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Dûtsk˘ den, koncert ve Ctûnicích, konec ‰kolního roku



Během posledních měsíců se

stalo ve Vinoři několik událostí,

které snesou označení tragické.

Nicméně vlna solidarity, nezištné

pomoci a spolupráce, která násle-

dovala, byla neuvěřitelná.

Když malého Samuela potkalo

fatální onemocnění, našlo se ve Vi-

noři mnoho lidí, kteří chtěli po-

moci. Uspořádali sbírku na jeho

podporu, do kasiček přispěl snad

každý z Vinoře, firmy zasílaly pe-

níze na transparentní účet, konal

se koncert a další akce ve pro-

spěch sbírky. Výsledkem jsou de-

sítky tisíc Kč, které pomohou Sa-

muelovi v návratu do života. 

Když nás v červnu zasáhly pří-

valové deště a strhly část zámecké

zdi, nikdo nečekal a dva bagry se

svými řidiči dorazily ještě dříve,

než ustal déšť a během chvíle od-

klidily tuny sutě z Mladoboleslav-

ské, dříve než by stihli přijet hasiči. 

A když vyhořel rodinný dům

v Mikulovické, ještě ten samý den

přicházelo nespočet lidí s nabíd-

kou pomoci, s penězi, s nábytkem,

s nádobím, s oblečením...

V dnešní době, která se často

vyznačuje individualismem, kon-

zumem a egoismem je ve Vinoři

tolik sounáležitosti, solidarity, lás-

ky a dobročinnosti. Je to úžasné,

krásné, dojemné a dává to velkou

naději do budoucna. Velký dík

všem, kteří neváhají a pomáhají. 

Ke konci května 2019 ukončila

své mnohaleté působení na pozi-

ci tajemnice ÚMČ Vinoř PhDr. Dag-

mar Petrová. Za tu dobu otiskla do

chodu instituce své vize, zajišťo-

vala bezchybný průběh desítek vo-

leb, byla kvalifikovaným partne-

rem pro Magistrátní úředníky

a podílela se na mnoha investič-

ních akcích, například na přestav-

bě služebny Městské policie. Vět-

šinu času na úřadě byl jejím

partnerem minulý starosta pan

František Švarc. Já s paní Petrovou

spolupracoval intenzivně 7 měsí-

ců a setkával jsem se vždy s profe-

sionálním přístupem. Chtěl bych

paní Petrové poděkovat za její prá-

ci pro úřad, za podporu, kterou mi

poskytla při nástupu do funkce, za

pomoc s výběrem její nástupkyně

i předáváním agendy. Paní Petro-

vá, děkuji Vám.

Novou tajemnicí ÚMČ Vinoř je

od 1. 6. 2019 paní Bc. Monika No-

vá, DiS, která k nám přichází z měl-

nického úřadu. Má mnohaleté zku-

šenosti s prací ve státní správě

a doufám, že se nám podaří spo-

lečně posunout úřad dál k moder-

ní instituci jednadvacátého století.

Přeji jí hodně úspěchů v práci,

pevné nervy, chuť měnit věci

k lepšímu, a také aby na našem

úřadě zůstala co nejdéle. Paní No-

vá, vítejte ve Vinoři.

Hned prvním projektem na za-

počaté cestě je spuštění nového we-

bu Vinoře. Ten je již naprogramo-

ván a spuštěn v pilotním režimu.

Právě probíhá konverze a migrace

stovek dokumentů, každý se musí

otevřít, posoudit soulad s GDRP

a případně anonymizovat. Prochá-

zí se obrovské množství fotografií,

článků a komentářů. Oproti pů-

vodnímu záměru došlo sice k men-

šímu posunu v harmonogramu, ale

rozhodli jsme se raději pracovat

déle a mít kvalitní nový web s veš-

kerou funkcionalitou, než rychle

zfušované webové stránky. Dou-

fám, že to obyvatelé Vinoře do kon-

ce prázdnin uvidí a i ocení.

Michal Biskup
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Slovo starosty
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Informace úfiadu

Zmûny na ÚMâ Praha-Vinofi

Vážení občané Vinoře, 

jsem novou tajemnicí Úřadu měst-

ské části Praha – Vinoř. Mám osm-

náctileté zkušenosti ve veřejné

správě, které jsem čerpala na růz-

ných pozicích městského úřadu.

Postupně jsem prošla od referent-

ských pozic na pozice vedoucí,

konkrétně vedoucí kanceláře ve-

dení úřadu a naposled vedoucí od-

dělení školství. Veřejnou správu

jsem zároveň vystudovala jak na

vyšší odborné škole, tak na vyso-

ké škole. 

Jsem velmi ráda za příležitost,

kterou jsem dostala od vedení

městské části vykonávat tak důle-

žitou funkci a budu se snažit svým

umem a zkušenostmi ve veřejné

správě přispět k dalšímu rozvoji

nejen městské části, ale také sa-

motného úřadu.

Bc. Monika Nová, DiS.

tajemnice úřadu MČ Praha-Vinoř

Setkání generací

Letošní „Setkání generací“ se

konalo 9.dubna ve školní jídelně.

V loňském roce se ve Vinoři naro-

dilo 52 nových Vinořáčků. Vítání

se jich zúčastnilo 26. MČ si pro své

nové občánky a jejich rodiče při-

pravila knihu o Vinoři, omalován-

ky a také poukázku na nákup po-

třeb pro miminka. Rodiče se jako

obvykle zapsali do pamětní knihy

a obdrželi pro své miminko pa-

mětní list. Stejně jako každý rok

přišli přivítat miminka také ba-

ráčnice a děti z MŠ s pěkným pro-

gramem. Dárečky pro miminka

měla připravené také firma Pilul-

ka Distribuce s.r.o. v podobě pou-

kázky na slevu při nákupu a firma

HiPP Czech s.r.o. v podobě vzorků

jejich produktů. Děkujeme.

Otevírací doba úfiadu po dobu letních prázdnin
Vážení občané, 

vzhledem k probíhajícím prázdninám, a tím spojeným čerpáním

dovolených, oznamuje úřad městské části letní otevírací dobu.

Bc. Monika Nová, DiS., tajemník úřadu MČ Praha-Vinoř

Podatelna úfiadu bude pro vás otevfiena:
Pondûlí 7.30–15.30 hodin
Úter˘ 7.30–15.30 hodin
Stfieda 7.30–15.30 hodin
âtvrtek 7.30–15.30 hodin
Pátek 7.30–11.00 hodin
Polední pfiestávka: 11.30–12.30 hodin
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Uctûní památky M. Horákové

V den památky obětí komunis-

mu, 27. června, jsme jako každo-

ročně, uskutečnili před vinořskou

farou tichou vzpomínku na dok-

torku Miladu Horákovou a všechny

oběti vykonstruovaných politických

monstrprocesů 50. let minulého sto-

letí. Právě zde se 25. září roku 1948

Milada Horáková za bývalé národ-

ní socialisty sešla s pravicovými

sociálními demokraty a lidovci. Té-

to schůzky bylo záhy zneužito

a posloužila jako nezvratitelný dů-

kaz protistátního spiknutí, který

vedl k trestům nejvyšším… 

Kromě květin a malé piety děti

z historického semináře zazpíva-

ly píseň skupiny Epydemye „Mila-

da“, jejíž text si dovolíme jakožto

velké memento připojit.

Klára Löwensteinová

ale byl skutečný a bez příkras

a dala bych ho ještě jednou a pak znova a pak zas.

Tisíckrát ohraný scénář odmítám před vámi číst,

odmítám odejít ve lži, odmítám nenávist.

Je půl třetí ráno

a mně je dáno,

ještě posledních pár minut a pak dost,

pak mě moji vlastní lidi pošlou na věčnost.

Je půl třetí ráno

a mně je dáno, ještě posledních pár minut a pak dost…

Je půl třetí ráno

a mně je dáno,

ještě posledních pár minut a pak dost,

pak mě moji vlastní lidi pošlou na věčnost.

Můj život tekl proudem

a před svým vlastním soudem

moje svědomí se nebojí

a život před Bohem snad obstojí.

Někdy hladil jako samet,

jindy s námi pěkně zamet,
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Z 5. zasedání ZMâ Praha-Vinofi konaného dne 20. 6. 2019

❙ MZ projednalo závěrečný účet za

rok 2018 a na doporučení finanč-

ního výboru schválilo celoroční

hospodaření Městské části Praha-

-Vinoř za rok 2018, a to bez výhrad.

MZ vzalo na vědomí Příkaz staros-

ty č. 2/2019 k odstranění chyb a ne-

dostatků ze Zprávy o výsledku pře-

zkoumání hospodaření MČ Praha –

Vinoř pracovníky kontroly z MHMP

❙ MZ schválilo uzavření směnné

smlouvy a smlouvy o výpůjčce po-

zemků s firmou FAGUS spol. s r.o.

a pověřilo starostu k podpisu těch-

to smluv

❙ MZ schválilo uzavření Dodatku

č. 1 smlouvy o spolupráci při vý-

stavbě a pověřila starostu k pod-

pisu tohoto dodatku (výstavba Na

Dlouhých)

❙ MZ schválilo uzavření smlouvy

o přechodu nájemní smlouvy na

dobu určitou z J. Strašila na firmu

Traficon tobacco retail, s. r. o. od

1. 7. 2019 a pověřilo starostu k pod-

pisu této smlouvy. 

❙ MZ vzalo na vědomí rozpočtová

opatření 

❙ MZ souhlasilo se stavebním zá-

měrem firmy Norma a dává násle-

dující souhlas do stavebního říze-

ní: Městská část Praha-Vinoř, se

sídlem: Bohdanečská 97, 190 17

Praha-Vinoř, která na základě Svě-

řené správy nemovitosti ve vlast-

nictví obce spravuje stavebním zá-

měrem dotčené budovy a pozem-

ky p.č. 1162/2, 1162/4, 1162/10,

1162/1, k.ú. Vinoř (782378), sou-

hlasí s navrhovaným stavebním zá-

měrem v rozsahu stavebních úprav

budovy na pozemku p.č. 1162/2

a úprav pozemku p.č. 1162/10

(úprava parkoviště, přesunutí

vstupních dveří)

❙ MZ odsouhlasilo navýšení místní-

ho koeficientu dle §12 zákona

č.338/1992 Sb., o dani z nemovi-

tých věcí z hodnoty 1 na hodnotu

2 a snížení koeficientu dle §11 odst.

3 písm. b) zákona č.338/1992 Sb.,

o dani z nemovitých věcí z hod-

noty 5 na hodnotu 4 (hlasování:

pro 11, proti 3)

Dotace v poloãase

Péče o zeleň, úklid, škola, chod

úřadu, opravy silnic, kultura, pod-

pora sportu… to vše konzumuje

značnou část rozpočtu MČ Praha -

Vinoř a pro větší investice je třeba

získat dotace, většinou z Magistrá-

tu. V tomto ohledu je zatím rok

2019 velmi příznivý. Hned na po-

čátku jsme získali 9 mil. Kč na spla-

cení větší časti půjčky na výstavbu

nové mateřské školky. V červnu

jsme byli ještě úspěšnější a dosáh-

li na dotaci 14 mil. Kč, které obra-

tem použijeme na dlouho odklá-

danou přestavbu kuchyně

v mateřské školce. Tím se odlehčí

hlavní kuchyni v základní škole,

výrazně se zkrátí čekání dětí na

oběd a zároveň nám to umožní

i nadále poskytovat dotované obě-

dy pro naše seniory. Další dobrá

zpráva z Magistrátu zněla, že jsme

dostali 1 mil Kč na doplacení zbyt-

ku půjčky na mateřskou školku,

a tím pádem již nemá MČ žádný

úvěr! Poslední získaná dotace je

ve výši skoro třičtvrtě mil. Kč na

výsadbu 700 m dlouhé ovocné ale-

je, která bude na poli mezi golfem

a Ctěnickým zámkem. Skládat se

bude z jabloní, hrušní a třešní. Alej

bude veřejně přístupná a doufá-

me, že se stane příjemnou součás-

tí procházek kolem Vinoře. Záro-

veň bude mít alej i protierozní

funkci a má zabránit splavování

ornice. Výsadba stromů začne již

na podzim tohoto roku.

Během prvních 6 měsíců roku

2019 se vedení MČ podařilo získat

dotace ve výši 25 mil Kč, což před-

stavuje navýšení původního roz-

počtu skoro o 75%. Za tímto úspě-

chem se skrývá obrovské úsilí

mnoha lidí, kterým bych rád tím-

to poděkoval.

Michal Biskup
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Informace z dopravy

Největší dopravní akcí letošní-

ho roku je zbourání a výstavba

zcela nového mostu přes Vinořský

potok na silnici do Satalic. Ten sta-

rý již byl ve špatném technickém

stavu, a i přes provizorní opravu

železnými svorníky měl své roky

sečtené. Podařilo se nám sehnat

přes TSK 6 mil. Kč a po 3 letech

příprav začalo v polovině června

2019 vrtání deseti hloubkových pi-

lotů, na kterých bude nový most

stát. Těšit se můžeme na most širší,

bezpečnější a s chodníkem vykon-

zolovaným na straně ke Kbelům.

Stavba mostu znamená i zneprů-

jezdnění ulice Vinořská. To by mě-

lo trvat do začátku října 2019.

Vzhledem k nutnosti kompletně

zbourat most starý a postavit nový,

navíc ve složitých geologických

podmínkách je doba uzavírky, ne-

celé 4 měsíce, rekordně krátká.

Další významnou dopravní akcí je

snaha zamezit průjezdu kamiono-

vé dopravy přes Vinoř ulicí Mlado-

boleslavská. MČ zadala projekt fir-

mě D-plus, ta zmapovala situaci od

Brandýsa až za Kbely a navrhla ně-

kolik variant, jak zakázat průjezdu

vozidel nad 12 tun přes Vinoř. Ny-

ní se jedna z variant projednává

s Policií ČR a následně nás čeká jed-

nání na Magistrátu, na odboru do-

pravy. Na základě studie víme, že

technicky to možné je, nyní hledá-

me i politickou podporu, aby ze-

jména tranzitní kamionová dopra-

va využívala dálnici D10 s navazující

ulicí Novopacká, a aby si vozidla ne-

zkracovala cestu přes Vinoř. Jejich

hlavním motivem je ušetření mýt-

ného ve výši až 98Kč za jednu cestu.

Nicméně zdraví a bezpečnost oby-

vatel Vinoře není možné poměřovat

penězi a velká nákladní auta musí

z Mladoboleslavské pryč. Jsme při-

praveni pro to udělat maximum.

Z dalších menších dopravních akcí

zmíním objednání 30 značek „Vjezd

cyklistů v protisměru povolen“

(E12a a E12b), které budou postup-

ně během léta osazovány do ně-

kterých jednosměrek a umožní ko-

nečně cyklistům legální průjezd.

Prosíme všechny řidiče, aby sledo-

vali dopravní značení a byli k cyk-

listům ohleduplní. Nezapomínejme,

že většina řidičů se občas ocitne

i v roli cyklistů. 

Také bylo obnoveno několik

„vygumovaných“ přechodů pro

chodce v ulicích Velkoosecká, Čes-

kodubská a Mladoboleslavská. Na

závěr ještě informace, že ukrade-

ná značka 40 km/h na vjezdu do

Vinoře v ulici Živanická byla na-

hrazena na základě žádosti oby-

vatel novou značkou s reflexním

podkladem a stejná značka se ob-

jevila i z druhé strany u křižovat-

ky Živanická x V Podskalí. Posled-

ní věc, kterou nyní MČ v dopravě

řeší je opět v reakci na žádost oby-

vatel a jedná se o vytyčení střední

dělící čáry na Vinořském náměs-

tí, protože zde řidiči často ve smě-

ru na Radonice přejíždějí do pro-

tisměru a dochází tam ke kolizním

situacím.

SOKP

Pod touto zkratkou se skrývá

„Silniční Okruh Kolem Prahy“.

V současnosti se nejvíce diskutu-

je úsek 511 mezi Běchovicemi

a dálnici D1, ale nás více zajímá

úsek 520 Březiněves – Satalice,

který se dotýká Vinoře. Protože ta-

to stavba může mít velký vliv na

Vinoř, snažíme se neustále ovliv-

ňovat vývoj celého projektu. Před

7 roky byla uveřejněna takzvaná

„ekonomická“ varianta, což byl ná-

vrh vedení dálnice tak, aby byl co

nejlevnější. Po povrchu, s mini-

mem zářezů, bez tunelů. S touto

variantou vyslovily všechny MČ

a dotčené obce příkrý nesouhlas.

