehody

se konal ve Vinoři za účasti dvou

členů protektorátní vlády, Richar-

da Bienerta (ministr vnitra) a ne-

chvalně proslulého Emanuela Mo-

ravce (ministr školství a národní

osvěty). Proslov na něm byl umož-

něn pouze římskokatolickému

knězi. Z důvodu výstavby nové

kbelské stanice byla zbourána 21.

kaple poutní cesty do Staré Bole-

slavi a mnoho věřících spatřovalo

v tragédii trest za tento skutek. 

Paradoxně nejméně důvěry-

hodným zdrojem o neštěstí jsou

stránky vinořské kroniky, které ve

své knize Vinoř od minulosti

k dnešku z roku 2004 citoval bý-

valý kronikář František Filip a dle

nichž „V písemných záznamech se

uvádí počet 244 obětí jako úřední

údaj, ale podle neoficiálního úda-

je byl počet dvojnásobný“. I z toho

důvodu, že v oficiálním seznamu

železničních nehod na našem úze-

mí je jako nehoda s největšími

smrtelnými následky uvedena tra-

gédie z roku 1960 u stanice Stéb-

lová v dnešním pardubickém kraji,

při níž zemřelo 118 lidí, považuji

údaje naší kroniky (té válečné, se

kterou pan Filip samozřejmě ne-

měl nic společného) za minimálně

nepřesné. 

Jan Červenka 

(s využitím Vinořské kroniky,

nástěnky nádraží v Satalicích, Sa-

talického zpravodaje 17/2018

a wikipedie). 

Km 15. tratě mezi Satalicemi

a Kbely v dnešních dnech. 

Sto metrů odsud došlo 

k tragické srážce.
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Ze Ïivota Vinofie

Dlabání na Dlabaãovû

I letos jsme dlabali dýně ve sta-

vebninách V. Dlabač. Nějakým zá-

hadným způsobem se dozvěděli

o akci v rádiu a měli potřebu sdě-

lit to široké veřejnosti. Snažíme se

pořádat akce hlavně pro vinořáky

a okolí, takže nás trochu překva-

pila vysoká návštěvnost. Byla to

jízda, z které se nedalo vystoupit.

Ani jedna pohádková bytost se ne-

zastavila, natož aby si odskočila.

Nestačili jsme přidělávat herní

kartičky pro děti, které se činily

a do soutěží se stále vracely. A že

těch stanovišť letos bylo! 

Všechny přivítaly dvě DÝNĚ

(Lenka Míková a Markéta Imra-

movská), od kterých děti získaly

instrukce spolu s herními kartič-

kami. Na každém stanovišti získa-

ly razítko a s plnou kartičkou se

vracely k dýním pro dárek. Mezi-

tím, co se děti činily, rodiče vydla-

bávali z dýní nádherná strašidla

a nejen ta, mezi vítěznými díly byla

například i rodící dýně s novoroze-

nětem. Kdo vydlabal, pokračoval se

činit ke stánku s občerstvením nebo

do ČARODĚJNÉ SLUJE k čaroděj-

nicím (Lucii Trhlínové, Marcele

Práškové a Michaele Kubenové).

Osvědčenými stanovišti jsou

stále VODNICKÝ SLALOM (Radana

Kubrová s Kubřicí mladší a Lenka

Kolenatá), CHYŤ SI PAVOUKA u ča-

rodějnice (Markéty Paulové) a PI-

TÍ KRVE u manželů Drakulových

(Veroniky Cihlářové a Petra Česá-

ka). ČARODĚJNOU KUCHYNI jsme

museli posílit o další čarodějnici

(Gábina Kludská a Jana Česáková

Hyklová). Do VŘÍSKOTU (Michae-

la Součková a Jitka Divínová) mno-

ho dětí bez maminky nevkročilo,

pak je, ale dříve než mohly zarea-

govat na Vřískot, polekal křik ro-

diče! Po roce se k nám vrátil oblí-

bený SHREK (Zuzana Štočková).

Oprášili jsme i ZASUŇ s mnichem

(Jiřím Cihlářem) a doktorem smr-

ti (Matějem Dragounem). Zcela

nové stanoviště bylo v režii

OCHRÁNCE MRTVÝCH (Anny Ha-

vel) a ZOMBIE (Michala Zítka).

Dlouhé fronty dětí, trpělivě če-

kajících na zmalování obličejů,

zdárně zvládaly úžasné Kačka

a Kája Hájkovic. Jako host akce

vystoupila Majka Šulová s Char-

lestonem a Anička Hanušová se

poprvé zhostila světelné video-

projekce strašidýlek. Dlabání bylo

zakončeno tradičně ohňostrojem,

který finančně zajišťuje MČ Praha-

Vinoř. 

Moc děkujeme všem, kteří se na

akci podíleli, byli jste úžasní. Těší-

me se na další kulatý 10. ročník!!!!

Už teď přemýšlíme, jaká překva-

pení vám přichystáme. 

Vašek a Jiřka 

(strašidýlko BUBU) Dlabačovi
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Deset let Divad˘lka Na koneãn˘ ve Vinofii

Letos je to již 10 let, co DNk roz-

veseluje dětská očka vinořských

dětí. Díky velké podpoře, tehdejší

ředitelky Kulturního centra Vin-

cent, Markétě Hadrabové Dvořá-

kové, bylo v létě roku 2008 zalo-

ženo Maňáskové dětské divadlo.

Představilo se pohádkou O Perní-

kové chaloupce na 1. Adventních

trzích na náměstí ve Vinoři. Po do-

bu dalších dvou let, byl divadelní

spolek stále maňáskový, i když ma-

ňáskům propůjčili svůj hlas do-

spělí a sice: Markéta Kilingerová,

Barbora Marysková, Marek Bez-

kočka, Pavel Citta a já. Divadelní

představení byla nedílnou součás-

tí programů Velikonočních jarmar-

ků a Adventních trhů nejen ve Vi-

noři, ale i v blízkém okolí. V létě

2009 jsme začali hrát prázdninové

pohádky na dětském hřišti staveb-

nin V. Dlabač (nyní v lesíku sta-

vebnin), kde si s námi zahrál i ny-

nější místostarosta Robert Rytina.

Koncem roku 2011 se divadlo

přeorientovalo z maňásků na lid-

ské pohádkové bytosti a vzniklo

Divadýlko Na konečný v novém

složení: Hana Srncová, Lenka Mí-

ková, Gabriela Kludská, Jan Fiala

a já. Název je odvozen od místa,

kde se scházíme a zkoušíme, což je

v budově stavebnin u zastávky

MHD Na konečný. Po roce se s ná-

mi rozloučila Hanka a vystřídala ji

Markéta Imramovská. V roce 2012

jsme si zahráli pohádku O dvanác-

ti měsíčkách v trochu lechtivé ver-

zi pro dospělé. Posledních 5 let hra-

jeme bez Honzy, pouze v ženském

zastoupení. Na posledních Advent-

ních trzích zaskočily v pohádce

Markéta Paulová a Míša Součková.

Divadýlko Na konečný se těší na

další shledání s vámi všemi, v ma-

teřské škole, na trzích, jarmarcích

i o prázdninách na Dlabačově (ve

stavebninách). Pokud by se našel

nějaký potenciální HEREC, který

by si to s námi chtěl zkusit, nechť

mě kontaktuje. Chtěla bych tímto

poděkovat všem výše jmenova-

ným za každý vykouzlený dětský

úsměv.

Jiřina Dlabačová, 

principálka DNk

Lampionov˘ prÛvod

Lampionový průvod jsme si le-

tos dovolili pojmout v duchu his-

torických postav. Částečně kvůli

našemu výročí 930 let Vinoře, čás-

tečně kvůli 100 výročí založení re-

publiky. A tak jsme si každý vy-

brali postavu, která nám byla

nějak blízká, nebo podobná a po-

kusili jsme se ji vám představit, jak

jsme nejlépe dovedli. A aby nepři-

šly zkrátka malé děti, tak jsme za-

řadili postavičky Rumcajse a Manky,
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rytíře Brtníka s dcerou Leontýn-

kou a pro větší drsňáky zase ban-

du Vikingů inspirovaných jejich

historický předobrazem. Průvod

vedl Rudolf II. a hraběnka Strado-

vá, dále Karel IV. se svou ženou

Eliškou Pomořanskou, Jan Žižka,

Magdalena Dobromila Retigová

nebo Kněžna Libuše, či panna Or-

leánská. Po cestě bylo několik za-

stavení, jako například u školy

hranice s Mistrem Janem Husem,

Marie Terezie se svou družinou

a dětmi. Byla zde i Božena Něm-

cová s čertem a Káčou. Na konci

cesty se poutníci mohli občerstvit

na fotbalovém hřišti a pobavit se

pohledem na menší fireshow čás-

ti skupiny T.E.T.R.I.S. a společně

jsme si zazpívali celou českoslo-

venskou hymnu.

Děkujeme za hojnou účast! Za

organizátory můžeme pro příští

rok slíbit lampionový průvod DU-

ŠIČKOVÝ, neboť bude vycházet

přesně na toto datum.