Části se i spojily a napadly tuto va-

riantu žalobami. V reakci na to by-

la vypracována a před dvěma ro-

ky představena takzvaná varianta

B. Ta již reflektovala značnou část

předešlých požadavků. Došlo k vý-

raznému zahloubení komunikace
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tak, aby neobtěžovala okolí. Ve Vi-

noři došlo ke zkrácení mostu, jeho

zatrubnění protihlukovými stěna-

mi, křižovatka s Mladoboleslav-

skou se zmenšila na 1/3, takže ci-

telný posun k lepšímu. Nicméně

ani tato varianta nemusí být finál-

ní a Ředitelství silnic a dálnic na

podnět dotčených samosprávních

celků zapracovalo další požadav-

ky. Výsledkem je varianta C, kte-

rou nám ŘSD představilo posled-

ní červnový týden. Je to varianta,

která by na Vinoř měla nejmenší

dopad. V celé délce, která se Vi-

noře týká, by dálnice vedla v tu-

nelu. Ten by začínal na spojnici

Přezletic a Podolanky, v hloubce

až 25 metrů by podešel pod ulicí

Mladoboleslavskou i čistírnou od-

padních vod a po 2,5 km by se vy-

nořil na poli u Radonic. Samozřej-

mě že Vinoř tuto variantu C maxi-

málně podporuje, otázkou bude

posouzení EIA a zároveň i náklad-

nost jednotlivých variant. Jen pro

představu varianta A (ekonomic-

ká) pracuje s odhadem nákladů 4

mld. Kč, varianta B již s 11 a vari-

anta C s 23 mld. Kč za celý úsek

Březiněves – Satalice. Zároveň

s tím, jak jsou varianty B a C ve-

deny hlouběji, vzniká i požadavek

na větší přesun vytěžených hmot.

U varianty C to dosahuje neuvěři-

telných 4 mil. metrů kubických ze-

miny, kterou odveze asi půl milio-

nu nákladních aut. Ty by se

primárně snažily zeminu vozit

v trase nové dálnice, uvažuje se

i o využití železnice, ale i tak by se

jednalo o velmi složité a technicky

náročné dílo. Nicméně jsme opti-

misté a doufáme, že varianta C

projde a SOKP přinese Vinoři

značné odlehčení od automobilů,

které přijíždí ze Středočeského

kraje. Například Přezletice budou

mít svoji vlastní dálniční křižovat-

ku se sjezdem, a tudíž by výraz-

ným způsobem klesla i doprava na

silnici Rosická a Klenovská. Na pří-

mý dotaz, jaké by mohlo být časo-

vání, nechtělo ŘSD dát konkrétní

odpověď, nicméně po sečtení nut-

ných správních lhůt a s určitou re-

zervou, lze počítat s možným za-

hájením stavby po roce 2028. Za

MČ Praha Vinoř se budeme i na-

dále účastnit všech klíčových jed-

nání na ŘSD a neustále prosazovat

požadavky, aby výsledný dopad

na Vinoř byl co nejmenší a čerpa-

li jsme primárně výhody s odve-

dením dopravy ze Středočeského

kraje.
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Zastupitelé a v˘bory

Vážení spoluobčané, vinořští

sportovci a fandové sportu,

s velkou radostí Vám oznamu-

ji, že SOKOL ve spolupráci s MČ

Vinoř dokončil stavbu nových fot-

balových kabin. Součástí zcela no-

vého, moderního objektu je klu-

bovna, sociální zařízení včetně

sociálního zařízení pro invalidy,

kabiny pro fotbalisty, a to vše tvo-

ří kompletní zázemí pro sportov-

ce. Do budoucna je počítáno s roz-

šířením a využitím sportovišť pro

širší veřejnost. Z hlediska investic

naší městské části do sportu se

jedná o největší akci v posledních

letech.

Dovoluji si Vás pozvat k pro-

hlídce nových kabin na místní fot-

balové hřiště ve Vinoři, kde se

mimo jiné bude konat zasedání

zastupitelstva MČ Vinoř, které pro-

běhne v září 2019.

Rádi bychom měli Vinoř více

sportovní a aktivní pro všechny

spoluobčany, a proto také pořádá-

me vinořský běh pod názvem „Mi-

ranovy duby“. Jde o první ročník

běhu, který se bude konat v sobo-

tu 21. září 2019 za podpory MČ Vi-

noř. Závodit se bude v několika ka-

tegoriích a startovním místem 10

km dlouhé trasy je zámecký areál

ve Ctěnicích.

Účast Vás občanů, dětí, sportov-

ců i nesportovců je velmi vítaná

a doufáme, že se tato akce stane

tradicí a bude zábavou a příjem-

ným setkáním pro všechny Vino-

řáky, jejich rodiny a přátele.

Pokud máte nějaký nápad na

sportovní vyžití, kontaktujte mě

na email: 

milan.antos@praha-vinor.cz

Váš místostarosta Milan Antoš

Vážení přátelé, milí sousedé,

tři měsíce, které uplynuly od

posledního vydání Vinořského

zpravodaje, byly naplněny mimo

jiné mnoha kulturními a spole-

čenskými akcemi. Pálení čaroděj-

nic na fotbalovém hřišti i tradiční

rodinný turistický pochod Vinoř-

ský vandráček jsou těmi, které ja-

ko obvykle přilákaly stovky zá-

jemců ze všech věkových skupin

našich obyvatel. Během hvězdně

obsazeného galakoncertu ve Ctě-

nicích jsme pak mohli konstatovat,

že v naší veřejné sbírce Najednou

po jedné pro vážně nemocného

Samuela Buška z Vinoře se už po-

dařilo vybrat 56 825 korun – moc

vám všem děkujeme! Konec škol-

ního roku byl následně ve zname-

ní události zcela ojedinělé. Mož-

nosti přijít si užít letní kino

v areálu Pražské strojírny využilo

přes dvě stě návštěvníků, z nichž

většina si nenechala ujít vzácnou

příležitost prohlédnout si zblízka

i naši jedinou (a jedinečnou) vi-

nořskou tramvaj...

Osobně mám radost i z toho, že

se definitivně stabilizovala struk-

tura, podle níž jsou plánovány

a pořádány naše oficiální kulturní

akce. Kulturní komise, která se sta-

rá o jejich realizaci, statutárně pří-

sluší pod Kulturní a společenské

centrum Vincent, příspěvkovou

organizaci městské části. Markéta

Kilingerová coby ředitelka Vin-

centa, Pavel Karička ve funkci

předsedy Kulturní komise při KVC

Vincent a já jako radní pro kulturu

máme nyní jasně dané úkoly i kom-

petence. Jsem přesvědčen, že se tak

podaří do budoucna zajistit koná-

ní pravidelných i jednorázových

akcí bez ohledu na to, zda bude me-

zi zastupiteli někdo, kdo bude mít

chuť se kultuře v rámci svého man-

dátu zodpovědně věnovat.

Ještě před prázdninami se s KVC

Vincent rozloučily jeho dlouholetá

knihovnice, paní Monika Lichten-

bergová, a paní Klára Löwenstei-

nová, zdejší populární lektorka

a autorka mnoha výjimečných pro-

gramů a projektů. Oběma bych

chtěl srdečně poděkovat nejen za

jejich práci, ale i za podstatný po-

díl na vytvoření samotné koncep-

ce, podle níž toto důležité místo

funguje a slouží našim občanům.

Věřím, že nová knihovnice, paní Ja-

na Česáková Hyklová, a všichni lek-

toři a spolupracovníci Vincenta na

tento odkaz úspěšně naváží, a že

bude naše kulturní a vzdělávací

centrum i nadále úspěšně plnit po-

slání, která má v názvu.

Během prázdnin přivítáme v me-

zinárodním letním táboře děti

z partnerských měst Schulzendorf

(Německo) a Kargowa (Polsko),

v jednání je návštěva stočlenné-

ho (!) dechového orchestru z ital-

ského Lavena Mombella na podzim.

V říjnu se naopak plánuje návště-

va našich zástupců v partnerském

Sevanu v Armenii (měli by si pro-

hlédnout mimo jiné park s názvem

„Praha-Vinoř“, který se tu začal bu-

dovat po podpisu smlouvy o spolu-

práci v roce 2016), další potencio-

nální partnerské město se hlásí

o slovo v sousední Gruzii... To je ale

ještě věcí budoucnosti.

Jak vidno, kulturní život ani spo-

lupráce se zahraničními partnery

tedy ve Vinoři rozhodně nezahále-

jí. Přesto bych vás ale rád poprosil

o vaši účast ještě na jedné pravi-
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delné „společenské“ akci. Choďte

prosím na veřejná zasedání zastu-

pitelstva! Jen tak si budete moci sa-

mi udělat obrázek o tom, jaké otáz-

ky a problémy Vinoř momentálně

řeší, které jsou podstatné a které

nikoliv, případně, jak se k nim sta-

ví vámi volení zastupitelé. Bude

pak jen na vás, budete-li sdílet ná-

zory představitelů koalice, anebo

se spíše přikloníte k optice, pre-

zentované opozičními zastupiteli

(viz následující články v tomto čís-

le). Nechci vás k čemukoliv pře-

mlouvat, jsem pouze toho názoru,

že si sami a „z první ruky“ uděláte

vlastní úsudek o řadě témat mno-

hem lépe, než když vám je někdo

později jen zprostředkuje, a to lec-

kdy i velmi osobitě...

Takže na kulturních a spole-

čenských akcích – a na veřejných

zasedáních zastupitelsta – po

prázdninách opět na viděnou!

Robert Rytina, zástupce 

starosty a radní pro kulturu

a mezinárodní spolupráci

Názory opoziãních zastupitelÛ

Bude ve Vinoři obchvatová ko-

munikace? Aneb smlouva s de-

veloperem opět otevřena.

Na Zastupitelstvu dne 20. 6.

2019 se mimo jiné projednával

bod Dodatek č. 1 ke Smlouvě

o spolupráci při výstavbě rezi-

denčního centra mezi ulicemi

Bohdanečská, Mladoboleslavská,

Semtínská, Českodubská, Velkoo-

secká, Mlázovická, Dražkovská

a Dubanská. Tedy ke smlouvě, o je-

jímž možném vypovězení a pře-

pracování se v loňském roce hla-

sovalo v místním referendu.

Obsahem dodatku je především

to, že developeři na základě změ-

ny vlastnictví pozemků budou mít

přímé napojení budoucí zástavby

na Mladoboleslavskou ulici. Z pů-

vodní smlouvy se tedy vypouštějí

články, které upravovaly vybudo-

vání Obchvatové komunikace me-

zi ulicemi Bohdanečská a Mlado-

boleslavská. Tu už tedy developeři

nepotřebují. Při obhajobě původ-

ní smlouvy před referendem ve-

dení MČ vyzdvihovalo velký pří-

nos obchvatové komunikace pro

Vinoř. Cituji z článku Smlouva

s developerem: úspěch městské

části z mimořádného čísla Vinoř-

ského zpravodaje z června 2017:

„Dále developer přistoupil na to,

že věnuje obci pozemek pro stavbu

obchvatové silnice v hodnotě mno-

ha milionů. Obec tak získala důleži-

tou parcelu, na kterou by sama těž-

ko získala prostředky. Bude tak

možné začít stavět obchvatovou ko-

munikaci, která zásadně uleví do-

pravě v centru Vinoře. Obchvatová

komunikace patří mezi hlavní prio-

rity městské části.“ 

Nyní se však z úst starosty do-

zvídáme, že díky dodatku smlouvy

se místní část Praha-Vinoř „vyvá-

zala z povinnosti vybudovat ob-

chvatovou komunikaci“ My se ptá-

me: Povinnosti vůči komu? Vůči

občanům, kterým obchvatovou ko-

munikaci představovala jako vel-

kou výhodu, kterou získala ve

smlouvě s developery, nebo vůči

developerům? Na můj dotaz, jak

vypadá situace s obchvatovou ko-

munikací, starosta konkrétně ne-

odpověděl. Prý se pozemek, který

od developera Vinoř i tak za sym-

bolickou cenu získá, může být za-

tím použít na vybudování cyklos-

tezky. Podle mých informací od

náměstka primátora Scheinherra

Obchvatovou komunikaci připra-

vuje investiční odbor magistrátu

hlavního města Prahy. V letošním

roce má peníze na prověření, ná-

sledně by měla být zhotovena stu-

die… Z výše uvedeného je jasné, že

obchvatovou komunikaci je třeba

nyní řešit odděleně od Smlouvy

o spolupráci o výstavbě.

Jsem přesvědčen, že vedení MČ

by mělo brát v úvahu názory, poža-

davky i obavy občanů. 

Je samozřejmé, že se nebude ptát

občanů na každou maličkost. Je

mnoho věcí, které musí starosta, ra-

da nebo zastupitelstvo rozhodnout

sami. Jsou však záležitosti, které se

týkají velké části občanů Vinoře. Ve-

dení MČ ví, že mnoha lidem, ač jsou

možná v menšině, některé věci va-

dí. A to je např. zmíněná developer-

ská výstavba. Vedení MČ vědělo, že

developeři budou chtít vzhledem

k novým okolnostem udělat doda-

tek ke smlouvě o spolupráci. Proč se

tedy nezeptalo občanů: máte něja-

ké podněty, které by se v rámci jed-

nání o dodatku smlouvy mohly s de-

velopery projednat? Tomu se říká

co-governance, tedy aby byly obce

řízeny za účasti občanů a aby vede-

ní obcí a občané společně hledali ře-

šení prioritních problémů. Jsem pře-

svědčen, že by text Dodatku měl

minimálně obsahovat garanci de-

veloperů, že doprava vztahující se

k výstavbě bude co nejméně zatě-

žovat infrastrukturu MČ Praha-Vi-

noř. Smlouva o spolupráci při vý-

stavbě jakékoliv garance neřeší!

Navrhl jsem tedy tento proti-

návrh: Zastupitelstvo MČ Praha-

-Vinoř: neschvaluje uzavření Do-

datku č. 1 smlouvy o spolupráci

při výstavbě a pověřuje starostu,
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aby vyvolal jednání o doplnění tex-

tu Dodatku č. 1 smlouvy o spolu-

práci při výstavbě, a to ve věci

zajištění dopravní obslužnosti

výstavby, včetně záruk, že do-

prava vztahující se k výstavbě

bude co nejméně zatěžovat in-

frastrukturu MČ Praha-Vinoř. 

A jaký byl výsledek? Přesně ve

smyslu hesla „Nerušit, vládneme“.

Text protinávrhu jsem zaslal panu

starostovi emailem. Pro něj však by-

lo obtížné zobrazit email z notebo-

oku na plátno, ačkoliv měl notebo-

ok připojený na dataprojektor. Bez

toho, aby se protinávrhem alespoň

minimálně zabýval, ihned ho odmí-

tl. A další zastupitelé? Pana starostu

následovali a bez jakékoliv diskuze

k protinávrhu ho odmítli. Takto fun-

guje demokracie ve Vinoři. 

A na závěr ještě prosba: 

Napište mi prosím na můj email

jan.obruca@praha-vinor.cz, své ná-

zory a komentáře. Prosím vás také

o to, abyste se zajímali o věci kolem

sebe a chodili na zasedání zastupi-

telstva, která jsou veřejná a kde je

prostor pro svobodné vyjádření Va-

šich názorů i problémů.

Přeji nám všem pěkné léto a čas

na odpočinek.

Jan Obruča

Vážení přátelé,

krásné léto, prázdniny plné slu-

níčka a optimismu vám všem!

Jak už se stává zvykem, i my,

opoziční zastupitelé, máme mož-

nost napsat pár slov do našeho

společného časopisu. Ráda této

možnosti využiji pro stručnou bi-

lanci dosavadní práce. 

Velmi často se setkávám se spo-

luobčany, kteří mě litují, slýchám

ocenění odolnosti vůči invekti-

vám a posměchu „vítězů voleb“

kdykoliv na zasedání zastupitel-

stva vznesu dotaz či připomínku.

Mnozí přestali zasedání navště-

vovat, „nemají na to nervy“. Ne-

mohu říci, že by se mě chování

mých kolegů nedotýkalo, ale be-

ru jej jako (sice velmi specifický)

projev názoru. Považuji to za

ukázku politické kultury, která

nejen u nás, ale bohužel celosvě-

tově jaksi upadá. 

Osobně se soustředím na sle-

dování kroků koalice, které by

měly směřovat k plnění jejich vo-

lebního programu. Sleduji zápi-

sy z jednání rady MČ. Je však po-

litováníhodné, že zápisy jsou

k dispozici pouze v listinné po-

době na vyžádání na sekretariá-

tu MČ. Více jak půl roku po vol-

bách naše koalice nesplnila to, co

Sdružení pro Vinoř vyžadovalo

o MČ řízené ODS již předminulé

volební období: TRANSPARENT-

NOST, pohodlný přístup k infor-

macím.

Místo kvalitního webu rada MČ

věnuje své úsilí vzdálenému pří-

stupu svých členů tak, aby mohli

na pravidelném zasedání rady být

přítomni fyzicky jen 2!! Ostatní se

mohou napojit on line. Hned prv-

ní spojení se uskutečnilo půl ho-

diny po začátku jednání. Určitě jde

o ušetření času členů rady, kteří se

mohou plně věnovat svému za-

městnání, ale proč je toto priori-

tou řazenou před elektronicky pří-

stupnou radnici?

Mrzí mě, že se zastupitelé více

nesnaží o dosažení větších kom-

penzací ze strany developera. Od

referenda se nezměnilo ve smlou-

vě téměř nic, pouze „obchvatová

komunikace se přesunula od hřiš-

tě do Velkoosecké ulice, kterou

bude stavba nových domů obslu-

hována. Je paradoxní, že silnice,

která má vést z Mladoboleslavské

kolem hřiště na Bohdanečskou, je

stále nazývána obchvatem. Jak

může být obchvatem silnice, kte-

rá prochází obcí, a navíc její do-

sud klidovou zónou? Jak je mož-

né, že se na Magistrátě hl.m.

Prahy stále s touto silnicí počítá?

Že se uvažuje o přípravě projek-

tu? To skutečně máme tolik pe-

něz, že si můžeme dovolit reali-

zovat takový nesmysl? Nesmysl,

který udělá z Vinoře průjezdovou

aglomeraci? Skutečně nedokážu

pochopit argument některých za-

stupitelů, že se jedná o peníze ma-

gistrátu. Ale to jsou naše společné

peníze, které by mohly být věno-

vány na potřebnější věci. Nebo

nemáme dost fantazie na to, aby-

chom dokázali říct, co vlastně po-

třebujeme? Co je pro nás důleži-

té? Nemáte pocit, že to, co většina

z nás chce, je klid, ticho, možnost

trávit čas v zeleni, jít na procház-

ku, pokud možno bez ataku cyk-

listů a aut…. Stále se mi vybavují

rozhovory s občany, kteří by rádi

(třeba i s francouzskými holemi)

šli sázet stromky do lesoparku

místo rostoucího monstra v podo-

bě golfového hřiště. Místo toho,

abychom dali mládeži alternativu

k sezení na lavičce a popíjení

v podobě širšího sportovního vy-

žití, určujeme jim, že budou hrát

fotbal, badminton či tenis. Proč

neuděláme místo toho víceúčelo-

vé hřiště nebo u-rampu, které by

opravdu byly ku prospěchu mla-

dých lidí v obci a vycházely by

z hesla „kdo si hraje nezlobí“.

Všichni víme, že projet Vinoří au-

tem je čím dál tím složitější. Prý je

to kvůli výstavbě v sousedních

obcích. Okružní křižovatka je

v očích mnohých jen přiložením
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osudného polena do ohně. Místo

auditu vytíženosti Mladobole-

slavské ulice zaplatila rada MČ 48

tis. Kč za studii, která vyústila

v prezentaci bezpečnosti okruž-

ních křižovatek. Neznám nikoho,

kdo by nevěděl, že okružní křižo-

vatka je bezpečná. Ale nechtěli

jsme spíše zabránit kolonám, kte-

ré teď máme? Nebylo by vhod-

nější instalovat semafor na křižo-

vatku s Živanickou? Zvláště při

výjezdu na Mladoboleslavskou je

mnohdy těžké orientovat se po-

hledem do zrcadla. Víte, je toho

mnoho o čem by se dalo psát. Ale

moje úvodní věta je optimistická.

Nechci její význam snižovat. Pro

ty, kterým se leccos nelíbí tak ja-

ko nám, směřuji radu: zkuste si

představit obec, ve které by se

vám opravdu líbilo. Kterou byste

nepovažovali jen za noclehárnu.

Co vám k tomu chybí? Co chcete

změnit? Zkuste si odnést dobré

zkušenosti z dovolené. Co se vám

líbilo? Sdělte to ostatním.

Jedinou cestou nápravy je va-

še vlastní iniciativa. Tu můžete

projevit svou účastí na jednání za-

stupitelstva. Máte na to právo.

Přeji vám krásné léto a načer-

pání spousty sil do dalšího života.

Lenka Turnerová 

(Lenka.turnerova@praha-vinor.cz)

Reakce a názory obãanÛ

Bude dominantou centra Vino-

ře stále parkoviště s Normou?

Téměř přesně před čtyřmi lety

jsem se zúčastnila ve školní jídel-

ně Dne otevřených dveří, který

pořádalo zastupitelstvo s výzvou:

„Přijďte nám říci, co vám ve Vino-

ři chybí, jak byste si představova-

li okolí Normy. Vaše názory a ná-

pady využijeme pro přípravu

konkrétních projektů i strategic-

kého plánu pro Vinoř.“

Sešlo se nás tehdy asi 30 až 40

vinořských občanů a pod vedení

profesionálních mediátorů jsme

sepisovali silné a slabé stránky

konkrétních prostranství ve stře-

du obce, nápady, co ve Vinoři po-

strádáme a přednášeli jsme před-

stavy a přání přítomných, jak by

mělo vypadat okolí Normy, zdra-

votního střediska a parku před

hřbitovem. Názorů se sešlo hodně,

ale ukázala se jednotící vize: 

1. prostor od Normy ke zdra-

votnímu středisku vnímáme jed-

noznačně jako střed obce

2. je třeba navrhnout úpravu to-

hoto prostranství do jednoho cel-

ku tak, aby se vytvořil prostor

k potkávání a scházení lidí, místo

pro odpočinek i posilnění a sou-

středění služeb občanům.

Po čtyřech letech: Na zasedání

zastupitelstva 20. 6. 2019 mě za-

razilo, že zastupitelé většinou

hlasů odhlasovali souhlas se sta-

vebním záměrem firmy Norma.

Součástí smlouvy je věta: „Firma

Norma poskytne městské části ná-

jemné ve výši cca 2 mil. Kč, z ně-

hož bude opraveno parkoviště

před prodejnou.“ Dále smlouva

obsahuje nabídku obci, že může

využít suterén prodejny, který

Zastupitelstvo plánuje opravit parkoviště, to má však spolu s budovou Normy zůstat dominantou centra Vinoře.
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Norma nepotřebuje. Naši radní ví-

tají návrh, že se prostor bude moct

využít pro jiné obchody či služby

nebo pro společenský sál nebo že

se prostě něco vymyslí. Na první

pohled snad ekonomicky výhodná

spolupráce – dohoda, která zajis-

tí prodejnu potravin uprostřed ob-

ce na další roky a opravu parko-

viště. Nebylo by ale na místě

komplexnější řešení s vizí do bu-

doucna? Nemusím být architekt,

abych si dokázala představit, že

jednou vystoupím z autobusu

MHD na malém náměstíčku s la-

vičkami ve stínu stromů, vyzved-

nu si hned vedle balíček z pošty

a nakoupím potraviny. Nebo že zde

posedím u kávy s kamarádkou, kte-

rá právě přijela autem, jež zane-

chala na parkovišti pod svahem.

A mezitím že pozorujeme děti, jak

si hrají na dětském hřišti opatře-

ném fontánkou osvěžující vzduch…

Proto se musím ptát: Kde je

koncepce rozvoje Vinoře? Kde je

strategický plán úpravy centra na-

ší obce, který slíbilo Zastupitelstvo

připravit už před čtyřmi lety?

Vždyť za celé minulé volební ob-

dobí se v této oblasti nic nepo-

hnulo! Žádná zveřejněná předsta-

va, žádné další veřejné diskuse

k centru Vinoře. A teď najednou:

schválit závazek, že zastupitelstvo

vybuduje na starém místě nové

parkoviště za 2 mil. Kč. To ale zna-

mená, že naprosto rezignovalo na

slib vytvořit strategický plán s při-

hlédnutím na přání občanů, pro-

tože když jednou vloží 2 miliony

na renovaci parkoviště, už s ním

nebude mnoho let hýbat a domi-

nantou Vinoře dále zůstane par-

koviště, Norma s nevzhledným

dvorem a stánky s levným texti-

lem. A pokud dojde k rozšíření

společenského prostoru, pak v ne-

potřebném suterénu.

Chceme to skutečně tak? 

Mgr. Ludmila Obručová

Nové centrum s námûstím v Praze-Vinofii

Sen, který se nedá uskutečnit,

aneb co si o tom myslíte?

Vinoř, historická obec slavící

93o let od první písemné zmínky

je dynamicky se rozvíjející měst-

ská část na severovýchodním

okraji Prahy v blízkosti výstavní-

ho areálu Letňany a letiště Kbely.

Leží na historické cestě z Prahy do

Staré Boleslavi, sledované poutní-

mi kapličkami. V obci je stará ná-

ves s původní školou, farou a kos-

telem, která však dnes již leží

mimo hlavní komunikační páteř

obce – ulici Mladoboleslavskou,

která je i jakousi současnou ob-

chodní tepnou s úzkými chodníky

a hustou dopravou. Další spole-

čenská infrastruktura však leží mi-

mo tuto tepnu. 

Obec nemá dosud zpracovanou

URBANISTICKOU STUDII SVÉHO

DALŠÍHO ROZVOJE a zejména by-

tostně i akutně postrádá NÁMĚSTÍ

JAKO TĚŽIŠTĚ společenského ži-

vota, kde by byla umístěna veške-

rá veřejná vybavenost a služby, jak

tomu bylo dříve u každé obce, nebo

města, (tak jak jsem o tom psal do

Vinořského zpravodaje přesně

před dvěma roky). Postrádá své

funkční CENTRUM S NÁMĚSTÍM,

RADNICÍ, POŠTOU, ŠKOLOU, OB-

CHODY, SLUŽBAMI I KULTUROU.

Prostě místo, kde by lidé mohli vy-

řídit všechny své potřeby, potkávat

se, i v klidu jen tak pobýt. V sou-

časné době obec Vinoř se svým síd-

lištěm doby minulé i současné jen

rozšiřuje počet anonymních noc-

leháren (sídlišť) na okrajích Pra-

hy, tak jak bylo dobrým zvykem

v době socialismu. Řada obcí však

dnes již pochopila nutnost dlou-

hodobé vize, třeba realizované po

etapách a ukázala, že to jde. Stačí

se jen poohlédnout kolem sebe

(Černošice, Dobřichovice, Kbely

a mnohé další). 

Zdá se, že nejvhodnějším mís-

tem pro umístění nového centra je,

podle zpracovaných studentských

diplomových prací na stavební fa-

kultě ČVUT, (které rád budu pre-

zentovat), je místo stávajícího par-

koviště s nákupním střediskem

„NORMA“, ležící na dopravní tep-

ně v těžišti staré i nové zástavby,

v blízkosti zdravotního střediska,

školy i hřbitova. Jsou zde rovněž

autobusové zastávky městské do-

pravy v obou směrech. Pro toto

umístění mluví i protější pozemek,

kde je umístěno komunitní kon-

gresové CENTRUM MARIAPOLI se

společenským sálem a ubytová-

ním, které by po dostavbě v pů-

vodním zamýšleném rozsahu,

mohlo fungovat i jako kulturní vy-

bavenost obce a částí své plochy

rozšířit i plochu náměstí a přidat

městský park. Jako podklad může

sloužit i studie tohoto kongreso-

vého centra, která již v roce 2001

uvažovala s touto možností (mohu

rovněž presentovat). Stěžejním

úkolem je zejména začlenění Mla-

doboleslavské ulice do tohoto spo-

lečenského prostoru tak, aby tato

komunikace obec i náměstí neroz-

dělovala, ale spojovala, (v souvis-

losti s budovaným obchvatem). 

Bohužel stálou odpovědí na tyto

náměty, předkládané zastupitel-
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Urbanistická skica možného budoucího CENTRA Vinoře

stvu, je argumentace, že se s „NOR-

MOU“ nedá nic dělat, (viz chystaná

adaptace nákupního střediska s re-

konstrukcí parkoviště). To všechno

jsou ale akce, které stále více zne-

možňují řešit to podstatné. Myslím

však, že je třeba k řešení přizvat

VŠECHNY zúčastněné, i VŠECHNY

občany a SPOLEČNĚ hledat, jak

uskutečnit tento „SEN“ za účelem

zkvalitnění života občanů naší obce

pro třetí tisíciletí. Byl bych zároveň

rád, abychom spojili své úsilí i na-

příč všemi stranami. Vždyť jde o věc

nás všech. Zvu tedy proto všechny

lidi dobré vůle k veřejné diskuzi.  

Ing.arch.Jindřich Synek 

(jindrasynek@email.cz )
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Hledání nadûje pro rozdûlenou spoleãnost

veřejná debata 7. 11. 2019

od 18:00 do 20.00 na Hoffma-

nově dvoře v Praze 9 Vinoři

(oznámení u příležitosti blíží-

cího se kulatého výročí)

30. výročí Sametové revoluce

prožívají pamětníci s různorodými

pocity. Podobně různorodá je situ-

ace v současné české společnosti.

Její rozdělení je patrné jak z vý-

sledků voleb či masových demon-

strací, tak z rozdílnosti životů ob-

čanů. Na jednu stranu žijeme

v nejlepších možných časech, na

druhou značná část obyvatel pře-

chodem k tržní ekonomice nic moc

nezískala, a naopak pociťuje ztrátu

sociálních jistot a vykořenění. Ne-

přehlédnutelné jsou problémy ži-

votního prostředí související s bez-

ohledným přístupem ke zdrojům. 

Kde v těchto souvislostech stojí

české elity? Kdo je tvoří? Shodne-

me se na tom, co je jejich podsta-

tou a úkolem? Jde o lidi hlubšího

vhledu, zkušeností, schopností

a vzdělání, nebo o ty, kteří mají

moc a vliv, ať už jich dosáhnou ja-

kýmikoliv prostředky? Trpíme od-

chodem elit do skutečné nebo

vnitřní emigrace? A je na místě tvr-

dit, že selhaly, pokud jejich hlas

není příliš slyšet, protože historie

dává vyniknout spíš těm dravým,

akceptujícím smlouvy s kdejakým

„ďáblem“, je-li výsledkem osobní

prospěch a zisk? Které problémy

jsou 30 let po revoluci nejpalči-

vější a kde hledat cesty k možné

nápravě? Existují vůbec ještě ně-

jaké hodnoty a cíle, na nichž by-

chom se jako společnost dokázali

shodnout a chtěli k nim všichni

společně směřovat? Nad těmito

a dalšími otázkami se chceme za-

myslet v rámci dalšího z vinoř-

ských podvečerů, tentokrát s na-

ším místním senátorem Davidem

Smoljakem 

(https://www.senat.cz/senatori

/index.php?lng=cz&par_3=334),

kulturoložkou Terezií Dubinovou

(www.oheladom.cz) 

a sociologem Fedorem Gálem

(www.fedorgal.cz).

Moderovat bude Eva Labusová

(www.evalabusova.cz). 

Zázemí poskytne Ilja Vlček

a Hoffmanův dvůr

(https://www.hoffmanuvdvur.cz/). 

Vzhledem k předpokládanému

množství událostí u příležitosti vý-

znamného výročí tuto akci hlásí-

me s předstihem. Pokud Vás téma

zaujalo, zapište si do diáře: čtvrtek

7. listopadu 2019 od 18 h v Hoff-

manově dvoře, Vinořské nám. 34,

Praha 9-Vinoř. Těšíme se na všech-

ny lidi dobré vůle.

StaÀte se náhradními rodiãi

„Snem každého dítěte není

ústavní výchova, ale vyrůstat v lás-

kyplné náruči alespoň jednoho ro-

diče zajišťujícího pro něj stabilní

a bezpečný domov.“ 

Být rodičem je jednou z nejvý-

znamnějších rolí dospělého věku,

která přináší mnoho nových zá-

žitků a poznatků. Většina lidí děti

chce a stará se o ně, ale existují

i takoví rodiče, kteří o svoje děti

špatně pečují nebo je opouštějí.

V populaci jsou i lidé, kteří by si

vlastní děti přáli, ale mít je nemo-

hou. Tato potřeba může být tak

silná, že vede k rozhodnutí nějaké

dítě adoptovat či přijmout do pěs-

tounské péče.

Pro dítě jsou rodiče nejdůleži-

tějšími lidmi na světě. Představují

vazbu k rodu a tím i pevné zakot-

vení jedince. Pokud něco takové-

ho není možné, může rodová ne-

zakotvenost působit jako zdroj

celoživotní nejistoty. Nemusí být

ani rozhodující, zda jde o rodinu

biologickou, nebo náhradní. Přes-

ně to, o čem všechny děti sní, na-

bídli dvěma sourozencům manže-

lé, kteří se rozhodli být pěstouny. 

Manželský pár přijal v roce

2016 do pěstounské péče souro-

zence Dominika (11), Vladimíra

(12) a Janu (13). „Když obě naše

děti dospěly, přemýšleli jsme co

dál. Uvědomovali jsme si, že má-

me dostatek času a energie, aby-

chom se ještě do něčeho pustili.

Čtete si letáky, hledáte si informa-

ce a ono to začíná do sebe zapadat.

Začíná to dávat smysl. Společně

jsme se rozhodli, že pomůžeme ci-

zím dětem. I naše dospělé děti sou-

hlasily,“ vzpomíná pěstounka na

období rozhodování, zda se stát

náhradními rodiči.

Bohužel, pěstounů má Praha stá-

le nedostatek. „Hledáme pěstouny

zejména pro sourozenecké skupiny

a starší děti, i pro děti s handica-

pem,“ říká vedoucí oddělení sociál-

ní péče Magistrátu hl. m. Prahy. 

Chcete-li se o náhradní rodinné

péči dozvědět více, obraťte se pro-

sím na Oddělení sociálně-právní

ochrany dětí Úřadu městské části

Praha 19 na telefonní číslo:

286 010 152. 

Děkujeme, že Vám situace ohro-

žených dětí není lhostejná.
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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

Otevírací doba: pondělí zavřeno, úterý–neděle 10.00–18.00

Státní svátky: 28. 9. 2019 otevřeno 10.00–18.00 hod.