Jana Česáková Hyklová
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Sto let od konce první svûtové války

Památka třiceti šesti vinoř-

ských občanů, kteří položili

své životy na bojištích první

světové války, byla v parku

před vinořským hřbitovem při-

pomenuta na Den veteránů

11. listopadu 2018 (tedy právě

sto let od podepsání příměří na

západní frontě). Během pietní-

ho aktu zazpívala státní hymnu

Tereza Dlouhá, jména všech na-

šich padlých připomněl zástup-

ce starosty Robert Rytina, báseň

Flanderská pole zarecitovaly

v originále i českém překladu

Magdalena Rytinová a Veronika

Cihlářová, jáhen Alois Kolá-

ček pronesl modlitbu a sta-

rosta Michal Biskup položil

věnec k pomníku obětí. Všem

občanům děkujeme za účast

a vzpomínku.                   red.

V˘tvarná vánoãní dílna na Dlabaãovû

... jen tak, třeba proto, že bu-

dou Vánoce, že si chcete popoví-

dat a neztrácet čas …

Takto jsem v roce 2011 zvala

pár známých, kamarádek, souse-

dek do malého domečku na teh-

dejším dětském hřišti stavebnin V.

Dlabač do dílny. Původní záměr

byl ozdobit si adventní věnec, ne-

udělat si doma nepořádek, nasát

vánoční atmosféru a posedět s přá-

teli. Dalším rokem nám byl dome-

ček už příliš těsný. Zájem o výtvar-

né dílny byl velký, a tak jsou od

roku 2013 v prostorách areálu sta-

vebnin. V roce 2015 jsme s manže-

lem naposledy organizovali Veli-

konoční jarmark, a tak abychom

toho neměli málo a samozřejmě na

základě „poptávky“ jsme začali

o rok později se zajišťováním vý-

tvarných dílen i na Velikonoce.

Dílny mě neskutečně naplňují

a baví, ale přesto jsem ty letošní

neměla již v plánu. Každým rokem

mi někdo pomáhal s přípravou,

s nákupy zboží, s pletením korpu-

sů, se zajištěním chvojí, s vedením

školních dílen ... A teď to vypada-

lo, že jsou všichni stejně pracovně

vytíženi jako já, a že nikomu ne-

zbude ani kousek volného času na

jakoukoli další aktivitu. Nakonec

vše dobře dopadlo a já bych chtě-

la poděkovat všem těm, kdo mi za

ta léta s dílnami pomáhali. Děkuji

moc Petře Malé, Markétě Imra-

movské, Martině Dolečkové a Zu-

zaně Štočkové, Petře Plevové a sa-

mozřejmě své rodině.

Děkuji všem, kteří se dílen zú-

častňují. Je úžasné, když se v díl-

nách scházejí party rodičů s dět-

mi, skupinky maminek, které se

znají z dětských let, parta holek

z jedné práce …. A nejvíc mě na-

plňuje radost z tvoření dětí ze

škol. Snažím se každý rok vymys-

let něco nového, aby to všechny

bavilo, a aby se naučili něčemu

novému. Věřím, že se na jaře opět

uvidíme a něco pěkného spolu

vytvoříme. 

Jiřina Dlabačová
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Rozsvícení vánoãního stromu 2. 12. 2018

Velký obdiv a díky patří všem,

kteří se letos dostavili na rozsví-

cení stromu i v tom nepříznivém

počasí. V nabídce akce byly dvě

pohádky pro děti v centru Betlém

a to „Vánoční pohádka o Pejskovi

a Kočičce“ z produkce divadla Pri-

ma Den a pohádka „O Zimnici“ Di-

vadýlka na konečný. Dále tradiční

stánek s tradicemi, kde nejvíce lá-

kalo lití olova, stánky s občerstve-

ním a drobným zbožím, stánek

pro charitu našich Baráčníků a no-

vě stánek městské části s upomín-

kovými předměty naší obce. Po

tradičních projevech jsme si do-

volili trochu zavtipkovat a rozsví-

tit stromek až na po třetí. Ale díky

bohu to bylo přijato pozitivně. Pak

už většina zúčastněných šla na

první adventní koncert do kostela

Povýšení sv. Kříže. 

Jana Česáková Hyklová
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Adventní koncerty a âeská m‰e vánoãní

Letopočet s osmičkou na konci

loni připomněl, že je to přesně de-

set let od zahájení tradice Vinoř-

ského adventu a adventních kon-

certů v kostele Povýšení sv. Kříže.

A kdo že to na nich hrál a zpíval

tentokrát? Bezprostředně po roz-

vícení vánočního stromu na Vi-

nořském náměstí 2. prosince při-

šel početný zástup zájemců vy-

slechnout vystoupení dětí z místní

základní školy, vedených paní uči-

telkou Michaelou Královou. Ta

s nimi nastudovala pestrý pro-

gram koled a vánočních písní, kte-

rý se setkal s velkým úspěchem

i živou odezvou publika. O týden

později 9. prosince přišel čas na

tradiční koncert klasické hudby.

Na něm přednesli skladby W. A.

Mozarta, J. J. Ryby nebo G. Verdi-

ho sopranistka Tereza Dlouhá, ba-

sista David Tóth, violista Karel

Untermüller a klavírista Zdeněk

Klauda. I zde byly kostelní lavice

a další místa k sezení zcela zapl-

něny, nemluvě o koncertě 16. pro-

since, kdy kostel téměř praskal ve

švech během vystoupení pěvec-

kých sborů Starší Broučci pod ve-

dením sbormistryň Jany Pavlíčkové,

Nadi Novotné a Michaely Šířkové

a Kamarádi pod vedením Veroni-

ky Dvořáčkové Žofákové. V po-

slední adventní neděli 23. prosin-

ce se sice žádný koncert nekonal,

ale už krátce po Novém roce bylo

možné tento kulturní deficit snad-

no napravit. V sobotu 5. ledna

2019 totiž zazněla v kostele oblí-

bená Česká mše vánoční Jakuba

Jana Rady v provedení sólistů Jit-

ky Košatové, Alice Votavové, Vác-

lava Sibery, Pavla Klečky, sboru

Camerata Praha a orchestru ZUŠ

Hronov pod taktovkou Josefa Vla-

cha. I v tomto případě předčil zá-

jem vinořských návštěvníků veš-

kerá očekávání, a díky štědrým

dárcům se podařilo vybrat na dob-

rovolném vstupném téměř 7.000,-

Kč, které budou použity na opra-

vu kostelních varhan. Myslím, že

lépe kulturně zakončit rok starý

a zahájit ten nový ve Vinoři snad

ani nešlo... Děkuji všem účinkují-

cím, návštěvníkům i organizáto-

rům a už teď se těším na Vinořský

advent 2019!

Robert Rytina
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SoutûÏ o nejlep‰í domácí bramborov˘ salát

24. 12. 2018 proběhl ve Vinoři

již druhý ročník soutěže o nejlep-

ší domácí bramborový salát. Do

soutěže bylo přihlášeno 17 vzorků

a jejich tvůrci zkoušeli různé takti-

ky, jakými je třeba vyrábění domá-

cí majonézy či pěstování vlastních

brambor. Porota v čele s organizá-

torkou soutěže Veronikou Cihlá-

řovou zvolila jednomyslně vítě-

zem celé soutěže rodinný tandem

Milady a Ludmily Hyklových. Ce-

nu diváků z veřejné ochutnávky si

pak odnesla Jana Brabcová. Každý

z přihlášených vzorků byl origi-

nální a odlišný, na experimenty

s jablky nebo s vývarem na vídeň-

ský způsob si však ještě musíme

počkat. Tak třeba příští rok to bu-

dete zrovna vy. 

Veronika Cihlářová

Národní t˘den manÏelství

Zahoďte klíč od zadních vrá-

tek vztahu

ku sv. Valentina z Terni označova-

ného jako patron zamilovaných.

NTM je svátkem lásky manželské,

která je trvalým vztahem, která se

staví proti všemu násilí. Je-li svátek

NTM svátkem rodiny, je také svát-

kem dítěte, které je jejím plodem

a největším darem života.

Motem letošního roku je téma

Zabijáci manželství. Každý z nás,

kteří žijeme v manželství ví, jak

křehké jsou vztahy a skutečnost,

že vztahy potřebují péči nás ne-

překvapuje. Víme také, že jsou fak-

tory, které vztahy oslabují a které

posilují. 

13. 2. 2019 ve středu v 19.00 se

uskuteční společná večeře v res-

tauraci U Černínů na téma „Co bu-

duje naše vztahy a co je oslabuje“ 

Hudbou nás bude doprovázet

rodinná hudební skupina MK3. Dě-

kujeme všem párům, které přispě-

jí svou zkušeností a udělají z veče-

ra nevšední zážitek pro všechny.

Těšíme se na letošní setkání těch li-

dí dobré vůle, kteří neváhají prožít

společný večer s partnerem / part-

nerkou, pobavit se vesele i vážně

a možná poznat i nové přátele. 

Ing. Mgr. Marie Nováková 

tisková mluvčí NTM 

Již po osmé se také v letošním

roce naše Městská část Praha Vinoř

připojí k iniciativě Národní týden

manželství NTM, který probíhá

v desítkách zemí na různých kon-

tinentech světa vždy v týdnu svát-
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Vincent a Bublina
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Lingva Ludus

Jazykové a kulturní kurzy

a workshopy pro širokou veřej-

nost lektorky Kláry Löwensteino-

vé, Ph.D. při KVC Vincent v rámci

podzimo-zimního semestru 2018

vlastně splnily svá předsevzetí.