DoÏínky
sobota 1. 9. 2019

(10.00–17.00 hod.)

Dožínková slavnost se i tento-

krát ponese v duchu oslav dokon-

čení prací na poli a zvyků, které se

k tomuto času vázaly. Připraveny

jsou řemeslné dílny a ukázky mle-

tí obílí, práce hrnčíře, nebudou

rodopisný soubor Doudleban z ji-

hočeských Doudleb, který pečuje

o tzv. klenotnicový folklór, jinými

slovy – zpívá, tancuje a oživuje

zvyky dávných předků bez novo-

dobých choreografických úprav. 

chybět ani bohaté občerstvení

i dožínkový průvod zámeckým

areálem. Ve 14 hodin vystoupí ná-

Jablkobraní 
sobota 14. 9. 2019

(10–17 hod.)

Již tradiční ctěnické jablkobra-

ní nabídne jablka na mnoho způ-

sobů, mošty a pečené i nepečené

jablečné speciality a také květi-

nové podzimní vazby. V zámec-

kém parku bude probíhat celý

den ruční lisování jablek a výro-

ba moštu z jablek z místního sa-

du. Profesionální sokolník Milan

Zaleš představí atraktivní podí-

vanou na volné létání dravců

a sov, doprovázené odborným vý-

kladem o umění sokolnictví. No-

voborští skláři ukáží foukání skla

v mobilní sklářské peci.



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-

vuje tak jednu z nejrozsáhlejších

sbírek cechovních památek na

světě, kterou spravuje právě Mu-

zeum hl. m. Prahy. Historie cechů

je dokumentována reprezentativ-

ními předměty, jimiž se řemeslní-

ci hrdě hlásili ke svému oboru.

Předmět čtvrtletí:

Miska sklenářských 

tovaryšů. 

Spolu s malíři se cech sklenářů

v Praze objevuje již na konci 14.

století, jako samostatný cech ale až

v roce 1613. Miska s postavou skle-

nářského tovaryše s okenním rá-

mem zaskleným skleněnými koleč-

ky, tzv. pupky či bucnami, pochází

z konce 18. století. Pupky se běžně

zasklívala okna domů i zámků. Aby

se docílilo pravidelných tvarů

a stejných velikostí, byla kolečka

roztáčena na desce nebo v dřevě-

ném korýtku. Tovaryš sklenářské-

ho řemesla musel jako mistrovské

dílo vyhotovit 56 pupků.

STÁLÁ EXPOZICE

přízemí ZÁMKU

Zámek Ctûnice
Dějiny, stavební vývoj a obnova

Dûjiny Vinofie 
Od pravěku do 20. století 
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Expozice představuje zaniklé

pražské nádraží jako model ve ve-

likosti H0. Model budovy v měřít-

ku 1 : 87 vznikl dle původních tech-

nických výkresů metodou 3D tisku.

Na digitálně řízeném kolejišti jsou

v provozu repliky dobových vlako-

vých souprav. Modelový železniční

provoz zahrnuje i trať procházejí-

cí po Negrelliho viaduktu, pod

nímž se nacházelo zhlaví těšnov-

ského nádraží. Karlínský či Negrel-

liho viadukt byl postaven jako sou-

část drážďanské větve projektu

Severní státní dráhy Olomouc–Pra-

ha–Drážďany. Most byl budován

od jara roku 1846 a uveden do pro-

vozu 1. června 1850. Do roku 1910

byl nejdelším mostem Evropy. Mo-

del celého viaduktu z roku 2013,

tedy před jeho současnou rekon-

strukcí, je nově součástí expozice.

STÁLÁ EXPOZICE – VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR

NádraÏí Praha – Tû‰nov a Negrelliho viadukt

VÝSTAVY – PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Nashle na skle

Současná tvorba studentů a pe-

dagogů sklářské školy v Novém

Boru

24. 3.–13. 10. 2019

Výstava věnovaná sklářskému

řemeslu představuje sklářskou

školu v Novém Boru, kde se zrodi-

lo již v roce 1763 české sklářské

vzdělávání. Škola, která jako jedi-

ná v ČR sdružuje učební obory,

střední školství i vyšší odborné

vzdělávání, vychovala mnoho

sklářských mistrů, kteří šířili a stá-

le šíří slávu českého sklářství po

celém světě. Výstavu doplňuje vý-

tvarná a sklářská dílna pro veřej-

nost s možností vyzkoušet si také

techniku malby na sklo.
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Literární kavárna (ve 14 hod, v sále Koãárovna)

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

úterý 10. 9. 2019

Zdenka Procházková 

a Iva Hüttnerová

Hostem herečky Zdenky Pro-

cházkové bude herečka, malířka

i spisovatelka Iva Hüttnerová. Iva

Hüttnerová vystudovala herectví

na DAMU. Její první angažmá by-

lo v divadle v Karlových Varech,

kde začala také malovat a měla

i první výstavu. Říká o sobě, že ob-

čas zkouší namalovat své literární

a jiné lásky, lidi, kteří ji zaujali

svým dílem i osudem, a stejně rá-

da maluje i uličky staré Prahy.

Prostě maluje, co zná, o čem sly-

šela nebo četla, na co myslí, o čem

sní a jak nejlíp umí.

Komentované prohlídky

Řemesla v pořádku

Komentovaná prohlídka ex-

pozice seznámí návštěvníky s dě-

jinami řemesel a cechovního

sdružování od středověku po

současnost.

Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ

Interaktivní programy

Tovaryšova cesta na zkušenou

Program je koncipován jako

cesta vyučeného tovaryše jdou-

cího do světa na zkušenou. Na zá-

kladě vandrovnické knížky, kte-

rou děti obdrží po interaktivní

komentované prohlídce, se samy

vydávají na vandr po expozici. 

Vhodné pro: 1. st. ZŠ

Skleněné hrátky

Interaktivní program v rámci

výstavy Sklářské školy z Nového

Boru. Světem skla a jeho výroby

provede děti lektorka spolu s oživ-

lou loutkou. Prostřednictvím her

a živé diskuze poznají děti život

sklářů a dozvědí se více o tomto

starodávném řemesle. Mohou si

také vyzkoušet malbu na sklo a vy-

tvořit si vlastní ozdobu.

Vhodné pro: MŠ a 1. stupeň ZŠ.

Program, ve kterém se žáci se-

známí se sklářským uměním je

vhodný také pro 2. st. ZŠ a nižší

gymnázia. Studenti se dozvědí dů-

ležité informace i zajímavosti

o procesu výroby i zpracování skla:

z čeho se sklo vyrábí, při jakých

teplotách se taví, jak se sklo fouká,

jak vypadají sklářské dřevěné for-

my, jakým způsobem se sklo bar-

ví, brousí a ryje. Žáci si mohou vy-

robit skleněné malované okénko

či závěsnou ozdobu.

Vhodné pro: 2. stupeň ZŠ, nižší

gymnázia.

Mašinkou do časů minulých 

Interaktivní program ze světa

vlaků, nádraží a strojvedoucích,

kde návštěvníci zhlédnou model

bývalého Těšnovského nádraží

a Negrelliho viaduktu v plném

provozu. Děti si budou moci vyro-

bit plácačku pro výpravčího.

Vhodné pro: MŠ, 1. stupeň ZŠ

a 2. stupeň ZŠ.

Objednávejte se předem na tel: 286 001 362, nebo na e-mailu: lektorctenice@muzeumprahy.cz.
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Ze Ïivota Vinofie

âarodûjnice

Letošní obecní Čarodky proběh-

ly již 27. 4. a to na fotbalovém hřiš-

ti a v nedalekém Ctěnickém háji.

Mělo to hned několik důvodů. Dří-

vější datum proto, že jsme nechtě-

li konkurovat plánovaným čaro-

dějnicím v tradičním hávu na

Hoffmanově dvoře. Chtěli jsme vy-

jít vstříc rodinkám s malými dětmi

a také rodičům, aby se mohli v tra-

dičním termínu jít sami pobavit

třeba právě na Hoffmaňák, do Kbel

nebo Přezletic. A vrátili jsme se po

několika letech na staré místo, kde

se čáry také pořádaly, a to kvůli ji-

nému prostředí. Soutěže pro děti

se konaly v dolíčku ve Ctěnickém

háji a následný program na fotba-

lovém hřišti. Vzhledem k počasí

jsme se obávali sucha, a tak jsme

měli jen malinkou hraničku pro dě-

ti, ale i tak jsme požádali o spolu-

práci hasiče z Jenštějna, čímž jim

velice děkujeme! Zato jsme pro-

gram opepřili širokým hudebním

rozptylem. Od grunge-acoustic vy-

stoupení Ládi Sunbeam Hráského,

přes kramářské písničky Zuzky Ve-

černíkové až po mix od našeho ge-

niálního DJ Paolo di Maki! Lidé by-

li spokojení, a to nás těší!

Jana Hyklová
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Vinofisk˘ Vandráãek 2019

Vandráček letos prošel občer-

stvením několika stanovišť. No-

vinkou bylo zapojení spolku Ma-

riapoli, které se stalo stanovištěm

č.1 a děti si zde nakreslili zvířátko,

které doplnilo Noemovu archu

(což odkazovalo na tvar budovy

Mariapoli). Další novinou bylo

otevření pozemku, kde se činí no-

vý Vinořský oddíl Skautů. Zde se

provozovala třeba lukostřelba.

Třetí novinou bylo zastavení

v KVC Vincent, kde je též knihov-

na a děti dostávaly úkoly spojené

s literaturou. Nechyběla samo-

zřejmě ani Rychta, ve které ovšem

tentokrát čekala děti výstava ob-

rázků a otázky týkající se výtvar-

ných technik. Mezi tradiční stano-

viště patřilo zastavení u rybářů,

zahrádkářů, hasiči, obrovský trak-

tor John Deere a střelba na střel-

nici ve Ctěnicích. Start byl u školy

a vandráčci stejně jako každý rok

vyrazili na cestu s buchtou v ruce.

A jelikož se organizace částečně

ujal Výbor pro sport a tělovýcho-

vu, bylo logické zakončit akci na

fotbalovém hřišti.

Taky se tradičně vydávaly di-

plomy, opékaly buřtíky, hrála

hudba a netradičně skákalo na

velkých trampolínách a taky tro-

chu propagovala veřejná sbírka

na Samuela. Jako doprovodný

program, zde byly „hendikepova-

né“ disciplíny-jízda na kolečko-

vém křesle, podepsání se na sle-

po, nalévání vody na slepo, nebo

pajdání po jedné. Těšíme se na

další ročník!

Jana Hyklová
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Malí v˘tvarníci

Výstavou výtvarných prací dětí

jsme zakončili letošní výtvarné

kroužky v ZŠ Vinoř. Každé dítě zde

bylo zastoupeno nejméně dvěma

pracemi, takže výstava zabírala

opravdu všechny volné stěny a ok-

na Rychty, protože kroužky nav-

štěvovalo dohromady 59 dětí.

Stejně jako loni připravuji výtvar-

né příměstské tábory (které jsou

již kromě posledního týdne v srp-

nu zaplněné) ve farním centru Bet-

lém – o jejich průběhu přinesu

zprávy na podzim. Od září opět

otevřu výtvarné ateliery ve Vin-

centu, především pro děti, které se

chtějí výtvarně vzdělávat více – po-

dobně jako v ZUŠ, nebo by chtěly

zkusit náročnější techniky. Je tam

víc prostoru i času pro individuál-

ní přístup. Další skupinku opět

chystám pro děti, které ještě do

školy nechodí. Ráda poskytnu zá-

jemcům více informací. 

Mgr. Ludmila Obručová

(info@atelier-ludmila.cz)

Závûr ‰kolního roku v umûleckém spolku VinoHra

Letošní školní rok vyvrcholil

23. května při koncertě v krásném

sále Centra Mariapoli. Sál byl vy-

zdoben výtvarnými díly dětí z Vý-

tvarných hrátek a při koncertě vy-

stoupilo téměř 50 nadějných

menších i starších muzikantů. Dě-

ti z Hudebních hrátek téměř za-

plavily pódium, zazpívaly 3 ná-

mořnické písničky, při kterých se

samy doprovázely na rozličné hu-

dební nástroje. Den poté měli ješ-

tě krátké vystoupení naši flétnisté
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a houslisté ve vinořském kostele

při příležitosti Noci kostelů. Po-

slední veřejnou akcí VinoHry to-

hoto školního roku byla 6. června

vernisáž výtvarných prací dětí

z Výtvarných hrátek v Informač-

ním centru Na Rychtě. Díky vydat-

nému dešti to byl podvečer ko-

morní, ale velmi milý. Děti celý

rok pilně cvičily a trénovaly, udě-

laly velké pokroky a nyní je čeká

zasloužený prázdninový odpoči-

nek. Spolek VinoHra se však již

připravuje na 4. školní rok svého

působení, a kdo by se k nám chtěl

přidat, najde potřebné informace

na www.vinohra.cz včetně formu-

láře k zápisu na nový školní rok. 

Nikola Uramová a hosté – galakoncert ve Ctûnicích 12. ãervna 2019

Koncerty mezinárodních hvězd

klasické hudby už mají v Zámec-

kém areálu Ctěnice svou zavede-

nou tradici. V roce 2016 ji zaháji-

ly recitálem významné ukrajinské

umělkyně: mezzosopranistka Le-

na Belkina a klavíristka Olena

Kushpler. O rok později se tu pěv-

ci newyorské Metropolitní opery,

arménská sopranistka Hasmik Pa-

pian a americký tenorista Franco

Farina, triumfálně vrátili ke svým

slavným rolím z Belliniho opery

Norma. Roku 2018 pak byl sou-

částí oslav 930 let Vinoře krásný

koncert slovenské mezzosopra-

nistky a sólistky Deutsche Oper

v Berlíně Jany Kurucové, sólistky

Opery Národního divadla v Praze

Jany Sibery a komorního souboru

Alba Musicale. Přiznám se, že letos

jsem si chtěl původně od pořádání

podobné akce odpočinout (každý

ze zmíněných koncertů byl přece

jen organizačně a časově dosti ná-

ročný). Ke změně názoru mě při-

měli až přátelé z Kulturní komise

při KVC Vincent, kteří se zeptali,
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zda bych „neřekl kamarádům, jest-

li by si nechtěli ve Vinoři zazpívat

ve prospěch veřejné sbírky pro

malého Sama Buška“. Taková věc

zní jistě lákavě, řekl jsem si, ale

opravdu bude mít někdo z „kama-

rádů“ chuť si u nás zazpívat za-

darmo a jen za dobrý pocit, že po-

může dobré věci? Budete se

možná divit, ale mnozí tu chuť

opravdu měli. Když jsem se otázal

výborné mladé sopranistky Niko-

ly Uramové, nepochybné operní

hvězdy budoucnosti, jestli by si ve

Vinoři nechtěla v červnu uspořá-

dat benefiční koncert „Nikola Ura-

mová a hosté“, okamžitě souhlasi-

la a obratem si pro něj sehnala tři

doprovodné hudebníky... Na mě

pak bylo nalézt ještě další umělce,

kteří by splnili onen dovětek

„a hosté“. K mé ohromné radosti

téměř všichni oslovení zareagova-

li pozitivně a se zjevnou chutí. 

Ve středu 12. června jsme tak

v krásném programu z děl Georga

Friedricha Händela, Johanna Seba-

stiana Bacha, Wolfganga Amadea

Mozarta, Bedřicha Smetany a Anto-

nína Dvořáka mohli obdivovat kro-

mě nesmírně talentované Nikoly 
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také sólistku Opery Národního di-

vadla, sopranistku Andu-Louise

Bogzu, dále ve Vinoři dobře zná-

mou sólistku Semperovy opery

v Drážďanech, mezzosopranistku

Štěpánku Pučálkovou, sólistu Ví-

deňské státní opery, slovenského

basistu Petera Kellnera (ten do-

konce toho dne v České republice

koncertně debutoval) a konečně

fenomenální harfenistku Kateřinu

Englichovou.

Myslím, že jsme ve Vinoři měli

opět možnost slyšet umělce svě-

tových kvalit, a měli při tom navíc

i dobrý pocit, že jsme přišli přispět

na dobrou věc. Vždyť na symbo-

lickém šeku, který jsme toho ve-

čera předali spolu s předsedou

Kulturní komise Pavlem Karičkou

paní Lence Buškové a malému Sa-

muelovi, byla krásná částka 56

825 korun. A sama sbírka tím při-

tom ještě zdaleka neskončila...

Velké díky všem umělcům, ná-

vštěvníkům, týmu Kulturní komi-

se při KVC Vincent i Zámeckému

areálu Ctěnice za možnost zde ten-

to koncert realizovat! 