Nad rámec deseti otevřených sku-

pin angličtiny a italštiny pro děti

a dospělé a projektových dílen pro

malé historiky, osmi uzavřených

školních skupin přípravek a dou-

čování a patnácti indivindi plánů

se podařilo během adventu uspo-

řádat tradiční sérii scénického

čtení „Kouzelného kalendáře“ od

spisovatele a filosofa a theologa

Josteina Gaardera, sejít se při aga-

pé a přivítat slunovrat v podobě

přírodní světelné spirály na za-

hradě Vincenta. 

Děkuji všem scholárům za pří-

zeň, výdrž a nasazení, tvůrčí, přá-

telskou, přesto soustředěnou at-

mosféru, kterou vytváříte. Jste

takovou komorní vinořskou uni-

versitou, kterou bych do budoucna

chtěla podstatně rozšířit a zastřešit

lepším zázemím a programy. 

Od 7. ledna do 21. června kur-

zy a projekty Lingva Ludus poje-

dou nanovo v zavedeném harmo-

nogramu od září. Respektujeme

prázdniny školního kalendáře

a státní svátky. 

Přeji Vám hravou hvězdnou

dráhu v celém příštím roce a neo-

byčejný ponor a obzory při Vašem

bádání. A k tomu hodně nadhledu

a humoru, bez kterých se mnohdy

nehneme z místa.

Ze srdce, od křivé borovice. 

Klára Löwensteinová - lektorka

klaralowenstein@yahoo.it
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Historické dílny

!Nově!

Historické dílny (tentokráte ze-

jména české a vinořské) pro děti

(čtvrtek 18.15–19.15) budou mít

navíc v příštím semestru nepovin-

nou celodenní/půldenní terénní

a muzejní praxi každou poslední

neděli v měsíci. Nezapsaní zájemci

se mohou přidat také. Zájemci se

prosím zapisujte na lektorčin mail. 

Knížkovník Čtení a povídání

o zábavné, dobrodružné i něžné li-

teratuře pro děti od 5 let dále - bu-

de otevřen pravidelně každou

středu od konce ledna do konce

dubna od 18. 40 do 19. 40 v MC

Bublina v KVC Vincent. V případě

zájmu pište lektorce na mail, zmiň-

te prosím věk dítěte a čtenářské

preference. S sebou prosím jednu

knížku, kterou bych někomu rád

doporučil.

Schola Ludus V. ročník Letní ško-

ly hrou pro děti ve věku 5–14 let se

uskuteční v posledních dvou srp-

nových týdnech: I.) 19.–23. 8. Ry-

chlé šípy aneb Záhada vinořského

hlavolamu; II.) 26.–30. 8. Leonar-

do da Vinci. Orientační cena letní-

ho školného je 3 500,- Kč za dítě

na týden bez obědů, které lze ob-

jednat u Ekolandie. Prosím zájem-

ce o Vaši předběžnou rezervaci

místa do konce března na můj ma-

il. Těším se,

Klára Löwensteinová

Yamaha – hudební kurzy

Již od roku 2008 nabízíme ve Vi-

noři díky skvělé spolupráci s KVC

Vincent kurzy Hudební školy YA-

MAHA. Kurzy jsou určeny pro děti,

a to již od 4 měsíců věku. Probíhají

pravidelně v pondělí v dopoledních

hodinách. V případě většího zájmu

nabízíme možnost otevření dalších

hodin. Bezplatná ukázková lekce je

samozřejmostí a po předchozí do-

mluvě (tel. 732 655 396) Vás na ni

srdečně zveme. Od února otevíráme

další hodinu pro žáky od 18 měsíců

PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ a nabízí-

me několik posledních volných

míst. Jsme opravdu moc rádi, že dí-

ky vstřícnosti pana Mokrého a paní

Lichtenberkové můžeme muzicíro-

vat s Vámi a Vašimi dětmi ve Vinoři

už tolik let. Přejeme v nadcházejí-

cím roce jen samé dobré dny a ať

Vám je stále do zpěvu.

Zuzana Bartošová

Hra na hudební nástroje

Zveme Vás na koncerty mla-

dých hudebníků, kteří se učí hrát

na hudební nástroj v KVC Vin-

cent. Tentokrát jsme vynechali

předvánoční termíny a koncerty

jsme přesunuli na klidnější mě-

síc, kdy děti nemívají tolik jiných

vystoupení a dalších kulturních

zážitků. Koncerty se budou ko-

nat 28. a 29. ledna v sále Maria-

poli od 17:00 a od 18:30. Celkem

se tedy budou konat 4 koncerty.

Účinkovat budou klavíristé, flét-

nisté a pravděpodobně i kyta-

risté a zpěváci. Uslyšíte lidovky,

písničky pro děti, populární hi-

ty i klasické skladby. 

Pavel Hokr
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V˘tvarné kurzy ve Vincentu

„Co budeme dnes tvořit?“ Nebo

„Co budeme dnes malovat?“ Tako-

vými otázkami mě každou středu

odpoledne zahrnou děti, někdy

ještě před pozdravem.

Dětem, kterým nestačí ve škole

nebo školce výtvarka a jejichž ro-

diče nemají čas stále vymýšlet pro

svoje ratolesti výtvarně tvořivou

práci, právě takovým patří vý-

tvarné kurzy ve Vincentu. Maluje-

me různými barvami, kreslíme

a tiskneme. Co říkáte na „vrabčí

hnízda“ dětí od 4,5 roku nebo na

studijní kresbu listů dětí do 12 let?

Taky modelujeme či jinak vytváří-

me plastiky a další věci. 

Rozvíjíme fantazii a posilujeme

vytrvalost a jemnou motoriku, ne-

ohlížíme se na to, kolik kdo má ta-

lentu. Rozhodující je chuť do prá-

ce, ta potom dělá divy! A je nakaž-

livá. Kamarádské vztahy mezi dět-

mi v obou skupinkách jsou taky

bezva, takže si tvoření patřičně

užíváme. 

Lektorka Mgr. Ludmila Obručová

tel.: 602 496 722

CVIâENÍ S KLAUNEM - cviãení pro dûti

pátek od 9:00–9:50

Cvičení určené pro chodící děti

v různých věkových skupinách – za

doprovodu rodičů. Lekce je rozdě-

lena vždy na několik částí – přiví-

tání v kruhu, cvičení za pomoci bás-

niček a písniček, cvičení na baló-

nech, senzomotorické cvičení, hry

vedené ke koordinaci pohybu, pre-

venci plochých nohou, vadného dr-

žení těla a svalových dysbalancí.

S využitím různých sportovních

i rehabilitačních pomůcek. Vše

v příjemném prostředí. Děti budou

rozřazeny do skupinek dle věku. Ví-

ce informací na valgab@post.cz

anebo tel.: 724 312 755.

Gabriela Válková
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ZDRAVÁ ZÁDA – cviãení pro dospûlé

pondělí 20:00 – 21:00

Zdravotní cvičení, které je pre-

vencí bolestí celého pohybového

aparátu, vadného držení těla a vy-

tváření svalových dysbalancí.

Cvičí se různé metodiky, které

jsou příznivé pro správné posílení

a protažení různých svalových

skupin ... hlavně metoda SM systém

s lany dle MUDr. Richarda Smíška,

cvičení dle L. Mojžíšové, senzo-

motorika, akrální vzpěrná cvičení,

dechová cvičení apod… prostě cvi-

číme tak, abychom se cítili lépe. Ví-

ce informací přes níže uvedený

email.

Zároveň bych touto cestou ráda

poděkovala vedení KVC Vincent za

příjemnou spolupráci a popřála

vše nejlepší do nového 2019 všem

klientům.

Gabriela Válková,

fyzioterapeutka

Do kurzů je nutné se hlásit přes email: valgab@post.cz anebo tel.: 724 312 755.

BODYSTYLING s Janou

Jak nejlépe vás pozvat? Jedině

reakcemi mých klientů. A tak si

v klidu počtěte, co se jim vybaví,

když se řekne Bodystyling s Janou

v KVC Vincent…a přijďte 

Reakce první:

„Hudba, která mě přenese

v myšlenkách o 20 let zpátky na

diskotéku (ABBA) nebo někam na

letní pláž (španělské rytmy);

Vypnutí hlavy a relax;

Dobrovolně se nechat hecovat

k fyzickým výkonům ačkoli se cí-

tím unavená;

Sounáležitost s ostatními, pro-

tože moje běžné starosti mají

i ostatní;

Jenom moje chvíle, kdy dělám

něco, protože to chci jen já.“

Reakce druhá:

„Pro mě je to takové 2 v 1. Se-

dánek s fajn ženskými, na kterém

se ani zdaleka nevysedává,

a přesto se dozvím mnohé zajíma-

vé. A cvičení, na kterém si dáme

do těla lépe než v kdejaké posi-

lovně.

Ať už si tam odskočím od plotny

nebo od všedních starostí a po-

vinností, postupná obměna kro-

moc ráda. Nesmím samozřejmě

opomenout, že na postavu má

cvičení velmi pozitivní efekt. Ne-

jen, že jsem zhubla, ale objevily se

mi i svaly na břiše, což jsem nikdy

předtím neměla.

Teď jen přežít Vánoce a od led-

na už zase makat.“

Reakce čtvrtá:

„Vybaví se mi námaha, bolavé

svaly a pot, ale hlavně zábava

a skvělý pocit, že jsem se zase jed-

nou dokopala a že znám prima lidi,

kteří mě s tím kopáním pomůžou.“ 

Od ledna 2019 se můžeme vidět

na kurzech:

– pondělní 19–20hod, 

– úterní 19.30–20.30,

– čtvrteční 20–21hod. 

Kurzy jsou vedeny jako uzavře-

ná skupina, takže máte své místo

vždy jisté. Díky nově zavedenému

odhlašovacímu a rezervačnímu

systému máte vždy jistotu, že bu-

dete mít svůj cvičební prostor.

Navíc není třeba se rozhodnout

okamžitě. Samozřejmostí je, že po

předchozí dohodě si můžete přijít

zacvičit jednu hodinu „na zkouš-

ku“ zcela zdarma

Jana Habartová

kových variací mě nutně vtáhne

do akce a myslím jen na cvičení.

Nikdo mě nenutí, ale vede, a tak se

sama snažím dělat to, co nejlépe.

A výsledkem je to, že odcházím

příjemně unavená a spokojená,

že jsem udělala něco jen a jen pro

sebe. 

To, že jsem objevila svaly, o kte-

rých jsem ani nevěděla, že mám,

a už mě tak nebolí záda, že se ne-

zadýchám, když dobíhám auto-

bus, nebo že se třeba dozvím, jak

se dělá bezinková šťáva, to je pro

mě příjemný bonus.“

Reakce třetí:

„Přihlášení se na cvičení – bo-

dystyling se skvělou Janinou pro

mě znamenalo zlom v mém dosa-

vadním způsobu života, a to začá-

tek zdravého životního stylu, kdy

ruku v ruce se cvičením jsem změ-

nila svoje stravovací návyky, resp.

zlozvyky. Díky tomu, že cvičení

probíhá ve večerních hodinách,

což mi náramně vyhovuje, jsem

přestala sedět u televize a cpát se

čokoládou. Celá skupina holek je

super. Ač jsem novým „členem“

teprve od září, od počátku se tam

cítím skvěle, při cvičení je velmi

pozitivní atmosféra a chodím tam
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KURZY HUBNUTÍ s Janou

Je to úžasné štěstí... Být u toho…

A sledovat… Jak se sádelko mých

klientů postupně rozpouští… Jak si

postupně řeší jídlo... Někdy i spou-

stu přidružených věcí... Jak se začí-

nají hýbat... A jak žasnou, že to vše-

chno prostě a jednoduše funguje…

Jak dlouho ještě potřebujete být

obětí? 

A jak dlouho ještě potřebujete

hledat výmluvy?

Přidejte se také. Vybrat si mů-

žete buď skupinový kurz, který

bude vždy v pondělí od 20hod od

28. ledna 2019, nebo individuál-

ní kurz dle svých časových mož-

ností.

Na vidûnou v KVC Vincent 
nebo na www.primatelo.cz!

Jana Habartová

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
pondûlí 9–11 a 12–17 hod.
úter˘ 9–11hod.
ãtvrtek 9–11 a 13–19 hod.

Březinová Ilona Teta to plete

Barreau Nicolas Úsměvy žen

Ahrnstedt Simona Z donucení

Hallo Ruth Utěšitelky

Vallgren Carl-Johan

Chlapec ve stínu

Klevisová Michaela

Dům na samotě

Enger Cevilie Matčiny dary

Enger Thomas 

Fantomová bolest

Nedoma David

Druhou nohou v hrobě

Novotný David Jan

Dybuk a ďábel

Chagall Marc Můj život 

Taylor Patrick 

Doktore, tak na zdraví!

Blackmore D. J. 

Sny utkané sluncem

Zhřívalová Petra

Sex, víno a cigarety

Mafi Tahereh Jsem roztříštěná

Girod de L’Ain, Alix

Věčné mládí

Baričák Pavel Hirax

Vteřinu před zblázněním

Biglino Mauro

Přišel Bůh z vesmíru?

Roche Charlotte

Holka pro všechno

Aust Stefan Sága rodu Porsche

Fest Joachim  Já ne!

Gowda Shilpi Zlatý syn

Delgado Consuelo Letadla

Yuste Olga M. Bílý tesák

Maneru Maria

Klub stopařů a Kleopatřina 

pomsta

Klub stopařů a záhada královny

Nefertiti

Plocková Helena

Historický zpravodaj

Marek Miroslav

Česká kniha rekordů 5

První republika 1918–1938

Bryndza Robert

Do posledního dechu

Hartl Patrik Nejlepší víkend

Doblado Ana Tři mušketýři

Drijverová Martina

Tajemný kůň aneb cesta 

za památkami

O Popelce

O kocourovi v botách

Hlavatá Dana

Bajky zblízka i zdaleka

Březinová Ivona

Holky na vodítku. Jmenuji se Alice

Holky na vodítku. Jmenuji se Ester

Holky na vodítku. Jmenuji se

Martina

Donátová Uljana

Taková ženská jako já

Hand Cynthia

Kdybychom se neviděli

Poe Edgar Allan

Jáma a kyvadlo a jiné

Nesbo Jo

Krev na sněhu

Senzační sbírka zvířat

Minier Bernard

Zkurvenej příběh

Kučera Tomáš

200 neznámých hokejových 

příběhů

Seznam kniÏních novinek IV. ãtvrtletí
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Kavurová Hana 

Mariánské léto

Třeštíková Radka Veselí

Grey Iona

Dopisy, které nikdo nečetl

Loubiore Sophie

Chlapec s kamínky

Klevisová Michaela

Štěstí je zadarmo

Obrátil Vilém

Chemie pro spolužáky

Gazdíková Vlasta

Český pravopis expres

Bárta Milan Malý chemik

Buzan Tony

Myšlenkové mapy pro děti

Krejčová Lenka

Specifické poruchy učení

Senćanski Tomislav

Malý vědec

Bailey Gerry

Moje peníze

Děti a jejich sexualita

Jirušková Miluše

Zábavné čtení (nejen) pro 

dyslektiky

Burešková Jarmila 

Povídáme si o dysortografii

Brož František

Přijímací zkoušky na SŠ

Macho Milan

Kopačky a zlatokopky

Goofy a kouzelná ryba

Bailey Gerry

Robotci Robo a Robík

Lain Marta F. Vlaky

Švehla Martin 

Mafie v České televizi

Stamp Emer 

Čuníkův supertajný deník

Liška Marek

Matika pro spolužáky

Protektorát 1939–1945

Trujillo Eduardo

Závodníci v super rychlých 

autech

Albom Mitch Úterky s Morriem

Winterson Jeanette

Trhlina v čase

Smolík Jan

Inspektor Hopkins zasahuje

Mezrich Ben Čistá postupka

Zvukové knihy:

Kafka Franz Proměna

Čapek Karel 

Krakatit

Povídky z jedné kapsy

Jules Verne

Ocelové město

Cesta do středu země

Poe Edgar Allan

Dvanáct nejznámějších povídek

Jack London Bílý tesák

Čapek Josef 

Povídání o pejskovi a kočičce

Erben Karel Jaromír Kytice

Mrštík Alois Maryša

Hrabal Bohumil

Obsluhoval jsem anglického krále

Poláček Karel Bylo nás pět

Bohumil Hrabal 

Ostře sledované vlaky

Legátová Květa Želary

Plch Milan

Kam za technickými památkami

Nelson Jandy Nebe je všude

Drijverová Martina

Den za dnem s Janou a Danem

Tajemné a kouzelné stromy

Fendrich Nadja

Speedy, závodní autíčko

Miler Zdeněk

Krtek a autíčko

Krtek ve městě

Na plovárně s Markem Ebenem

Povoroznyk Taras

Tary: Příběh parkouristy

Maas Sarah 

Skleněný trůn

Půlnoční koruna

Dědička ohně

Gounelle Laurent

Den, kdy jsem se naučil žít

Filozof, který nebyl moudrý

Škaloudová Renata

Říkačky o autech a strojích

Allnutt Luke Nebe je naše

Hallowell Edward

Šťastné dítě, šťastný rodič

Niedl František

Krajina nočních jezdců

Trent Christine

Vraždy aristokratek



38

Ze Ïivota ‰koly

A je tu zima – tedy alespoň po-

dle kalendáře a výzdoby ná-

kupních center. Venku to zatím

na zimu moc nevypadá, ale

snad se také dočkáme. U nás ve

škole se plíživě blíží pololetí

a vůbec se toho děje a bude dít

dost… 

❙ Zápis do prvního ročníku ZŠ

Podle školského zákona bude ve

středu 3. a čtvrtek 4. 4. 2019 vždy

od 13 do 17:30 h. K zápisu vezmě-

te kromě budoucího prvňáčka

i jeho rodný list a svůj občanský

průkaz. Pokud se někdo nemůže

v tomto termínu dostavit, může si

na ředitelství školy domluvit pře-

dem náhradní termín. Máte-li zá-

jem o odklad školní docházky pro

Vaše dítě, je nutné ho realizovat už

před termínem nebo nejpozději

v termínu zápisu do školy. Všech-

ny potřebné informace a tiskopisy

jsou na webu školy.

❙ Zápis do MŠ

Bude až 6. a 7. 5. 2019 od 13 do 

17 h. K zápisu je potřeba občanský

průkaz zákonného zástupce a rod-

ný list dítěte – dítě brát s sebou ne-

musíte. Přijímat budeme přbližně

70 dětí. Přednostně budeme přijí-

mat děti s trvalým bydlištěm ve Vi-

noři a bydlištěm alespoň jednoho

rodiče ve Vinoři. Děti budeme při-

jímat k celodenní docházce a dále

v pořadí podle věku od nejstar-

ších. 