Robert Rytina
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Táborák s ble‰ím trhem

Je to krásné, nechci to vyhodit, je

to užitečné, mohlo by se to hodit… 

Ke konci školního roku se již po

osmé odehrál na farní zahradě Tá-

borák s bleším trhem. Na bleším

táboráku jste mohli navštívit ble-

ší saloon, bleší bižuterii, bleší kni-

hovnu, bleší pekárnu a cukrárnu,

bleší papírnictví, bleší hračkárnu,

bleší elektro, všehochuť aj. Vše by-

lo zdarma, snad jen za milý úsměv

nebo laskavé slovo pod taktovkou

dětí z farnosti (za vlídné pomoci

rodičů). Děti i dospělí zvali i své

kamarády, a tak si 140 účastníků,

dětí i dospělých, společně zazpí-

valo, soutěžilo, opékalo buřtíky,

prožilo hezké chvíle. Všemi pode-

psaný balon přátelství se po krát-

kém zakroužení usadil blízko oh-

niště a dohořel za účasti všech. Vě-

říme, že příjemná atmosféra

a radost nám zůstane i do prázd-

ninových dnů a těšíme se na set-

kání někdy… někde…

Marie Nováková

Dûtsk˘ den ve Vinofii

Dětský den na farní zahradě le-

tos proběhl 2.6. 2019 již více než

po dvacáté. Děti z Vinoře se vyda-

ly společně se svými rodiči na Ces-

tu kolem světa. Farní zahrada se

v rámci Dětského dne zaplnila ví-

ce než 600 účastníky. Děti se učily

poznávat nejen nové země, ale

procvičovaly nové dovednosti

(šplh po liánách na lanové dráze,

kresbu, kreativitu, paměť), učily se

střílet z luku, ale také dát první po-

moc v polní nemocnicí. Za odmě-

nu si užily skákací hrad, zatanco-

valy s Luckou Zumbu apod. Děti

navázaly nová přátelství, rodiče

prožili krásné piknikové odpoled-

ne plné pohody a relaxace. Děti

získaly navíc malé odměny

a všichni věříme i dobrou náladu.

Děkujeme všem dobrovolníkům,

organizátorům, sponzorům, rodi-

nám z Hnutí Focolare, Farnosti,

Městské části – kultura, Sokolu, fir-

mě ADRON apod. Za všemi těmito

institucemi vidíme konkrétní úžas-

né lidi, na kterých akce stojí. Cel-

kem se na organizaci podílelo cca

40 dobrovolníků ve svém volném

čase a zcela zdarma, jak už bývá

tradicí Dětského dne. Na pomoc

Samuelu Buškovi jsme zaslali 11

568 Kč. Tato částka, doposud vždy

příspěvky na Dětský den zhruba

pokryly náklady, nepochybně zo-

brazuje otevřené srdce a ruce

účastníků a je vyjádřením vzájem-

né solidarity a ochoty k pomoci. 

Za tým organizátorů se těší na

příští rok 

Marie Nováková, 

manželé Badaničovi 

Letní kino v PraÏské strojírnû 28. ãervna 2019

Je především zásluhou předse-

dy Kulturní komise při KVC Vin-

cent Pavla Karičky, že vinořská

kultura získává poslední dobou

nové sponzory a partnery. Jedním

z nich se stala nedávno i Pražská

strojírna, jejíž ředitel, pan Robert

Masarovič, nám umožnil uskuteč-

nit v areálu tohoto podniku netra-

diční projekt. Hned vedle zdejší

slavné vinořské tramvaje jsme ve

spolupráci se společností Biograf

Etienne zařídili nefalšované letní

kino i s občerstvením! Na film Fan-

tastická zvířata 2 dorazilo během

prvního soumraku po vysvědčení
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přes dvě stě návštěvníků, a podle

ohlasů lze soudit, že si spolu s ná-

mi začátek prázdnin ohromně uži-

li... Další promítání filmu ve spo-

lupráci s Biografem Etienne

plánujeme na konec srpna, sle-

dujte tedy tradiční reklamní místa

i vinořské facebookové stránky,

na kterých vás budeme o místu,

čase i programu informovat.

Robert Rytina
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Sbírka NAJEDNOU PO JEDNÉ

Pokračujeme!

Veřejná sbírka pro desetiletého

Samuela Buška z Vinoře, kterému

se snažíme posbírat podporu pro

kvalitní rehabilitaci po zaléčení os-

teorarkomu stehenní kosti, bude

pokračovat minimálně do konce

září, a to jak kasičkami, tak trans-

parentním účtem.

Číslo transparentního účtu:

88398432/0300 (veden u ČSOB)

Název účtu: 

MČ PHA-VINOŘ, Samuel

PŘISPĚNÍM NA TRANSPARENT-

NÍ ÚČET „MČ PHA-VINOŘ, Samuel“

SOUHLASÍTE SE ZVEŘEJNĚNÍM

SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ!

V první vlně jsme kasičkami vy-

brali 56 825 Kč. Částka byla vlo-

žena na transparentní účet a sbír-

ka pokračuje. O dalším postupu

vás budeme informovat letáčky

a zpravodaji. 

Info o problematice na

www.vnorse.cz
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Vincent a Bublina

Rozlouãení s Vincentem

Vážení, ráda bych se dnes s Vá-

mi rozloučila, protože z knihovny

i KVC Vincent odcházím. Jsem rá-

da, že jsem tu mohla strávit 11 za-

jímavých let, být s mnoha čtenáři,

lektory a návštěvníky Vincenta

v kontaktu v rovině pracovní, ale

i osobní.

Když jsem před lety nastupova-

la, vůbec jsem netušila, co mě če-

ká. Jak se život Vincenta za ty roky

změní. Začínala jsem s paní ředi-

telkou Markétou Hadrabovou s MC

Bublinou a knihovnou. Postupně,

podle zájmu lidí jsme s panem ře-

ditelem Vítem Mokrým vytvořili ja-

zykovou a hudební učebnu v prv-

ním patře. V přízemí vznikl hojně

využívaný sál na cvičení.

Rozšířila jsem knihovní fond,

především pak část s dětskou lite-

raturou.

Kromě jiného jsem zjistila, že to-

ho dokážu mnohem víc, než jsem

si při nástupu myslela. A i když se

některé věci nepovedly nebo jsme

je nedokázali uskutečnit, i tak mi

přijde úžasné, co vše se podařilo

pro lidi udělat. Další úžasná věc je,

že jsem zde potkala spoustu zají-

mavých lidí. Zažila jsem sice i pár

zklamání, nicméně to pozitivní

rozhodně převažuje.

Vždycky jsem to brala tak, že

jsem jen dočasný správce něčeho,

co patří všem vinořákům i aktiv-

ním lidem nevinořským, a co lze

považovat za kulturní, vzdělávací

a volnočasové centrum Vinoře,

které je důležité pro občany všech

věkových kategorií. Ten, kdo měl

zájem si z naší nabídky určitě vy-

bral.

Na tvorbě činností se samozřej-

mě za ty roky podílelo mnoho dal-

ších lidí, a i jim tedy patří velký dík

za spolupráci. Protože není jedno-

duché vyjmenovat jednotlivě

všechny, kdo se na činnostech po-

dílejí, podíleli a pomáhali, děkuji

tímto opravdu všem, kteří kdy pro

Vincenta pracovali, všem, kdo ne-

váhali jakkoliv pomoci prací, ale

i radou či názorem. Děkuji všem,

u kterých jsem našla pomocnou

ruku, za jejich čas, informace

a podporu. Bez nich by to nešlo,

stejně jako by to nešlo bez vás, čte-

nářů.

Proč končím? Po nástupu nové

paní ředitelky Markéty Kilingerové

došlo k reorganizačním změnám

Vincenta, ke snížení počtu zaměst-

nanců. Novou knihovnicí bude pa-

ní Jana Česáková Hyklová, se kte-

rou se budete v knihovně setkávat

již v době letních prázdnin.

Vyskočit z rozjetého vlaku není

snadné, a tak nyní nastal čas, kdy

ve Vincentu končím. Nicméně pot-

kávat se spolu ve Vinoři, nebo i ve

Vincentu na kurzech nebo na kul-

turních akcích určitě ještě budeme.

Velice mě těšilo

Monika Lichtenbergová

Lingva Ludus

Pokus o malou retrospektivu

občanského a vzdělávacího pro-

jektu Lingva Ludus v KVC Vincent,

poděkování a rozloučení.

Téměř před dvanácti lety mne

Markéta Hadrabová, první ředitel-

ka Kulturně vzdělávacího centra

Vincent, požádala o spolupráci

v nově vzniklém komunitním cent-

ru, postaveném z fondů Evropské

unie. Představa „neformálního“

a neakademického komunitního

a otevřeného vzdělávání mne vel-

mi lákala. Vždy jsem byla trojjedi-

ná, velký kus mne trůnil v jakési

až směšně ambiciózní, striktně ba-

datelské sebestřednosti, ještě vět-

ší měl a má učitelský, sociální,

mentorský až spasitelský rozměr,

no a ta třetí část je bezprostřední,

nespoutaně užaslá a tvůrčí. A ta

nabídka přišla v pravý čas, pod-

pořil ji pan starosta František

Švarc, který mne znal dlouho jako

učitele a člověka a věděl, že nejsem

stádovitý, upjatý typ, ale velký
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problematik, nepochybně tušil, že

ty velké ideály humanitní budu

převádět do praxe a nebude to se

mnou vůbec snadné. A Markéta

mne znala možná jako trochu ne-

standardního mezioborového uči-

tele jejích dětí. Čekala jsem Aničku

a vzhledem k osobním okolnos-

tem jsem musela přestat chaoticky

pobíhat po světě. A začala jsem

hnízdit a byla to tvůrčí výzva. Že

ve Vincentu uhnízdím na dvanáct

let, jsem netušila, že se z pár jazy-

kový kurzů dvakrát do týdne vyvi-

ne čtyřiceti dvou hodinový týden-

ní projekt, kam bude pravidelné

docházet na stovku lidí týdně

a přes tisíc lidí celkem, kteří mě ni-

kdy neopustí, že lidé pochopí mou

tezi, že jazyk je jen prostředek, ni-

koliv cíl a že se naplní nejen jazy-

kové kurzy ale i kurzy filosofie, di-

vadla, tvůrčího psaní, ekologie

a dějin, dějin umění a živé knihov-

ny, že se zde bude deset let scházet

dětské zastupitelstvo Rada mla-

dých před každou svou akcí, konat

se zde humanitární sbírky, diva-

delní zkoušky, nejrůznější občan-

ská setkání, že potkám svou dra-

hou kolegyni Kristýnu nyní již

Kučovou, s jejímiž a mými dětmi

uspořádám pět letních tematických

škol a několikrát vyjedeme do na-

šich partnerských měst s jejím sou-

borem, je jen díky lidem, podpoře

Vincenta, pana ředitele Víta Mok-

rého a díky neutuchající péči a pod-

poře starosty Vinoře, Františka

Švarce, a především a jen díky Va-

ší důvěře a zájmu. Díky za ně!

Nastal čas se rozloučit, je to pro

mne nesnadné, Vincent je mým

druhým domovem, kam jsem se

vždycky těšila a také mou velkou

pýchou občanského kultivačního

projektu. Ačkoliv demokrat, nevě-

řím v expertní stát, nýbrž v ideál-

ní občanskou společnost, která jej

vytváří nejlépe v tom nejelemen-

tárnějším měřítku jako je rodina

(viz např. Hannah Arendt) a třeba

Vy, Vincent a já. Myslím, že se nám

to lidsky velmi podařilo.

Odcházím z Vincenta, ale jako

člověk, občan, myšlenka zůstávám.

Srdečně s nadějí, že zůstaneme. 

Klára Löwensteinová

KVC Vincent a knihovna novû

Těšíme se na vás!

Možná už mnozí z vás zaregist-

rovali, že naše KVC Vincent má od

května nové vedení. V březnu

jsem se zúčastnila výběrového ří-

zení na funkci ředitelky KVC Vin-

cent a teď už dělám vše pro to, aby

centrum dobře fungovalo a slou-

žilo všem. Dodatečně tak děkuji

výběrové komisi i místnímu za-

stupitelstvu za důvěru. Práce jsem

se ujala s radostí a věřím, že mé

zkušenosti z různých oblastí kul-

tury i podnikání tady smysluplně

uplatním.

Takže co se mění a co bude no-

vého?

Během prvních měsíců ve Vin-

centu jsem se seznámila se všemi

lektory a s dosavadní strukturou

centra. Řekli jsme si, jak bychom

chtěli společně fungovat, co je třeba
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změnit a vylepšit a co ponechat. Vel-

kou změnou pro Vincent je rozhod-

nutí jeho dlouholetých pracovnic,

Kláry Lowensteinové a Moniky Lich-

tenbergové, své působení v centru

ukončit a začít nové profesní etapy.

Děkuji jim za vše, co pro KVC udě-

laly a přeju jim, ať se jim v jejich no-

vé práci s dětmi v základní případ-

ně mateřské škole daří. 

❙ Knihovnu přebírá Jana Česáková

Hyklová, která propojí svou kul-

turní činnost s provozem kni-

hovny. Můžete se s ní zde potká-

vat již od července.

❙ Rozšíříme výuku jazyků: Do-

mluvili jsme hlubší spolupráci

s jazykovou školou, nabídka ja-

zykových kurzů bude bohatší

a nabídneme i možnost lekcí

s rodilými mluvčími. 

❙ Od nejbližšího školního roku

připravujeme nové zájmové

kurzy, přednášky, divadla, vý-

stavy a workshopy. Rozvrh všech

kurzů zveřejníme během měsí-

ce srpna. 

❙ Den otevřených dveří: První tý-

den v září budete mít možnost

nás navštívit a potkat se také

osobně se všemi lektory při pří-

ležitosti dne otevřených dveří.

❙ Během letních prázdnin spustí-

me náš nový facebookový profil

a snad i webové stránky MČ, kde

budeme aktualizovat zprávy z veš-

kerého dění ve Vincentu. Doufáme

ve vaši zpětnou vazbu!

Bude toho mnohem víc, co pro

vás připravujeme. Věříme, že nej-

později v září znovu objevíte na-

še centrum v té nejlepší formě.

Přeji všem krásné léto a budu se

těšit na shledanou ve Vincentu.

Markéta Kilingerová

Divadlo Prima den : pfiedstavení „Ela a Hela“

Byl sobotní večer na začátku lé-

ta. V celém městě svítila světla, sví-

tily šeříky v zahradách, svítily

hvězdy na nebi. Ale ze všeho nej-

více svítilo divadlo… A vlastně ne,

bylo po poledni, vedro k padnutí

a v KVC Vincent se nehrálo pro dě-

ti, které měly pěkné vysvědčení, ale

pro jejich učitele. Divadlo Prima

den se rozhodlo věnovat jednoak-

tovou hru Ela a Hela od Václava

Havla právě více než dvaceti uči-

telkám a učitelům z Vinořské ZŠ za

jejich obětavou práci. A povedlo se

na jedničku!

cit. Jiří Trnka 

a Jana Česáková Hyklová



Seznam kniÏních novinek II. ãtvrtletí

100+1 zahraničních zajímavostí

Vinořské vzpomínky

Dětské knihy

Hledá se Dory

Popelka

O vlkovi a kůzlátkách

Malá mořská víla

Historie 

Velká kniha – tajemný středověk

Velká kniha – Římská říše

Velká kniha – Antické Řecko

Velká kniha – Starověký Egypt

Ostatní

Kinney Jeff

Deník malého poseroutky

Colfer Chris

Země příběhů

Návrat Kouzelnice

Santiago Roberto

Fotbaláci

Záhada usínajících rozhodčí

Lukášková Panda v nesnázích

Révai Jan Sí, vole!

Hamerová Zdeňka

Nářek ze tmy

Uras Michael

Šťastný život mezi řádky

Morris Heather Tatér z Osvětimi

Läckberg Camilla Čarodějnice

Scott Walter Sir Ivanhoe

Březina Jiří Vzplanutí

Verne Jules Na kometě 

Minier Bernard Sestry

Bezruč Petr Slezské písně

Hálek Vítězslav

Vítězslava Hálka Večerní písně

Leigh Judy

Ještě to nebalím, vzkazuje babička

Fidler Jiří České královny

Morton Kate Ztracený slib

Hernández Jesús

Podivuhodné příběhy druhé 

světové války

Operace Valkýra

Michl Jan Cizinci v RAF

Bryndza Robert

Temné hlubiny

Chladnokrevně

Suvorov Viktor Útvary Specnaz

Kepler Lars Hypnotizér

Felton Mark Japonské gestapo

Delaney J. P. Ta přede mnou

Hejlskov Andrea 

Náš veliký útěk

Fedorovski Vladimír

Carevny širé Rusi

Hemming John 

Dobytí říše Inků

Klíma Josef Loď s otroky

Formánek Václav Josef Lada

Pohorský Miloš

Karel Hynek Mácha

Halas František Životem umřít

Mácha Karel 

Tím světem bloudím

Klimek Hynek

Strašidla od Šumavy po Prahu

Horáková Milada

Dopisy Milady Horákové

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

Jana âesáková Hyklová – knihovnice a kulturní referentka

Od září 2019 se na vás budu tě-

šit v knihovně KVC. Můžete za

mnou chodit i s podněty ke kul-

turním akcím. Jsem od svých 17 let

členkou kulturní komise ve Vino-

ři. Mám vyšší odborné vzdělání

(včetně oboru Knižní grafika), pra-

xi jako grafička a kulturní refe-

rentka. Mám ráda hudbu, knihy

a umění.

Kontakt:
MOBIL: 730 932 177

info.kultura.vinor@centrum.cz
KNIHOVNA: 286 851 181

knihovna@praha-vinor.cz
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Bordonove Georges 

Ludvík XV.