❙ Materiální vybavení 

Od začátku září využíváme nově

otevřené učebny v hlavní budově

školy. Je dokončena výstavba dvou

nových tříd mateřské školy, kolau-

dace proběhne v lednu. V provozu

tyto prostory budou od 1. 9. 2019.

Zároveň je ve stavu projektu re-

konstrukce kuchyně v budově ma-

teřské školy.

❙ Připravujeme 

Od 2. do 9. 3. 2019 se uskuteční ly-

žařský výcvikový zájezd pro žáky

7.ročníku do Strážného v Krkono-

ších, kde se podařilo dohodnout

navýšení ubytovací kapacity (letos

máme tři paralelky VII. ročníku). 

❙ Kroužky 

Podařilo se otevřít celkem 40

skupin různých kroužků, do kte-

rých chodí 671 dětí.

❙ Sport 

V úterý 18. 12. proběhl v naší tě-

locvičně XXXIII.ročník tradičního

vánočního turnaje ve stolním te-

nise, letos za účasti žáků ze Kbel,

Satalic a naší školy. Zúčastnilo se

39 dětí, naši získali jednu zlatou

(David Bhuiyan), dvě stříbrné

a čtyři bronzové medaile. 
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Satalická vánoãní laÈka 2018

Předvánoční středa přinesla ZŠ

a MŠ Vinoř další sportovní dárek.

Výprava osmi žákyň a osmi žáků

se společně s paní učitelkou Kate-

řinou Hejdrychovou vydala směr

Základní škola Satalice, která po-

řádala atletické závody ve skoku

vysokém. Závody se konaly pro

všechny ročníky najednou, avšak

základní výšky pro start žáků

v soutěži byly odstupňované. Za-

čínaly slečny šestých třídy na výš-

ce 105 cm, postupně se laťka po

pěti centimetrech zvyšovala a při-

dávaly se jak chlapci, tak dívky

dalších ročníků. Rozhodující výš-

kou se nakonec ukázaly pokusy na

125 cm. V tento moment ze soutě-

že vypadlo větší množství spor-

tovců a bylo jasné, že se začínají

rozdávat medaile. Jedinou výjim-

kou byli žáci devátých tříd, kteří si

boj o první tři místa nechali až na

výšku 150 cm. V celkovém počtu

medailí byla z pohledu naší vý-

pravy úspěšnější chlapecká část,

díky které jsme v každém ročníku

získali alespoň jednu medaili. 

Za šesté ročníky vybojoval Ja-

kub Zvara 3. místo, Pavel Frýdl do-

konce vyhrál! 

V sedmých ročnících jsme opět

získali dvě medaile, David Šmíd

zvítězil, Matyáš Rejthar skončil na

2. místě. O úspěch osmých tříd se

postaral druhým místem Lukáš Do-

leček. Nejstarší ročníky předvedli

velkou skokanskou bitvu, kdy se

vítězný satalický atlet dostal až na

výšku 166 cm. Náš David Bhuiyan

skončil na místě třetím. Petr Klo-

kočík bojoval, co mu síly stačily,

ale nakonec obsadil druhou pozi-

ci po výkonu 160 cm. Dívky nezů-

staly pozadu, avšak s trochu men-

ším počtem medailí. Překvapením

závodů se stala Nina Walová, která

si osobní rekord zlepšila o 10 cm

na výšku 120 cm, za kterou získa-

la 3. místo. Barbora Březinová do-

konce díky skočené výšce 150 cm

vyrovnala školní rekord ve skoku

vysokém. Tento výkon ji v závo-

dech zajistil 1. místo. Dále naši

školu reprezentovali a umístili se

na nižších pozicích: Kateřina Gna-

nová, Karolína Hujerová, Ellen Zá-

potocká, Magdalena Paulová, Šár-

ka Viktorinová, Barbora Johnová

a Jakub Horejsek. Všem zúčastně-

ným děkujeme za skvělou repre-

zentaci školy a medailistům gra-

tulujeme k úspěchům.
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·kolní vánoãní trhy rozzáfiily „témûfi“ celou ‰kolu

Ano, téměř celou školu, protože

část nové přístavby se zcela ne-

plánovaně ocitla během trhů úpl-

ně bez proudu.

Ale pojďme pěkně od začátku.

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se v 16:00

hodin otevřely nejdříve trhy na

staré škole na Vinořském náměs-

tí. Děti z prvních tříd si pro své ro-

diče a další návštěvníky připravi-

ly spoustu krásných vánočních

drobností a nadšeně je spolu s uči-

telkami ve svých vyzdobených tří-

dách – tržištích prodávaly.

5. A a 5. B na Dlabaãovû

Každý z nás chce mít na stole,

na okně či jiném místě krásný ad-

ventní věnec nebo svícen. Již po

několikáté nám bylo umožněno

vyrobit si vlastní ve vánoční dílně

na Dlabačově. K dispozici dětem

bylo velké množství materiálu,

ozdobiček, svíček, stužek, a tak je-

jich šikovné ruce nezahálely a na

svět přišly vskutku originální vý-

robky. Určitě udělaly radost našim

blízkým a obohatí vánoční výzdo-

bu. Děkujeme paní Dlabačové za

příležitost a materiál. 

I. Koníčková, B. Zemanová

a děti ZŠ Vinoř
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V 17:00 se otevřely dveře vá-

nočních trhů ve škole v Prachovic-

ké ulici. Nápor prvních nedočka-

vých návštěvníků jsme statečně

odrazili již v 16:30 a tím pádem

jsme otevřeli trochu dříve vánočně

vyzdobenou jídelnu. Zde si mohli

všichni hosté v teple posedět při

svíčkách a po několika minutách

bylo již k dispozici čerstvě svařené

víno, vánoční čaj a upečený voňa-

vý perník. To vše připravili přímo

v naší školní kuchyni. V průběhu

celého podvečera zde byla velmi

příjemná atmosféra.

Po celé škole mezitím vypuklo

velké nakupování. Chodby se pl-

nily návštěvníky, děti ve vyzdobe-

ných třídách – tržištích nabízely

svoje výrobky, které během listo-

padu připravovaly. Atmosféra by-

la vynikající, návštěvníci spokoje-

ní, předvánoční čas příjemně

plynul. Mnoho tříd se rozhodlo, že

kromě vánočních výrobků budou

také návštěvníkům jako na správ-

ném vánočním trhu nabízet teplé

občerstvení: kávu, čaj, párky v ro-

hlíku. V provozu bylo v jednu chví-

li mnoho elektrických spotřebičů.

Ale jističe ve škole nejsou dimen-

zovány na takový velký odběr!

A tak se stalo, co se stalo. Jističe ne-

vydržely a rázem byla po celé ško-

le tma. Naštěstí se alespoň jeden

podařilo nahodit zpět, ale 1. pří-

stavba zůstala bohužel bez prou-

du až do konce trhů. Svíčky by by-

ly v přeplněných třídách trochu

nebezpečné, a tak vše přeci jen

musela zařídit moderní technika.

Děti i paní učitelky svítily pomocí

mobilů, návštěvníci se také připo-

jili. Situace se nakonec pěkně

zvládla, i když nebyla pro 5. A, 4. B

a 6. A vůbec jednoduchá.

Po 19. hodině letošní trhy skon-

čily, poslední hosté opouštěli i svá-
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teční jídelnu. Většina výrobků se

prodala, třídy si do svých fondů dí-

ky štědrým návštěvníkům přivy-

dělaly trochu peněz a nezbylo než

vše poklidit. Ještě druhý den se

musel úklid dokončit.

Podle ohlasů z řad dětí i rodičů

se akce vydařila, bylo to příjemné

zpestření předvánočního času

a milé setkání mnoha lidí. Za vším

je samozřejmě ohromný kus prá-

ce, který téměř celý měsíc nejen

děti, ale ve velké míře všichni čle-

nové pedagogického sboru a ostat-

ní zaměstnanci školy odváděli. Za

to patří všem velké poděkování! 

Petra Cittová a Iveta Koníčková

Vánoãní vystoupení mal˘ch flétnistÛ

Je téměř tradicí, že náš kroužek

HRA NA FLÉTNU předvede své do-

vednosti právě v tomto období

a jeho vystoupení otevřelo 12. 12.

V 17:00 hod. brány jídelny pro své

příznivce, již podruhé v tomto mě-

síci, tentokrát ale s živou hudbou.

Prvňáčci s flétnou okusili první

potlesk při veřejném vystoupení,

zatímco ostatní třídy jsou již zku-

šení koncertní mistři. Zahráli jsme

nejen tradiční vánoční koledy, ale

také jsme zazpívali společnou pí-

seň. Zajímavostí je, že každá sku-

pinka tuto píseň nacvičovala

zvlášť a poprvé se všichni sešli

právě na tomto vystoupení. Vše

klaplo na jedničku. Věříme, že

jsme potěšili ucho i oko všech pří-

tomných. Děkujeme za podporu

a bouřlivý potlesk, který děti veli-

ce povzbuzoval. Přejeme krásné

vánoční svátky a vše nejlepší

v nadcházejícím kalendářním ro-

ce 2019.

Iveta Koníčková a děti ZŠ Vinoř



Děti pobyt v mateřské škole ba-

ví, protože se zde každý den děje

něco nového. Připravili jsme pro

ně např. projekt Den stromů,

v kterém se dověděly, čím dýchá-

me my a čím stromy, jak poznáme

stáří stromů, čím pijeme my a čím

stromy, osahaly si kůru, větvičky,

listy, pozorovaly stromy na pro-

cházce. Jablíčkohraní byl také je-

den z povedených projektů. 

Uskutečnilo se plavání před-

školních dětí a proběhlo mnoho

akcí. Krásná pohádka divadelní

skupiny Koloběžka nám otevřela

podzimní téma. Kouzelník „Nava-

ro“ k nám přijel se zlobivými míč-

ky a podívaná to byla vskutku zá-

bavná. Výstavu zahrádkářů si naše

děti také nenechaly ujít. Naučnou

pohádku „Zahrada“ k nám přijelo

43

Ze Ïivota matefiské ‰koly
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zahrát divadlo Prima den. Dále dě-

ti viděly pohádku: „Co malí med-

vědi o podzimu nevědí,“ „Čertí po-

hádku“ k nám přijelo zahrát

divadlo Koloběžka. Čertík pěkně

lumpačil a to se dětem moc líbilo.

3. 12. v naší mateřské škole chodil

Mikuláš, čerti a anděl. Vůbec nikdo

se nebál, protože máme samé hod-

né děti, které od pana Mikuláše za

pěknou písničku a básničku do-

staly nadílku. 

Ve všech třídách proběhly nád-

herné besídky, které byly na vyso-

ké úrovni, což ocenila řada rodičů.

A nakonec do všech tříd mateřské

školy přiletěl Ježíšek. Na tento den

se děti každoročně moc těší. Do-

zvědí se, proč se Vánoce slaví, co

je na Vánoce nejdůležitější, vzpo-

meneme na tradice a pak už se jde-

me podívat, co nám Ježíšek pod

stromečkem nadělil. Radost dětí je

vždy neuvěřitelná. 

Dovolte mi za všechny děti i ce-

lý kolektiv mateřské školy popřát

vám všem krásné vánoční svátky

plné klidu a pohody s upřímným

přáním, abychom se v novém roce

vídali ve zdraví, vzájemné úctě

a toleranci.

Za kolektiv MŠ Jana Kovářová
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Ze Ïivota farnosti

Betlémské svûtlo

Na Štědrý den se ve vinořském

kostele již tradičně rozdávalo Bet-

lémské světlo. Mezi 13. a 16. hodi-

nou si pro Betlémské světlo přišlo

několik stovek lidí. Téměř neustá-

le byla fronta už od vchodu do kos-

tela. Rodiny s malými dětmi se ta-

ké šly podívat na vinořský betlém

a prohlédly si kostel. Ve čtyři ho-

diny odpoledne následovala Štěd-

rovečerní bohoslužba slova pře-

devším pro rodiny s dětmi.

Jan Obruča

Tfiíkrálová sbírka 2019

Ve dnech 6.–9. ledna se ve Vi-

noři, stejně jako na mnoha dalších

místech v republice, konala již tra-

diční Tříkrálová sbírka. Děkujeme

všem dárcům, že na počátku no-

vého roku otevřeli svá srdce po-

třebným. Vybrané peníze budou

použity ve prospěch několika cha-

ritativních projektů: materiální

a potravinová pomoc chudým

v ČR, poradna Magdala, která po-

skytuje pomoc obětem násilí, vý-

stavba Centra sociálních služeb

FCH Vlašim, podpora nemocnic

v Ugandě a ozdravný pobyt bělo-

ruských dětí v Praze.

Za organizátory sbírky 

manželé Novákovi a MRy

Ve úterý 8. ledna 2019 navštívili koledníci pod vedením katechetky Marie Novákové i vinořskou 

radnici, kde je přivítali starosta Michal Biskup a místostarosta Robert Rytina.
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Spoleãensk˘ veãer 2019 ve Vinofii

V sobotu 26. ledna 2019 pořá-

dalo Hnutí Focolare Zlatá Praha

společně s farností Povýšení sv.

Kříže a místním Sokolem, s pod-

porou Městské části Praha Vinoř

(formou odpuštění místních po-

platků) v Sokolovně již osmý Spo-

lečenský večer. Tento společenský

večer byl opět benefiční akcí za-

měřenou na pomoc nemocnici

v kamerunském Fontem, kde

mnoho let působil kněz a lékař

MUDr. František Slavíček, se kte-

rým jsme se mohli během večera

také setkat.

Společenský večer nebyl pouze

událostí určenou k tanci, ale

i k příjemnému posezení. Věříme,

že jsme společně prožili nejen hez-

ký večer, ale podpořili jsme, ob-

novili a navázali nová přátelství

a nové vztahy.

Za tým organizátorů 

Marie a Pavel Novákovi

Varhany potfiebují opravu

Nyní již minulý rok 2018 se mo-

hl chlubit opravdu rekordním su-

chem, které si vybralo svou daň.

Kromě úrody utrpěla i řada var-

han v českých kostelích a vinořské

varhany bohužel nebyly výjim-

kou. Varhany jsou hudební ná-

stroj, který je velmi citlivý na vý-

kyvy teplot a vlhkosti. Kromě

pravidelného ladění tedy potře-

bují mimořádnou péči, a to platí

obzvláště v období parných dní.

Pokud se navíc sucho přidá k ji-

ným komplikacím, např. dlouho-

dobému opotřebení či nevyhovu-

jícímu stavu některých částí

nástroje, může to pro varhany zna-

menat zkázu.

Vinořské varhany již delší dobu

nejsou v dobrém stavu. Převážně

vzduchová soustava, vzdušnice

a vzduchovody trpí řadou netěs-

ností, mimo jiné způsobených čer-

votočem, který sice již není aktiv-

ní, ale stihl do celého nástroje

„vyvrtat“ řadu malých děr. Varha-

ny tak mají málo vzduchu, slábne

tlak a to se negativně projevuje na

výsledném zvuku. Bohužel nelze

vzít záplatu a problém tak jedno-

duše vyřešit. Nástroj si žádá gene-

rální opravu.

Dovolte nejprve trochu histo-

rie: asi před 140 lety, kolem roku

1880, provedl přestavbu nástroje

varhanář Karel Schiffner. Přestav-

ba spočívala převážně ve výměně

zhruba poloviny všech píšťal za

nové, jinak znějící, širší píšťaly.

S tím se také pojil způsob usazení

píšťal ve skříni – aby se tam vešly,

bylo nutné uchýlit se k nevhod-

ným kompromisům. Z nástroje

tak vznikl jakýsi romanticko-ba-

rokní hybrid a varhany od té doby

znějí při silnější hře až nepříjem-

ně ukřičeně. Mnoho původně ba-

rokních varhan bohužel prošlo po-

dobnou přestavbou. Dělo se to

kvůli jiné představě o zvukovém

ideálu té doby. Zvuk vinořských

varhan tím ztratil svůj původní ba-

rokní lesk.

Pastorační rada farnosti po od-

borné poradě s diecézním orga-

nologem p. Štěpánem Svobodou

(odborníkem Arcibiskupství praž-

ského zodpovědným za správu,

konzultaci a koordinaci všech čin-

ností týkajících se varhan ve všech

kostelích nacházejících se na úze-

mí pražské arcidiecéze) rozhodla,

že nutnou opravu spojí s restau-

rováním a návratem nástroje do

původní barokní podoby tak, jako

tomu bylo kolem roku 1770, kdy

byly varhany postaveny. To by ne-

jen pozvedlo charakter a kvalitu

zvuku, ale umožnilo i lepší tech-

nické řešení – například usazení

píšťal uvnitř skříně. Toto rozho-

dutí je samozřejmě spojené s vět-

šími finančními náklady, než by

tomu bylo u „běžné opravy“. Nic-

méně je třeba si uvědomit, že ne-

opravujeme rozbitou sekačku, ale

kulturní památku, která má být

odkazem pro další generace a mě-

la by tudíž vydržet funkční ales-

poň dalších sto let.

Plánované restaurování bude

rozdělené do čtyř etap, přičemž

jednotlivé etapy lze realizovat a fi-

nancovat samostatně, i s časovým

odstupem. Nástroj po realizaci

každé z etap zůstane vždy hratel-

ný. Časová náročnost všech prací

je odhadována přibližně na dva

roky (za předpokladu, že by na sebe

etapy okamžitě navazovaly). Celko-

vé finanční náklady na restaurová-

ní činí dle organologem zpracova-

ného rozpočtu =1.662.000,- Kč.

Tím, že se formálně jedná o res-

taurování varhan, je možné zažádat

Magistrát Hlavního města Prahy

a Ministerstvo kultury o dotaci

a zapojit i vinořské občany. Uvažu-

jeme o projektu Adopce píšťal, kte-

rý podpoří sounáležitost a pouto li-

dí k místu, kde žijí. Dovolte nám

uvést příklad malé obce a ještě

menší farnosti Přepychy (cca 600

obyvatel), kde při zapojení obecní-

ho úřadu při pořádání kulturních
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Z farního kalendáfie – doba postní a velikonoãní

Bližší informace a čas konání bude zveřejněn na plakátech a na webových stránkách farnosti: 

www.farnost-vinor.org

akcí a uskutečnění projektu adop-

ce píšťal byla realizována generál-

ní oprava varhan v hodnotě cca

1.200.000,- Kč v průběhu pouhých

dvou let (2016/2017). Je to důkaz

toho, že s nadšením a při vzájemné

spolupráci se dobrá věc podaří.