Filip IV. Sličný

Havel Václav

Projevy a jiné texty 1999–2006

Do různých stran

Gallo Max Noc dlouhých nožů

Mlynář Zdeněk

Mráz přichází z Kremlu

Dyk Viktor Krysař

Gogol Nikolaj

Taras Bulba

Revizor

Dostojevskij Fedor Běsi

Jančar Drago

Dnes v noci jsem ji viděl

Reilly Matthew Čtyři legendy

Jerome Jerome

Tři muži na toulkách

Marrs John Když jsi odešel

Coelho Paulo Hipík

Hooper Kay Slepá důvěra

Link Charlotte

Temné tajemství rodu Černínů

Silvera Adam 

Oba na konci zemřou

Hrabal Bohumil

Slavnosti sněženek

Gillerová Katarina Cizí ložnice

Bagshawe Tilly Hradba mlčení

Janovec Ladislav Český rok

Hanka Zdeněk Dopis do ticha

Wilde Oscar 

Obraz Doriana Graye

James Julie Nezvladatelná láska

Burke Alafair 

Kde se stala chyba

Shakespeare Wiliam

Romeo a Julie

Hamlet

Král Lear

Viewegh Michal

Můj život po životě

Svobodová Blanka

Zn. Blondýna hledá ...

Jonasson Jonas

Stojednaletý stařík, který se vrá-

til, aby zachránil svět

Doetsch Richard

Jak je důležité míti Filipa

Nezval Vítězslav

Manon Lescaut

Heteša Petr Zajatci Minecraftu

Březinová Ivona

Fotbal s Fandou

Kalousek Jiří

Otazníky detektiva Štiky

Sís Petr

Tibet – tajemství červené krabičky

Šťovíček Vratislav

Gulliverovy cesty

Meyer Marissa Renegáti

Neubauerová Vtipy pro děti 3

Čapek Karel Bílá nemoc

Lánská Miroslava

Zvědavý kocourek

Nezbedný psíček

Pospíšilová Zuzana

Hádanky z lesa

Dostojevskij Fedor Idiot

Johnson Pete 

Už z těch rodičů šílím

Hucklesby Jill Ztracený ježek

Auxier Jonathan Hořící příliv

Schwab Victoria 

Rozvrácená země

Schrefer Eliot 

Nesmrtelní ochránci

Prineas Sarah Kamenné srdce

Lindgren Astrid

Pipi Dlouhá punčocha

Johnson Varian Velký návrat

Seifert Jaroslav Maminka

Trnka Jiří Zahrada

Borůvková Vendula

1918 aneb Jak jsem dal gól přes

celé Československo

Kepler Lars Lovec králíků

Belsham Alison Tatérka

Lukášová Markéta

Losos v kaluži

Lederman Noah 

Zadrátovaný svět

Balga Matěj

Saudade – Na kole a v kajaku 

kolem světa

Saramago José

Putování jednoho slona

Stein Jasper Neklid

Vopičková 

Jak pejsek chtěl být kočičkou

Němcová Božena

Divá Bára

Dobrý člověk

Werich Jan Fimfárum

Maneru Maria

Tutanchamonova kletba

Tayal Amit Kniha džunglí

Lain Marta F. Auta

Fulghum Robert

Od začátku do konce

Už hořela, když sem si do ní lehal

Vondruška Vlastimil

Jičínské pole mrtvých

Katalpa Jakuba Doupě

Vieweg Michal

Nové povídky o ženách

Mortštajnová Alena Hana

Vondruška Vlastimil

Adventní kletba 

Stein Jasper Fízl

Veste Luca 

Farma smrti

Krvavé lži

Littel Robert Amatér

Gruber Václav Z tebe peklo ráj

Theorin Johan Smršť

Dempf Peter

Tajemství Hieronyma Bosche

Brabenec Jiří Řeka osudu

Dahl Kjell Ola Černý anděl

Wagner Jan 

Světlo v temném domě
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Horáková Naďa

Brněnské nevěstky

Niedl František Hráč

Hardenová Helena

Příliš mnoho nevěst

Doerr Anthony Sběratel mušlí

Dousková Irena 

Oněgin byl Rusák

London Jack Mezi zlatokopy

Eco Umberto 

Jméno růže

Pražský hřbitov

Hulpach Vladimír

Rytíř krále Artuše

Liška Marek 

Matika pro spolužáky

Salivarová Zdena

Krátké setkání s vraždou

Nedoma David Zlomyslný osud

Madeleine Laura

Cukrářova dcera

Jakoubková Alena

Manžel, který štěká, taky kouše

Češka Stanislav

Případ podezřelého arcibiskupa

Colfer Chris

Země příběhů – Kouzelné přání

Havel Václav Dálkový výslech

Shaw Gina Barbie a sestřičky

Hasting Max

Katastrofa 1914 – Evropa táhne

do války

Dobrylovský Jiří

Nevinný bratrovrah

Taylor Patrick

Doktore, to byste se divil!

Škvorecký Josef

Sedmiramenný svícen – Legenda

Emöke

Závacká Irena 

Šaty pro poutníka

Busquets Jordi Zvířátka

Klimečková Jana

Slib svatojánské noci

Audio CD

Tolkien J. R. R.

Hobit

MacDonald Betty

Co život dal a vzal

Štíplová Ljuba

Čtyřlístek v pohádce

Carter Forrest

Škola Malého stromu



❙ Zápis do prvního ročníku ZŠ –

proběhl ve středu 3.4. a ve čtvrtek

4. 4. 2019. Mach, Šebestová a pa-

ní učitelky letos přivítaly 94 dětí,

72 dětí bylo přijato. Přijaty byly

všechny vinořské děti, ostatní

jsme bohužel museli odmítnout.

Budou otevřeny tři třídy prvního

ročníku, umístěny budou v prv-

ním podlaží hlavní budovy školy.

Velké poděkování patří všem uči-

telkám a žákům, kteří se na zápisu

podíleli, vše proběhlo hladce a bez

problémů. 

❙ Letošní zápis do MŠ – proběhl 

6. a 7. 5. 2019. Přijmout jsme moh-

li všech 74 zájemců. 

❙ Hodnocení školního roku – vyu-

žívali jsme 6 nově postavených

učeben v hlavní budově školy, vy-

užili jsme celou kapacitu budovy

na Vinořském náměstí, kde byly

4 první třídy. V družině jsme uspo-

kojili téměř všechny zájemce,

hlavně děti zaměstnaných matek.

Kapacita školky celkem 8 tříd byla

zcela naplněna vinořskými dětmi.

Během školního roku byla dokon-

čena přístavba další budovy ma-

teřské školy, využívat ji budeme

od září 2019. Pro děti bylo ve ško-

le otevřeno 40 skupin kroužků

různého zaměření. Zapojilo se

přes 670 dětí. Školní výuka byla

pestrá, kromě klasického učení

pracovaly děti v různých projek-

tech, navštěvovaly divadla a jiné

výukové pořady, zúčastnily se

úspěšně mnoha sportovních a vě-

domostních soutěží, absolvovaly

celou řadu výletů a zájezdů. Z vět-

ších akcí se podařilo uspořádat

lyžařský výcvikový kurz ve Stráž-

ném v Krkonoších, zájezd do Brati-

slavy, Budapešti a Vídně, v červnu

vyjelo 17 tříd na školy v přírodě.

Akcí bylo hodně, zájemcům dopo-

ručujeme navštívit webové strán-

ky školy na adrese www.zsvinor.cz,

kde je činnost školy podrobně za-

znamenána včetně komentářů

a fotodokumentace. 

❙ Výhled na další školní rok – bu-

dou otevřeny tři první třídy po cca

24 dětech, umístěny budou v hlav-

ní budově školy. Žádné třídy se le-

tos nespojují, budeme mít 27 tříd

(přibude jedna), počet žáků by

měl zůstat přibližně stejný, kolem

650. Výuku máme většinou zajiš-

těnu kvalifikovanými učiteli, bude-

me pokračovat dále podle našeho

školního vzdělávacího programu.

Veškeré informace budeme prů-

běžně publikovat na internetu. 

❙ Zahájení nového školního roku –

bude v pondělí 2. 9. 2019 v 8 h.

Prvňáčky přivítáme ve školní jí-

delně, ostatní děti ve svých tří-

dách. Rozdělení prvňáčků do tříd

spolu se seznamem potřebných

pomůcek a informacemi pro rodi-

če je zveřejněno na internetových

stránkách školy.

❙ Sport – XXXV. ročníku Běhu osvo-

bození Vinoře ve Ctěnickém háji se

zúčastnilo 159 dětí ze čtyř škol. Sou-

těžilo se v šesti kategoriích. Děti

předvedly velmi pěkné výkony, na-

še škola získala 5 stříbrných a 5

bronzových medailí. Na zlato jsme

letos bohužel nedosáhli. Výsledky

jsou na webu školy v Mimovýukové

aktivity/Sportovní soutěže. Žáci 4.

a 5.třídy se v dubnu zúčastnili ob-

vodního kola McDonald’s Cupu

v kopané. Dostali se až do finále,

kde těsně podlehli na penalty. 
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Ze Ïivota ‰koly

Úspû‰n˘ cyklista

Na Olympiádě dětí a mládeže

České republiky, která proběhla

v posledním červnovém týdnu

v Liberci, získal Jakub Elbadri,

žák 7.B naší školy, který zde re-

prezentoval Prahu v cyklistice,

zlatou, stříbrnou i bronzovou

olympijskou medaili. Byl jedi-

ným cyklistou, kterému se troj-

násobný úspěch podařil, a bude

reprezentovat Českou republiku

na srpnové Olympiádě dětí a mlá-

deže Evropy.

Gratulujeme a držíme palce!

Cyklovýlet nejlepších sportovců
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V˘sledky pfiijímacího fiízení ve ‰kolním roce 2018/2019

V letošním školním roce ukon-

čilo základní školu 58 deváťáků.

Z toho jich 11odchází na čtyřletá

gymnázia, 12 na obchodní akade-

mie, 13 na střední průmyslové

školy, 15 na ostatní čtyřleté matu-

ritní obory a 6 na tříleté učební

obory. Jedna žákyně přechází pří-

mo do rodinné firmy.

Z pátého ročníku odchází cel-

kem 12 dětí na osmiletá gymnázia,

ze sedmého pak další 3 žáci.

Přejeme všem budoucím stu-

dentům úspěšný start i další prů-

běh jejich vzdělávání.

V Praze-Vinoři 28. 6. 2019 

Iva Křemenová, 

výchovný poradce

Závûreãn˘ koncert flétniãek 5. 6. 2019

Když se blíží konec školního ro-

ku, znamená to pro všechny hráče

na zobcovou flétnu, že své umění

předvedou na závěrečné vystoupe-

ní. A že mají co předvést. Vždyť pil-

ně cvičili 10 měsíců. Kdo 5. 6. od-

poledne seděl ve školní jídelně jako

divák nebo šel momentálně okolo,

mohl zaslechnout, jak STÁLA BASA

U PRIMASA, měli jsme ZLATÉ PO-

SVÍCENÍ, OVEČKA BĚŽELA DO KO-

PEČKA, také nás navštívili KLUCI

KOČIČÍ a dozvěděli jsme se O ČEM

SE ZDÁ MEDVĚDŮM. Krásně také

zněly dvojhlasy písniček z pohádek:

ZLATOVLÁSKA, JAK SE BUDÍ PRON-

CEZNY NEBO PRINCEZNA ZE MLEJ-

NA. A protože to byly převážně po-

hádkové melodie, rozloučil se VE-

ČERNÍČEK svou známou písničkou

a zamával čepičkou. Zasloužený po-

tlesk ukončil letošní veliké snažení

všech šikovných žáků. Dáme si

chvilku pauzu, abychom nabrali no-

vé síly do dalšího hraní.

Pěkné prázdniny přejí děti

a Iveta Koníčková
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·kola v pfiírodû 2.A a 2.C

Od 17. do 21. června si užily svo-

ji první školu v přírodě třídy

2.A a 2.C v krásném prostředí Má-

chova jezera.

Do hotelu Kamýk jsme dorazili

kolem poledne. Zde na nás čekala

milá paní provozní, která nám roz-

dala klíče od sice malých, ale zato

útulných pokojů. Zjištění, že nás

čeká oběd v podobě boloňských

špaget, nám dobrou náladu zved-

lo dvojnásobně.

Po dobrém obědě jsme vyrazili

na průzkum okolí a byli jsme se-

známeni s tématem školy v příro-

dě „Malí záchranáři“.

V úterý jsme se probudili do

krásného slunečného dne. Toho

jsme samozřejmě hned využili ke

koupání v místním Máchově jeze-

ře a k procházce, jejíž cílem byl

místní Zoopark Berousek.

Večer jsme se věnovali sportov-

ním aktivitám, skládáním puzzle

a vyplňováním pracovních listů.
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Ve středu jsme navštívili muze-

um Čtyřlístku a odpoledne jsme se

šli pro velký úspěch opět koupat.

A protože jsme se na konci po-

bytu chtěli stát malými záchraná-

ři, sbírali jsme razítka do průkazu

malého záchranáře. Naučili jsme

se obvazovat poraněnou ruku, vy-

tvořili jsme si kufřík první pomo-

ci a domů jsme si odvezli trička

malého záchranáře.

Poslední den, tedy den před od-

jezdem, jsme si hodlali pořádně

užít. Projížďka lodí po Máchově je-

zeře a koupání nebyla rozhodně

žádná nuda. Večer nás už bohužel

čekalo balení a závěrečné zhod-

nocení, rozdání diplomů, medailí

a odměn.

Na škole v přírodě nám bylo

moc prima, odvezli jsme si spous-

tu zážitků a vlastnoručně vyrobe-

ných suvenýrů. 

Eva Palkovská s 2.A

a Věra Bartůšková s 2.C
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·kola v pfiírodû 1.B a 1.D - Stradonice

19. června 

Po úžasné spolupráci s rodiči

při předání dětí jsme ve středu

v 8.15 vyrazili směr Stradonice

u Nižboru. Průjezd Prahou byl ja-

ko vždy trochu komplikovanější.

Ale po hodině jsme vyjeli z Prahy

směrem na Beroun a po půl desá-

té jsme dorazili do cíle před pen-

zion Klamovka. Kufry nám milí in-

struktoři vynosili z autobusu až

k pokojům, a potom vzali děti na

zahradu, kde si je rozdělili do 3 tý-

mů a seznámili je s pravidly her.

Na oběd už se všichni těšili, byla

výborná brokolicová polévka

a těstoviny s kuřecím masem a ba-

zalkovou omáčkou. Po obědě jsme

se ubytovali a chvilku odpočívali.

Po poledním klidu se všichni osvě-

žili zmrzlinou, vzali si svačinku na

odpoledne a vyrazili jsme na lou-

ku a hřiště u Berounky. Tam nás

čekalo odpoledne plné her a sou-

těží. Unavení jsme se vrátili v šest

na večeři. Byla skvělá „čína“. Ně-

které děti si byly i 3x krát přidat.
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Po večeři si každý tým nakreslil

své zvířátko: geparda, ježka a ve-

verku. Nakonec si ještě každý na-

kreslil svého mravenečka. Pak ná-

sledovalo sprchování a hurá do

postýlek. Po deváté už všichni spali. 

20.června

Úterý jsme začali vydatnou sní-

daní, nejdříve se zaprášilo po ka-

kaových kuličkách, potom po ro-

hlíkách, šunce, sýru i marmeládě.

Jen salám a med zůstaly volné. Do-

poledne jsme vyrazili na průzkum

okolí. Z vesnice jsme vyšli po str-

mé stezce směrem k lesu. Vzhle-

dem k tomu, že po chvilce se stez-

ka úplně vytratila, následovala

dobrodružná cesta křovím, kapra-

dím, polem, a občas zase zpátky,

protože pěšinka končila plotem,

přes který jsme se samozřejmě

nedostali. Na penzion jsme dora-

zili řádně vyčerpaní, zaprášení,

poškrábaní a taky trochu popále-

ní od kopřiv. Ale s vítězným poci-

tem, že jsme statečně zdolali

všechny překážky. Když jsme se

dali do pořádku, už byl čas na

oběd. Polévka byla květáková a po

ní výborné kuře na paprice s kne-

dlíkem. Opět se přidávalo, dokud

nebyly hrnce prázdné, takže něk-

teří zdolali i pět knedlíků. Po obě-

dě jsme se vydali do Nižboru na

prohlídku sklárny. Cesta pěkně ubí-

hala, šli jsme stezkou podél Be-

rounky. Ve sklárně děti nejprve vy-

užily možnosti nákupu suvenýrů

a pak se podívaly, jak se sklo fouká

a brousí, a co všechno se v nižbor-

ské sklárně vyrábí. Nakonec všich-

ni dostali na památku skleněného

sloníka. Před odchodem z areálu se

děti pořádně posilnily svačinkou,

aby zvládly cestu zpět. Na odpoled-

ne bylo připraveno spoustu dalších

her pro naše tři týmy: veverky, ge-

pardy a ježečky. Po páté hodině se

všichni hladoví vrátili zpět. K veče-

ři byly špagety, po kterých se sa-

mozřejmě hned zaprášilo. Při veče-

ři bylo veselo – špagety byly dlouhé

a utíkaly z pusy. Po večeři byl krát-

ký oddych a po něm hurá zase po-

sbírat nějaké další bodíky do sou-

těže. Další hra měla velký úspěch,

jmenovala se totiž piráti a obchod-

níci. A piráti opravdu loupili, co to

šlo, a nakonec se jim také podařilo

vyhrát. V další hře musely děti za-

vzpomínat a napsat názvy všech

rostlinek, o kterých si po cestě ze

sklárny povídaly s instruktory, a je-

jichž názvy byly rozvěšené různě

po stromech a keřích. Před půl os-

mou byl připravený táborák, a kdo

chtěl, mohl si opéct buřtíky. Pak už

následovalo koupání a ukládání do

postýlek. Usínání nám trochu

zkomplikovala bouřka, ale i tak

všichni rychle usnuli, ať už sami ne-

bo ve dvou v postýlce, aby se ne-

báli.