Rádi bychom tedy vyzvali

všechny občany a příznivce naší

farnosti ke štědrosti. Samozřejmě

se nelze bez dalšího spoléhat na

zdroje vnější, i za předpokladu

podpory od magistrátu či minis-

terstva je nutná nemalá spoluú-

čast farnosti, jejíž finanční pro-

středky jsou omezené. V blízké

době plánujeme zřídit transpa-

rentní účet, na který budou shro-

mažďovány prostředky určené na

plánované restaurování varhan.

Aktuálně lze přispět libovolnou

částkou převodem na bankovní

účet Vinořské farnosti, č. účtu:

113495329/0800, anebo osobně

– formou složením hotovosti u pa-

ní Marie Krajlové. V obou přípa-

dech Vám bude vystaveno potvr-

zení o přijetí daru, které můžete

uplatnit v daňovém přiznání a sní-

žit si tak základ daně. Potvrzení

též farnost zavazuje uplatnit na-

byté peníze pouze na účel restau-

rování varhan. V případě zájmu

napište prosím e-mail na adresu:

krama@volny.cz a my Vám potvr-

zení obratem zašleme.

Bude záležet na každém z nás,

zda bude farnost schopna unést

opravu vzácného historického ná-

stroje, který má sloužit ke chvále

Boží i dalším generacím.

Za farnost varhaník 

Ondřej Hrubý 

a za ekonomickou radu farnosti

Kamila Brunovská

DATUM UDÁLOST

6. bfiezna 2019 Popeleãní stfieda – zaãátek doby postní

6. dubna 2019 Den seniorÛ – m‰e sv. s udûlováním svátosti pomazání nemocn˘ch
(farní centrum Betlém)

9. dubna 2019 KfiíÏová cesta lesem nejen pro dûti od 17:00 hod.
(sraz na hrázi Malé a Velké ObÛrky)

14. dubna 2019 Kvûtná nedûle – m‰e sv. v 10:30 hod.

16. dubna 2019 Kající bohosluÏba pro dûti v 16:30 hod. v kostele

18. dubna 2019 Zelen˘ ãtvrtek

19. dubna 2019 Velk˘ pátek

20. dubna 2019 Bílá sobota

21. dubna 2019 Slavnost Zmrtv˘chvstání Pánû (BoÏí hod velikonoãní)
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Spolky

Baráãníci v roce 2018

Jako každý rok, tak i v roce 2018

jsme vzali pod „svá křídla“ klub se-

niorů a zapojili seniory do našich

aktivit, neboť velká část jejich čle-

nů jsou i členy našimi, tzn. baráč-

níky naší obce Jana Amose Ko-

menského.

V měsíci lednu bylo pro nás dů-

ležité výroční volební sedění, kde

jsme volili nové konšelstvo. V jeho

čele opět zůstala pro další voleb-

ní období rychtářka tetička Kuče-

rová.

V únoru jsme měli pravidelnou

účast v maskách při vítání maso-

pustního průvodu chlebem, sád-

lem, sklenkou špiritusu, a dětem

jsme nabízeli teplý čaj. Našich ma-

sek jsme po odchodu průvodu vy-

užili k veselí na rychtě.

V březnu jsme zajistili účast na

volebním sedění I. župy v Bran-

dýse nad Labem.

V měsíci dubnu jsme měli ra-

dost ze zakoupené myčky – MČ

nám vyplnila naše přání a na rych-

tu zakoupila myčku na nádobí.

16.–20. 4. jsme zorganizovali

pobytový týden v Lázních Mšené

pro seniory (ve vlastní režii)

V květnu jsme přijmuli do ta-

nečního souboru nové členky a za-

čali jsme s přípravami na oslavy

930 let Vinoře.

15. května jsme se v chrámu Sv.

Víta zúčastnili mše, která byla sou-

částí NAVALIS. Jedná se o oslavu

největšího českého světce a „Pra-

žana“ Jana Nepomuckého, patro-

na všech lidí od vody. Následova-

la největší barokní oslava na vodě

u Karlova mostu.

Měsíc červen byl ve znamení

pololetního baráčnického sedění

na rychtě s hodnocením všech ak-

tivit za uplynulé období a s pro-

jektem příprav do dalších měsíců

roku 2018.

O „prázdninách“ byli někteří

naši senioři na týdenním pobytu

V Sezimově Ústí za finančního

příspěvku MČ.

Počátkem měsíce července zača-

ly členky našeho tanečního soubo-

ru s nácvikem nového vystoupení

na hudbu skupiny „Čechomor“

pod přísným okem vinořské ro-

dačky, cvičitelky Majky Šulové, jež

byla i autorkou choreografie.

V září jsme byly pozvány na

oslavy 100.výročí vzniku ČR do

Kbel s naší Českou besedou.

Toto taneční vystoupení jsme

předvedli i na našich oslavách

930. let od první zmínky o Vino-

ři. Na odpoledním slavnostním za-

sedání byly naše tři tetičky mezi

vyznamenanými za rozvoj Vinoře.

Večer potom byl předveden naši-

mi tetičkami nový taneční výstup

na hudbu skupiny Čechomor, jak

již bylo výše zmíněno, v aranžmá

Majky Šulové. 

Těmito dvěma vystoupeními

bylo obohaceno též výročí vzniku

XVI. župy sdružených Obcí Baráč-

níků Karla Havlíčka Borovského

Praha.

V říjnu jsme opět s radostí při-

jmuli pozvání k tanečnímu vy-

stoupení ve Kbelích, a to u odha-

lení pomníku ke 100letému výročí

vzniku ČR. Kromě tance přednesla

naše tetička Ševčíková tematické

básně své i českých básníků. Od-

měnou nám je pozvání na kbelský

jarmark. Měsíc říjen byl naplněn

i přípravami na advent.

Listopad – v tomto čase byl zor-

ganizován výlet do Dětenic na zá-

mek i hospodské posezení. Na rych-

tě pokračovaly přípravy na advent.

2. 12. při rozsvícení stromu na

Vinořském náměstí jsme již tra-

dičně uskutečnili charitativní sbír-

ku pro projekt Srdce dětem s na-

bídkou našich výrobků. Přesto, že

počasí bylo velmi špatné, díky

štědrosti vinořských občanů posí-

láme na konto 2015,- Kč.

8. 12. se uskutečnilo na rychtě

tradiční baráčnické sedění s na-

dílkou, pohoštěním a krásným

profesionálním, hudebním vy-

stoupením manželů Svobodových

(zpěv a elektr. klávesy). Na tomto

sedění jsme mezi sebe přijali no-

vého čestného člena Kryštůfka,

3. měsíčního synka naší paníma-

minky, tetičky Málkové. Byla to

pro nás pro všechny mimořádná

událost. Máme nejmladšího ba-

ráčníčka v ČR.

10. 12. v divadle Gong bylo pro

nás připraveno předvánoční vy-

stoupení zpěváků Magdy Malé

a Bohuše Matuše, které se nám

všem velmi líbilo.

12. 12. se opět naši občané sešli

na Vinořském náměstí na projek-

tu „Česko zpívá koledy“. Tato ak-

ce se ve Vinoři koná od roku 2013

pod naší záštitou. Opět nás do-

provodila a koledy hrála kapela

NJP. Čas před 18. hodinou vyplni-

ly slovem, hudbou i zpěvem již



podruhé děti z VinoHry. K připo-

menutí oslav 100. let od vzniku ČR

jsme požádali paní Báru Marysko-

vou z divadla "Prima den" o zazpí-

vání písně Modlitba pro Martu. Ta-

to píseň zpříjemnila čekání na

zvony kostela, po kterých jsme si

společně zazpívali vánoční koledy.

Všem zúčastněným děkujeme. Po-

děkování patří i „Komisi pro kul-

turu“, jejíž členové nám velmi po-

mohli. Nálada byla báječná, poča-

sí příznivé. S nabídkou svařáku

pro zúčastněné jsme při této akci

uspěli, neboť nic nezbylo. Teplý

nápoj pro děti, který byl v nabíd-

ce zdarma, věnoval pan Ilja Vlček. 

17.12. přišly na rychtu děti z MŠ

s vystoupením vánočních písní

a koled. Dojemný zážitek jsme za-

končili výměnou dárků, přípitkem

a společným fotem

Naše OB J. A. Komenského má

v současnosti 48 členů.

Každé pondělí se našich 28 se-

niorů schází na rychtě.

Rádi přijmeme mezi nás nové

členy a nabízíme nenudu.

Za baráčníky Věra Kučerová-

rychtářka OB

Za seniory Irena Řeřichová 

vedoucí klubu seniorů
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Zahrádkáfii

Jako tradičně se i letos v pro-

sinci konala vánoční výstava. Za-

hrádkáři předvedli všem návštěv-

níkům spoustu vánočních nápadů

na výzdobu. Děti i dospělí si moh-

li prohlédnout vánočně ozdobený

stromek, vánoční ozdoby vyrobe-

né z různých materiálů, vánoční

cukroví, perníky a spoustu dalšího

uvnitř společenské místnosti

v Chaltické ulici provoněné vá-

nočním svařákem. Zahrádkářům

děkujeme za pěkný předvánoční

zážitek. 
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Spoleãenská kronika

Blahopfiejeme na‰im obãanÛm, ktefií oslavili ve 4. ãtvrtletí roku 2018

svá Ïivotní jubilea a souhlasili s uvefiejnûním ve Vinofiském zpravodaji

Říjen

ŠVAJCR Vít 70 let

FUXOVÁ Soňa 92 let

HANKO Ondrej 90 let

TESAŘOVÁ Amálie 91 let

ŠAŇKOVÁ Jana 75 let

Listopad

TAUFEROVÁ Naděžda 70 let

FAIFKOVÁ Marie 90 let

DUNOVSKÝ Jaroslav 70 let

Zimní čas

Sněží, zlehka k zemi snáší se sníh,

vločky zasypaly cesty i cestičky.

Mrazivé kouzlo skryté v nich

rozeznělo zlaté zvony i rolničky.

Okna se vyzdobila ledovým květem,

okraje střech rampouchy stříbrnými,

meluzína zpívá ukolébavku svým dětem,

teplo je za okny zavřenými.

Sněží, z oblohy sype se sníh,

je klid a ticho vůkol nás.

Byl by hřích 

nechat mezi prsty proklouznout 

zimní ten čas.

Petronila Ševčíková

Prosinec

LINHARTOVÁ Božena 80 let

HLAVÁČKOVÁ Božena 90 let 

ŠVESTKA Zdeněk 91 let

CHALOUPECKÝ Jiří 75 let

MORAVČÍK Jan 91 let

BECHA Lubomír 75 let

HOLÁ Věra 92 let

ZEMAN Josef 75 let

SYROVÁTKA Karel 85 let

Fotbalov˘ galaveãer

Vážení spoluobčané,

rád bych Vás informoval o prů-

běhu prvního fotbalového gala-

večera TJ Sokol Vinoř. Galavečer

se uskutečnil 17. listopadu 2018

u příležitosti 90 let fotbalu ve Vi-

noři.

Galavečer byl určen pro fotba-

lové hráče, trenéry, fanoušky, ale

i pro širokou veřejnost. Proběhl

v naší krásně vyzdobené, na tanec

ozvučené a osvětlené sokolovně.

Na každého hosta čekal welcome

drink, výborné občerstvení a bo-

hatá tombola. Večerem nás profe-

sionálně provedly osvědčené mo-

derátorky Markéta Kilingerová

a Bára Marysková. Průběh večera

zpříjemnila pěvecká a taneční vy-

stoupení a došlo i na poděkování

a ocenění jak současných, tak i bý-

valých hráčů a funkcionářů. Za

dlouholetý přínos fotbalovému

klubu byli oceněni:

Jan Macháč – za vynikající

hráčskou reprezentaci klubu

Josef Matoušek – za vynikají-

cí hráčskou reprezentaci klubu

a dlouholetou správcovskou čin-

nost na fotbalovém hřišti

Jaroslav Trhlín st. – In me-

moriam za dlouholetou funkcio-

nářskou činnost

Poté proběhla bohatá tombola

s hlavní cenou selátka na rožeň

a následovala diskotéka s DJ. 

Za výborně připravený a zor-

ganizovaný galavečer děkuji Pav-

lu Brožovi a Petře Motlové. Ohlasy

byly jen pozitivní, a tak je velmi

pravděpodobné, že se opět sejde-

me koncem roku 2019.

Budeme se na Vás těšit.

Marek Bezkočka

předseda fotbalového oddílu TJ

Sokol Vinoř

Dûkujeme novû vzniklému skautskému oddílu 
z Vinofie za osobní gratulace a v˘robu pfiáníãek 

na‰im jubilantÛm.



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
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PROVÁDÍME 777 283 737
REKONSTRUKCE – cenová nabídka

domÛ • bytÛ • chalup

MALOVÁNÍ
Rychlé, kvalitní a ãisté vymalování 
bytu ãi domu dle va‰ich pfiedstav.

PROFESIONÁLNÍ SLUÎBY
Tel.: 736 734 947



RODINNÉ FITNESS CENTRUM PRO V·ECHNY

Z· SPORTOVNÍ s.r.o. www.zssportovni.cz
budova zdravotního stfiediska ve Vinofii Mladoboleslavská 514

Leden je doba osobních předsevzetí nás všech. To, jak je naplníme, záleží na nás sa-

motných. Pokud se týkají zdravého životního stylu, pravidelného pohybu a spokojenosti

se sebou samým, jste v ZŠ Sportovní s.r.o. na správné adrese. Dva multifunkční sály a 7 kva-

lifikovaných instruktorek je v ranních a podvečerních hodinách připraveno se Vám věno-

vat během celé škály sportovních lekcí.

Nabídka cvičení jistě zaujme celé spektrum klientů, od těch klidnějších, kteří preferují

pomalejší druhy cvičení (joga, pilates), přes posilovací lekce (kruhový trénink, bosu, total

fitness barre), až po ty, jež potřebují dostat doopravdy do těla (K2 hiking, TRX). Podstat-

nou část klientely tvoří ženy, ale i mužská část populace si jistě přijde na své, vídáme je pře-

devším na silovějších lekcích kruhových tréninků a TRX. Velmi rádi u nás vídáme také te-

enegery, kteří nechtějí trávit čas jen u telefonu nebo před obrazovkou.

Preferujeme individuální pfiístup, proto v‰echny lekce probíhají po 
skupinkách maximálnû osmi dospûl˘ch. Cviãení jsou vhodná téÏ pro 

úplné zaãáteãníky. Ve v‰ech lekcích klademe dÛraz na posílení vnitfiního
stabilizaãního systému, cviãení probíhají pfieváÏnû s vlastní vahou tûla.
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JelikoÏ nejen pohybem je ãlovûk Ïiv, spolupracujeme s lektory Bricks4kidz
a pro kreativní dûti pofiádáme kaÏd˘ ãtvrtek krouÏek Lega, kde dûti staví

kaÏd˘ t˘den jin˘ motorizovan˘ model.

Maminkám s mal˘mi dûtmi nabízíme moÏnost hlídání bûhem cviãení a to
vÏdy ve stfiedu od 8 hodin, kdy probíhá lekce Jógy s K2 kruhového tréninku.

Pokud neradi cvičíte ve skupině a preferujete individuální pří-

stup, nebo s cvičením začínáte, nabízíme i osobní tréninky. Osob-

ní přístup přináší viditelné výsledky téměř okamžitě, jak přizná-

vá i jedna z našich klientek Markéta: „Jako začátečník, jsem viděla

neuvěřitelnou výhodu 2 v 1, tj. cvičení a výživové poradenství po-

hromadě a program přesně na míru toho, co potřebuji. Bonus vi-

dím v možnosti okamžitých konzultací, ať už v oblasti cvičení ne-

bo jídelníčku. Osobni tréninky bych rozhodně doporučila všem,

kteří se necítí komfortně před větší skupinou lidi a teprve hleda-

jí svoje pohybové hranice. Během pár lekcí jsem získala úplně ji-

ný pohled sama na sebe a obrovské sebevědomí! Rozhodně jsem

sama sobě ukázala, že pokud se rozhodnu, je možné všechno vše.

A nemluvím jen o menší velikosti kalhot...“. 

Nově od ledna nabízíme i osobní tréninky v domácím prostředí, kdy přijedeme za

klientem domů.

Kromû pravideln˘ch lekcí se u nás velké oblibû tû‰í pravidelné kurzy Pilates s na-
‰í skvûlou Alex, Meditace ve zvuku gongu, nebo aktuálnû pfiipravovan˘ a velmi
oãekávan˘ kurz Feldenkraisovou metodou s místní obyvatelkou Petrou Oswaldo-
vou. 2 x do roka vyjíÏdíme na jiÏ tradiãní sportovní víkend do Poniklé v Krkono‰ích
a pfied Vánoci si kaÏdoroãnû zpfiíjemníme advent Vánoãním cviãícím maratonem.

Po cviãení nemusíte spûchat domÛ, ve wellness zónû se mÛÏete objednat
na masáÏ, pedikúru nebo kosmetiku, pfiípadnû posedût v pfiíjemném 

prostfiedí na baru u kávy nebo ãaje.

„Většina moderně smýšlejících lidí už přišla na to, že nejlepší

investice je do sebe sama a prevence je určitě jednodušší, než

‚hašení požáru‘ v podobě nadbytečných kil a nemocí, spojených

s nezdravým životním stylem“, nechává se slyšet Veronika Krá-

lová, jedna z instruktorek a manažerka centra, „nevadí, že lidé

začnou cvičit až v pozdějším věku, hlavní je, že vůbec začnou!

Určitě se to pozitivně projeví nejen na jejich zdravotním stavu,

ale i náladě a přístupu k životu. Respektuji všechny, kteří pře-

konají sami sebe a přijdou mezi nás, bez rozdílů věku, nebo

tělesných proporcí.“
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CCeennyy  iinnzzeerrccee  vvee  VViinnoofifisskkéémm  zzpprraavvooddaajjii
Šířka [mm] Výška [mm] Orientace Cena bez DPH

1/1 A5  128,5 188 na výšku 2.000,- Kč

2/3 A5 128,5 124 na šířku 1.200,- Kč

1/2 A5 128,5 92 na šířku 1.000,- Kč

1/3 A5 128,5 62 na šířku 500,- Kč

1/4 A5 62 92 na výšku 200,- Kč

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

Tel. redakce: 286 851 114Uzávěrky: 25.03., 25.06., 25.09., 25.12.
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