21.června

V pátek se vstávalo o něco poz-

ději. V 8 hodin si všichni dali sní-

dani, aby se pořádně posilnili na

celodenní výlet a pečlivě si zaba-
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lili batůžky se svačinou. V půl de-

sáté jsme vyrazili pěšky na cestu

do Nižboru, odkud nám jel vlak na

Křivoklát. Cesta vlakem rychle

ubíhala a největším zážitkem byl

pro děti tunel, když zničehonic by-

la všude úplná tma. Po 25 minu-

tách jsme dorazili na nádraží Kři-

voklát. Samozřejmě každý hrad je

na kopci, takže nás čekal výstup

k hradu. Na hradě jsme měli ob-

jednanou prohlídku. Překvape-

ním bylo, že nás prováděla prin-

cezna a měla pro děti nachystanou

pěknou dětskou prohlídku, se

spoustou otázek, na které hodně

dětí znalo odpověď. Seznámili

jsme se s těmi nejdůležitější histo-

rickými událostmi a osobnostmi

hradu Křivoklát. Viděli jsme mo-

del hradu, zaklepali jsme si na kle-

padlo u dveří, a nakonec jsme si ve

velkém sálu sestavili celý králov-

ský dvůr – od krále a královny,

přes prince, rádce, písaře, hvěz-

dáře, šaška, panoše a komorné až

po zahradníky, kuchaře a všechny

jejich pomocníky. Viděli jsme také

hladomornu. Prohlídku jsme za-

končili v sálu české státnosti. Po

prohlídce hradu se nám podařilo

díky velmi hodné paní průvodky-

ni dostat se také na výstavu vyře-

závaných soch, která je obvykle

otevřena jen o víkendu a o prázd-

ninách. Na výstavě byly výrobky

z každoročního klání řezbářů, kte-

ré se koná v létě na Křivoklátě –

„Křivořezání“. Děti si prohlédly

spoustu pohádkových postav, dra-

ků, zvířátek, historických osob-

ností a také betlém. V dolní části

expozice jsme si prohlédli práci

kameníků, kteří stavěli hrad. Udě-

lali jsme zřejmě velký dojem na

paní průvodkyni, moc ji totiž zau-

jalo, jak si děti všechno se zájmem

prohlížely, a tak nám zařídila, po



44

domluvě s panem kastelánem,

zdarma další prohlídku po hrad-

bách a na hlavní věž hradu s vy-

cpaným medvědem. Potom nám

vedoucí přivezli oběd v podobě

chleba s řízkem a také toustů za-

pečených se sýrem a šunkou. Po

obědě jsme si prohlédli ještě dal-

ší část hradeb a malou obrannou

věž Huderku s černou kuchyní.

Takže nakonec jsme hrad prošli od

hladomorny až po věže. Následo-

val rozchod a nejdůležitější část

výletu - nakupování dárků. Po-

slední, co nám ještě průvodkyně

zajistila, byla návštěva výstavy ži-

vých českých ryb ve starých pivo-

varských sklepích hned pod hra-

dem, kde děti viděly v akváriích

krásné jesetery, kapry, štiky, sum-

ce a spoustu dalších druhů ryb.

Z kopce dolů už to šlo rychle a vlá-

ček jel načas. Cesta z Nižboru do

Stradonic nám rychle utekla,

i když už byli všichni uťapkaní. Na

penzionu nás čekaly výborné bu-

chtičky s krémem. Po večeři si dě-

ti zahrály oblíbenou hru „ocásko-

vaná“, kdy každý z nich má kus

krepáku za tepláky a snaží si je na-

vzájem ukrást. Po hře si vytvořily

tykadla a následovalo vyhodnoce-

ní soutěže. Vítězem byli gepardi,

na druhém místě ježečci a na krás-

ném třetím místě veverky. Výsled-

ky byly ale velmi těsné, takže slad-

ké odměny a pěkné diplomy

dostali všichni. A pak už rychle do

postýlek zaspat stýskání. 

22. června

V sobotu už děti nemohly do-

spat. Přišel totiž den odjezdu

a všichni se těšili domů. Snídaně,

balení, občas trochu s problémy,

neboť věci nabobtnaly a nechtěly

se vejít do kufrů, ale vše jsme zvlád-

li. Po společném fotografování

a rozloučení s instruktory a hlav-

ním vedoucím Pepou a také s celou

Klamovkou, jsme nasedli do auto-

busu a odjeli směr Praha. Cesta by-

la příjemná a hlavně rychlá.

Pár hodin poté, co jsme opusti-

li Stradonice se spustila velká

bouřka a přívalový déšť, který za-

stavil provoz na dálnici u Berou-

na, protože se po ní valily potoky

vody. Měli jsme to prostě přesně

objednané.

Iveta Boušová s 1.B

a Dana Míšková s 1.D
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·kola v pfiírodû 5.A – Jinolice 17. 6. – 21. 6. 2019

Děti z 5.A se ocitly jako „TRO-

SEČNÍCI“ u Jinolických rybníků.

„Ostrov“, na kterém ztroskotaly,

se jmenoval EDEN. A byl to sku-

tečně ráj her, koupání, krásné

přírody, a hlavně nových dobro-

družství. Prozkoumali jsme spo-

lečně Prachovské skály, interak-

tivní muzeum v Jičíně, viděli

ohňovou show, dozvěděli se za-

jímavosti o bitvě u Jičína, na bře-

hu rybníka stavěli hráze a měři-

li si síly v hrách a soutěžích.

Poměr sil byl vyrovnaný, což

všechny moc potěšilo. Vrátili

jsme se plni krásných zážitků.

5.A, Iveta Koníčková 

a Petra Cittová



Ze Ïivota druÏiny
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Jak se Ïije v na‰í vinofiské ‰kolní druÏinû!

Naše družina skýtá sedm oddě-

lení – což je 200 dětí z prvních až

třetích tříd. Jsme rozmístěni

v hlavní budově školy, v přístavbě

u jídelny a pod zdravotním stře-

diskem. A tak není divu, že sklou-

bit dohromady veškeré naše čin-

nosti, které musí časově navazovat,

je občas nadlidský výkon. Ale daří

se. Školní družina slouží výchově,

vzdělávání, rekreační, sportovní

a zájmové činnosti žáků v době mi-

mo vyučování. Jaká je realita u nás

ve školní družině při ZŠ Vinoř? Je

přesně taková, jak je citováno. 

Kromě pravidelné činnosti, se

snažíme dětem zpříjemnit čas strá-

vený ve školní družině i činností

příležitostnou.

Co vše si mohly tedy děti v po-

sledních měsících ve školní druži-

ně užít? Ponožkový den Malování na kamínky

Nechyběly ani fanynky... Návštěva velikonoční výstavy „NA RYCHTĚ“

Sportovce čekal oblíbený často pořádaný „Fotbalový zápas“ mezi třeťáky, druháky, ale i prvňáky.

Bublinková show s vystoupením kouzelníka
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Co na ãas stráven˘ ve ‰kolní druÏinû fiíkají dûti?

Lukáš Buchar – 1. třída 

„V družině si mi líbí, protože je

tam stavebnice Seva, se kterou si

rád stavím.“

Karolína Sikorová – 1. třída 

„Líbí se mi v družině, protože si

tam mohu malovat.“

Richard Halama – 2. třída 

„V družině se mi líbí, rád si hraji

a chodím ven na hřiště i procházky.“

Anna Kodejšová – 2. třída 

„Líbí se mi, že ve školní družině

čteme, vyrábíme, chodíme ven

a hrajeme hry.“

Natálie Průšková – 3. třída

„V družině mám ráda vyrábění

dárečků, hry a líbí se mi, že si tam

můžu psát úkoly.“

Anna Kaucká – 3. třída 

„Ve školní družině ráda vyrábím

a chodím ven.“

22. roãník fotbalového turnaje McDonald’s Cup

Již několik let se naše škola pra-

videlně zúčastňuje fotbalového

turnaje McDonald’s Cupu v kate-

gorii B starší žáci (4. a 5.třída). Le-

tošní okresní kolo se konalo

11. 4. 2019 v Horních Počernicích

při FZŠ Chodovická. Hraje se na

umělé trávě systémem 5+1. Do

krajského kola postupuje pouze

vítěz z okresního kola. Za velmi

chladného počasí kluci výborně

odehráli základní skupinu a po-

stoupili do semifinále, ve kterém

zvítězili nad ZŠ Balabenka 3:0.

Jsme ve finále a máme velkou ra-

dost!!! Ve finále jsme se utkali se

silným soupeřem ZŠ Tupolevova.

Po remíze v základní hrací době se

kopaly penalty, které pro naše fot-

balisty nedopadly dobře. Kluci

skončili na krásném druhém mís-

tě a odnesli si pohár a medaile.

Velmi nás také potěšila pochvala

od pánů rozhodčích a okresního

štábu turnaje. Hoši děkujeme, by-

li jste skvělí. Sportu zdar a fotba-

lu zvláště!!!

Sestava: Adam Ledvina (G)

a (K), Filip Titěra, Michal Matuši-

nec, Štěpán Pastrňák, Daniel Dře-

víkovský, Marek Müller, Martin

Štoček, Jakub Zeman, Jan Ambrož

Jitka Kuchlerová 

a Soňa Červenková

Co dalšího Vaše děti ve školní družině potká? Napíšeme příště.      Lenka Kosmannová, vychovatelka ŠD
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Nocování ve ‰kolní druÏinû

Dne 7. 6. 2019 nocovaly děti ve

školní družině a pomalu se tak

i rozloučily se školním rokem. 

Byl to večer plný her, překva-

pení, soutěží, diskotéky a svým

způsobem i odvahy. 

Všechny děti z 6. oddělení ŠD -

třída 2.B a část 2. C zvládly vše na

jedničku. Děvčata připravila veče-

ři a kluci galantně pomáhali při

chystání prostoru na spaní. Mys-

lím, že společný zážitek nás obo-

hatil navzájem.

Vše proběhlo za velké podpory

rodičů, za což velmi děkuji.

Lenka Kosmannová

vychovatelka ŠD
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Ze Ïivota matefiské ‰koly

Ještě před zápisem dětí do ZŠ

navštěvují předškoláci své starší ka-

marády a zkouší si povinnosti ško-

láků nanečisto. Třída Soviček nav-

štívila třídu paní učitelky Evy

Palkovské. Ta měla pro předškolá-

ky připraven skvělý program a její

žáčci jí byli velkou oporou a pomo-

cí. Během jedné vyučovací hodiny

si děti vyzkoušely hned několik

předmětů, na které se po prázdni-

nách mohou těšit. A tak proběhly

činnosti z českého jazyka, matema-

tiky, hudební výchovy, výtvarné

a pracovní výchovy. Včeličky nav-

štívily třídu 1.B a veverky 1.D. Děti

si vše velice užily a moc se jim ve

škole líbilo. Bezpečnostně – vzdě-

lávací program Policie ČR s názvem

„Brumla ve městě“ připravili stráž-

níci městské policie. Vyprávěním

pohádky o medvídku Brumlovi,

který utekl ze školky, dětem před-

stavili rizika silničního provozu

i kontaktu s neznámými lidmi. Po-

licie dětem ukázala různé nebez-

pečné situace, do jakých se mohou

děti v dnešní době dostat. Pomocí

obrázků jim vše názorně ukázala

a vysvětlila, jak se mají v dané situ-

aci zachovat. Příště už na děti čeka-

la pohádka „O hledání ztraceného

jara“ v podání pana Aleše Bílka. Mě-

la u dětí velký úspěch. 

Již tradičně jsme se byli podívat

na velikonoční zahrádkářskou vý-

stavu. Byla opět pestrá, plná ori-

ginálních velikonočních ozdob,

doplňků a technik zdobení vajec.

Vše se dětem moc líbilo. Veverky

navštívily hudební třídu na zá-

kladní škole. Paní učitelka Pobu-

dová se s dětmi přivítala netradič-

ním pozdravem s netradičními
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hudebními nástroji, na které si dě-

ti vyzkoušely zahrát. Čarodějnický

rej si děti užily ve všech třídách.

Například Lištičky se na čaroděj-

nický rej připravovaly celý týden.

Paní učitelka jim četla z knížky Ma-

lá čarodějnice, naučily se čaroděj-

nickou básničku, vymýšlely nová

zaklínadla a hodně vyráběly. Nej-

víc je bavilo společné kreslení vel-

ké pavučiny, kterou každý doplnil

svým pavoučkem. 30. duben byl

plný čarodějnických her a soutěží.

Děti prolezly čarovnou bránou,

připravily si nová čarodějná jmé-

na, chodily po kladině pozpátku,

uspořádaly závody vlastnoručně

vyrobených "foukacích" papíro-

vých pavouků a věnovaly se mí-

chání lektvarů. Do lidského světa

se vrátily opačným prolezením ča-

rovnou bránou, kde už čekala

sladká odměna. 15. 5. se děti ze tří-

dy Myšek a Lištiček vypravily do

boleslavských lesů. Zde na ně če-

kal lesní pedagog a z jeho vyprá-

vění se děti o lese dozvěděly mno-

ho zajímavého. Nechyběly ani hry

a tak se nám výlet přes nepřízeň

počasí opravdu vydařil. 16. 5. se

vypravily děti ze třídy Jahůdek

a Houbiček do ZOO parku v Rado-

nicích. Tam také zavítaly o týden

později děti ze třídy Zajíčků. "Bylo

to super", hlásily při návratu paní

ředitelce. Předškolní děti byly na-

dšené z výletu do ZOO Chleby. Di-

vadlo Ve tři k nám zavítalo s pre-

ventivním programem ochrany

zdraví. MDD oslavili v Myškách

sportovně. Ve středu 29. 6. na dě-

ti čekalo dopoledne plné sportov-

ních her a zábavy. Běhaly, skákaly,

chytaly míče, lezly přes překážky,

hrály bowling, změřily síly v sou-

těži přetahování s lanem. Navzá-

jem se podporovaly a fandily, tak-

že měly spoustu nových zážitků
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a dopoledne si náramně užily. Dě-

ti z Houbiček oslavily MDD výle-

tem do Ctěnic. Cesta byla označe-

na šipkami a fáborky. Děti

poznávaly pohádky, hledaly dopi-

sy a plnily úkoly, na konci je čekal

ukrytý poklad. Odměnou jim také

byly hry na dětském hřišti v zá-

meckém parku. Divadlo Prima

den nám přineslo krásné interak-

tivní dovádění s pohádkovým pří-

během. Děti se nechaly vtáhnout

do děje a moc si divadelní před-

stavení užily. Dne 11. 6. byly paní

učitelky s dětmi ze třídy Veverek

v tělocvičně ZŠ. Se sportovním na-

dšením se jich ujala paní učitelka

Eva Titěrová. Nadšení záhy přene-

sla i na děti, které si sportovní ak-

tivity moc užívaly. Moc děkujeme

za spolupráci a za připravený

sportovně-zábavný program. 

Dětská vystoupení všech tříd

odstartovaly 14. 5. děti ze třídy Liš-

tiček. Pěkně zpívaly, hezky recito-

valy a v závěru překvapily rozto-

milým tanečním vystoupením. Ve

třídě Myšek rodiče i prarodiče mě-

li možnost vidět velice pestrý pro-

gram. Viděli dramatizaci pohádky,

zaposlouchali se do recitace

a krásného zpěvu. Motivem besíd-

ky třídy Houbiček byla hudba a ta-

nec, a tak jsme mohli vidět i ne-

tradiční hudební nástroje - pet

lahve, rumba koule z plastových

lžiček, přezůvky a list papíru. Na-

konec se z dětí stali bubeníci, kte-

ří bubnovali do svých plastových

kyblíků v rytmu písní Já tak rád tr-

sám, trsám a Piráti z Karibiku.

Krásné besídky proběhly také ve

třídách Jahůdek, kde se rodiče od-

cházejících dětí s paními učitelka-

mi moc hezky rozloučili a Zajíčků.

V předškolních třídách Soviček,

Veverek i Včeliček se v pondělí

10. 6. konaly závěrečné besídky



s tradičním stužkováním předško-

láků. Vystoupení dětí měla velice

vysokou úroveň, což svědčí o vý-

borné práci pedagogického sboru,

který dokázal připravit program

tak, aby ho děti předvedly s chutí

a nadšením. Svůj obdiv neskrýval

pan starosta s panem ředitelem

a my jim naopak děkujeme za to, že

přišli naše budoucí školáky ostuž-

kovat a předat knihu na památku. 

Námořnická pohádka vtáhla

do děje všechny děti. Byl opravdu

napínavý, protože děti hledaly

modrou perlu. Jak už to v pohád-

kách bývá, vše dopadlo dobře

a děti si ji náramně užily. Ještě nás

čeká pohádka Divadla Na koneč-

ný, která uzavře další školní rok.

Ráda bych za něj poděkovala

všem paním učitelkám. Jejich práce

je opravdu příkladná a na konci

školního roku se o tom prostřed-

nictvím besídek mohli přesvědčit

rodiče i prarodiče. Úroveň před-

vedeného byla vždy velmi vysoká

a já vím, jaké úsilí se za tím vším

skrývá. Děkuji vám, milé kolegy-

ně! Zároveň děkuji všem správ-

ním zaměstnancům, bez kterých

by to opravdu nešlo. Za roky prá-

ce, kterou s láskou k dětem vyko-

návala, děkuji paní Jarce Malé

a protože odchází za zaslouženým

odpočinkem, všichni jí přejeme

hodně zdraví a radostných dnů. 

Hezké prázdniny, krásnou do-

volenou a po prázdninách ve zdra-

ví opět na shledanou!

Za kolektiv MŠ Jana Kovářová
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Pofiad bohosluÏeb v na‰í farnosti bûhem léta:
Vinofisk˘ kostel:
Po 18:00 m‰e sv. v Centru Mariapoli
Út – Pá 18:00 m‰e sv. v kostele
Ne 10:30 m‰e sv. v kostele

Satalická kaple:
So 19:00 m‰e sv. s nedûlní platností
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Ze Ïivota farnosti

Pozvání na pouť v Satalicích 

V sobotu 27. července 2019 vás

srdečně zveme do Satalic na Sva-

toanenskou pouť. Slavnostní mše

sv. bude sloužena v kapli sv. Anny

od 15:00 hod. Následovat bude do-

provodný program venku u kaple.

Pouť ve Vinoři

Poutní slavnost ve vinořském

kostele bude mít letos zajímavý

program. V sobotu 14. září odpo-

ledne se bude konat přednáška

arch. Josef Pleskota a Norberta

Schmidta, následovat bude mše sv.

přednáška. Bližší informace a přes-

ný čas najdete v září na farních

nástěnkách. V neděli bude ve far-

ním kostele Povýšení sv. Kříže 

od 10:30 hod. sloužena poutní

mše sv. 

Pozvánka na dvû v˘stavy do kostela

Zveme vás na dvě výstavy k 30.

výročí Sametové revoluce do kos-

tela Povýšení sv. Kříže. 

První výstavu „Jak jsme žili

s církví v době normalizace“ jsme

pojali jako mozaiku vzpomínek

našich farníků na dobu nesvobo-

dy, obohacenou dobovými arte-

fakty a dokumenty a historickými

souvislostmi 70. a 80. let minulé-

ho století. Děti zaujala především

možnost vyzkoušet si psací stroje,

na kterých bylo napsáno mnoho

samizdatů. Myslíme si, že je nutné

nejen mladým lidem tuto dobu ne-

svobody připomínat, protože lid-

ská paměť je krátká. 

Druhou výstavu tvoří výtvarné

práce dětí z výtvarných kroužků

vedených mnou a také z oddělení

Soviček MŠ na téma „Svoboda“

a „Bourání hranic“.

Obě výstavy můžete shlédnout

v kostele až do konce prázdnin, sr-

dečně zveme. Kostel je otevřený

vždy asi půl hodiny před pravidel-

nými bohoslužbami nebo po do-

hodě – viz www.farnost-vinor.org

Vernisáž byla součástí progra-

mu letošní Noci kostelů v pátek

24. 5. Po krátkém hudebním vy-

stoupení dětí z Vinohry a historic-

kém exkurzu Magdaleny Rytinové

si návštěvníci MOHLI prohlédnout

věž a varhany – obojí s kvalifiko-

vaným výkladem. Letos k nám na

tuto akci zavítaly téměř tři stovky

lidí. Děkujeme všem zúčastněným

i všem pomocníkům. 

Ludmila Obručová

V ãervnu 2019 vy‰lo první ãíslo nového farního ãasopisu – ãtvrt-
letníku VinoSat. Najdete v nûm prázdninové duchovní slovo, pfied-
stavení ãlenÛ pastoraãní a ekonomické rady farnosti, informace
o moÏn˘ch úpravách liturgického prostoru, o pokraãujících pfiípra-
vách generální opravy vinofisk˘ch kostelních varhan, dûtské kvízy,
ohlédnutí za farními akcemi i tipy na letní ãtení… âasopis je k dis-
pozici v kostele. Aktuální informace o dûní ve farnosti najdete také
na na‰em novém webu: http://nova.farnost-vinor.org/

V‰em farníkÛm a vinofisk˘m obãanÛm pfiejeme radostné a pokojné
letní dny strávené s rodinou ãi pfiáteli a vypro‰ujeme jim ‰Èastn˘
návrat domÛ ze v‰ech prázdninov˘ch cest!
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Obnova skautingu ve Vinofii

20. červen si za čas možná bu-

deme připomínat jako významný

den obnovy vinořského skautin-

gu. Vážou se k němu totiž hned

dvě klíčové události. Naši skauti

získali první klubovnu. Zatím je-

nom provizorní, ale to na jejím vý-

znamu nic nemění. Už jenom do-

stat ji na pozemek V Podskalí

zapůjčený městskou částí skau-

tům vůbec nebylo snadné! Byl

k tomu potřeba jeřáb, který klu-

bovnu – obytnou buňku – nejpr-

ve naložil na dvoře městského

úřadu na valník, odkud ji pak

V Podskalí jedním elegantním švi-

hem přesadil na určené místo. Vše

doprovázely velké manévry a ner-

vy byly na pochodu, protože půda

na pozemku byla po dešti notně

rozměklá. Nakonec se ale podaři-

lo a my děkujeme všem, kteří s ak-

cí pomohli, a omlouváme se těm,

které jsme na chvíli omezili v prů-

jezdu Podskalím. Buňka odteď bu-

de sloužit skautům jako úkryt

před nepřízní počasí při schůz-

kách i jako skladiště nářadí a ma-

teriálu. Ten samý den pak skaut-

ské středisko Oheň z Horních

Počernic téměř jednomyslně

schválilo přijetí vinořského oddí-

lu Podskaláků (takový název totiž

děti pro oddíl vymyslely) pod svá

křídla. Vinořský oddíl tak koneč-

ně existuje i „de jure“, jakkoliv „de

facto“ se po lesích prohání už od

loňského září. Naše představa je,

že pod hornopočernickým stře-

diskem pobudeme jen dočasně,

a plán je v budoucnu založit vlast-

ní vinořské středisko. Zatím ale

máme jen prázdnou obytnou buň-

ku, dvě ruční pily, jedno lano a ku-

pu dětí.

Možná vás zaujalo, že v textu

hovořím o obnově skautingu ve

Vinoři. Jak jsme se díky horno-

počernickým skautům dozvědě-

li, ve Vinoři hned po válce skaut-

ské oddíly existovaly. Údajně do-

konce tři.

Nevíte někdo o nějakých pa-

mětnících? Pokud ano, napište na-

ší vůdkyni Haně Šůrové (hana.su-

rova@praha-vinor.cz). Děkujeme

předem za každou indicii.

Martin Mach Ondřej
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Zahrádkáfii

Jako každoročně se i letos za-

hrádkáři připojili k organizace Vi-

nořského vandráčka a připravili

své stanoviště v podobě poznáva-

ček ovoce a zeleniny, větviček

a plodů různých stromů a bylinek.

V letošním roce připojili ještě vel-

mi zajímavou výstavku s různými

odpady a dobou trvaní jejich roz-

kladu v přírodě. Stanoviště bylo

velmi pěkné a hlavně poučné. Dě-

kujeme. 
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Sport

Sokol Vinofi

Tělocvičná jednota Sokol Vinoř

je naším nejstarším spolkem. V ro-

ce 2022 oslavíme 100 let od svého

založení.

Za tu dobu prošel Sokol dvěma

zákazy činnosti – od fašistů v ro-

ce 1941 a v roce 1956 od komu-

nistů. Svou činnost obnovil Sokol

až po revoluci v roce 1989. Provo-

zování tělocvičné činnosti ale není

snadné, ani levné. Provoz soko-

lovny je stejně jako u každé těloc-

vičny, ztrátový a stojí velké úsilí si

na provoz vydělat.

Bez sponzorských darů a dota-

cí od hl.m.Prahy a městské části by

to nebylo možné, proto moc dě-

kujeme všem, kteří na provoz a in-

vestice přispívají.

Momentálně máme v aktivní

činnosti:

❙ oddíl všestrannosti

❙ oddíl stolního tenisu

❙ oddíl tenis

❙ oddíl kopané

❙ oddíl nohejbalu

❙ oddíl rehabilitačního cvičení žen

❙ oddíl odbíjené žáků

❙ oddíl rodiče a děti

Velký dík patří všem, kteří se na

vedení jednotlivých oddílů podí-

lejí.

V květnu tohoto roku proběhla

volební valná hromada TJ Sokol

Vinoř a do vedení byly zvoleny ná-

sledující osoby:

Starosta: Myron Gawdun

Místostarosta: František Švarc

Jednatel: Marek Bezkočka

Náčelnice: Anna Ettlerová

Hospodářka: Marie Budařová

Kontrolní komise: Antonín 

Weishaupt

Za poslední léta jsme ve spo-

lupráci s hl.m.Prahou a městskou

částí vybudovali nohejbalové
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hřiště, fotbalové hřiště s umělou

trávou a letos v červnu jsme zko-

laudovali nové fotbalové kabiny,

které budou sloužit i budoucím

sportovištím v areálu fotbalové-

ho hřiště. Proběhla i základní re-

konstrukce vnitřku sokolovny,

včetně nového vytápění a reno-

vace parket. 

A co nás čeká? 

V letošním roce oslavíme 70

let od založení vinořského hoke-

je, v roce příštím 95 let od posta-

vení sokolovny, největší oslavy

potom chystáme v již zmiňova-

ném roce 2022, kdy budeme sla-

vit neuvěřitelných 100 let čin-

nosti.

Připravujeme nové internetové

stránky Sokola Vinoř, novou aktua-

lizovanou nástěnku a chceme k nám

přilákat co nejvíce dětí a dospělých.

Aby spolu s námi rozvíjeli sokolské

tradice, ni slávy, ni zisk, vzájemnou

úctu a sounáležitost. Ať žije a vzkvé-

tá každý z našich spolků.

Fr. Švarc

NOHEJBAL – Smeã Velkého Kaãera

V sobotu 22. června, proběhl 2.

ročník Smeče velkého Kačera

v nohejbale, který byl letos věno-

ván vzpomínce na našeho kama-

ráda Aleše Příčku (výčepního od

Kačera), který nás letos bohužel

opustil. Turnaj pořádá za podpory

sponzorů Jiří Čechák a Petr For-

mánek. Velký dík proto patří ge-

nerálnímu sponzorovi Hospodě

u Kačera a dalším sponzorům -

Vinmetal, MČ Praha - Vinoř a VR

Atelieru. První místo obhájil Alz-

heimer tým, druhý skončil tým ze

Satalic a na třetím místě se umís-

tili pořadatelé turnaje, tým Kače-

ři. Tento amatérský turnaj, opět

provázela uvolněná nálada, pod-

pořená výborným občerstvením

a také skvělým počasím. Děkuje-

me všem za účast a těšíme se na

příští rok. Smeči zdar! (foto no-

hejbal)

Jiří Čechák



Po uzávûrce
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VáÏené obãanky a obãané!

Přečetl jsem si reakce na jedné

z vinořských facebookových strá-

nek. Přiznám se, že některé ze způ-

sobů vyřizování osobních pocitů

se mi vůbec nelíbí. Je totiž velice

jednoduché někoho osočit a pak

čekat, jestli a jak bude reagovat.

Konkrétně mi jde o nečistou vo-

du, na kterou upozornila Hanka

Hořáková. Já osobně – pokud

bych něco podobného zjistil –

bych se nejdříve zeptal stavebního

technika na úřadě, který by měl

vědět, kde se co přihodilo nebo ja-

ká je příčina. V případě, že to ne-

ví, má dostatek zdrojů, jak to zjis-

tit. Žádat totéž po starostovi

pokládám za zbytečné.

Velice jsem byl znechucen další

komunikací k tomuto problému,

především napadáním starosty

a „náplavy“, která se do Vinoře

přistěhovala . Já osobně jsem zažil

první vlnu „náplavy“ v roce 1995,

a vidíte, ti lidé zde žijí již 24 let.

Mezi tou náplavou jsem si vybral

i místostarostku, paní učitelku Ma-

rušku Brotánkovou, kterou, jak se

domnívám, znáte. Jsme rádi, že ji

zde máme. Náplavou také byla ob-

líbená paní MUDr. Melicharová,

a tak bych mohl pokračovat.

Když OZS a Generální ředitel-

ství stavělo sídliště za školkou

a u Opraven a nakonec i sídliště

Labětínská, nikoho ani nenapadlo,

že se jedná o náplavy. Takže si

myslím, že když se naše obec roz-

růstá, není na tom nic špatného.

Horší je to je s dopravní situa-

cí, ale to už je poplatek doby, se

kterým nemůžeme nic udělat. A že

jsme tranzitní obcí od Brandýsa

a Přezletic, za to mohou ti, kdo vý-

stavbu v těchto lokalitách ženou

pořád dopředu.

Osobně bych se chtěl zastat sou-

časného starosty Ing. Biskupa, kte-

rý je velice pracovitý a za těch

5 let, co je členem místního zastu-

pitelstva, poznal MČ velice dobře.

Myslím si, a to říkám z vlastní zku-

šenosti, že je lépe hodnotit klady

práce, než hledat chyby, kterých se

dopouští každý. Dopouštěl jsem se

jich i já, proto jsem dnes, asi nej-

starší „vinořák“, tak tolerantní.

Děkuji, že jste si přečetli mé po-

vídání a věřím že se pokusíte příš-

tě používat Facebook především ke

sdělením bez negativního náboje.

Jaroslav Krajl, starosta MČ

Praha-Vinoř v letech 1990–2006
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Spoleãenská kronika

Blahopfiejeme na‰im obãanÛm, ktefií oslavili v 2. ãtvrtletí roku 2019

svá Ïivotní jubilea a souhlasili s uvefiejnûním ve Vinofiském zpravodaji

Duben

HANIŠÁKOVÁ Jiřina 75

VŠETEČKOVÁ Marcela 93

PAULUSOVÁ Helena 92

NAVRÁTIL Václav 75

BRABENCOVÁ Libuše 93

Květen

HŘEBÍČKOVÁ Vlasta 85

PTÁČNÍK Josef 95

SLAVÍČEK František 70

POTŮČEK Václav 92

MRÁZEK Václav 75

ANTOŠOVÁ Zděnka 85

KUBIŠTA Jaroslav 70

PANTŮČKOVÁ Věra 92

ŠŤASTNÁ Marie 80

Červen

BĚLE Josef 85

ČERNÁ Marta 90

HAFINEC Miroslav 92

VÍTEK Miroslav 75

ROUČKOVÁ Jana 75

Rosa a svítání

Třpytivá kapka rosy na růži,

co v sobě ukrývá –

studí mě, studí na kůži

ta kapka duhová.

Stříbrná rosa pokryla kdeco,

slunko už vstalo z červánků

a boso

nabírá ji do džbánku.

Třpytivé kapky rosy

v duhovém svítání prý

zamilovaným štěstí nosí –

tak naberme si ho do dlaní.

Ty stříbrné kapky rosy

slunkem podané

v srdci nosím 

a v očích mám je schované.

Petronila Ševčíková

S velkou radostí přijal ve stře-

du 12.6 2019 blahopřání k úcty-

hodným 92. narozeninám pan

Ing. Miroslav Hafinec od zástup-

ce MČ Praha-Vinoř. Jubilant po-

bývá v Domově seniorů v Pako-

měřicích a působí velice svěžím

dojmem.

V pondělí 1. 7. 2019 zemřel ve věku 72 let MUDr. Jaroslav Brabenec, 
který dlouhá léta vykonával gynekologickou praxi ve Kbelích.



Vojenské lesy a statky âR, s.p. nabízí volná místa bezpeãnostních 
pracovnic / pracovníkÛ na místa v Praze ve 12 hodinovém nepfietrÏitém provozu.

PoÏadavek trestní bezúhonnost a obãanství âR.

Nabízíme v˘hody a jistoty práce ve státním podniku.

Kontakt: 602 115 060, 724 071 133, 954 003 696 E-mail: podatelna.vls@vls.cz
☞ ☞
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ODHAD 
aktuální trÏní ceny nemovitosti 

ZDARMA

Chcete prodat nemovitost?
VyuÏijte na‰e zku‰enosti.

www.realitykoci.cz
e-mail: koci@realitykoci.cz, tel.: 777 777 599

Ing. Ivan Kočí
realitní poradce, člen realitní komory



KOPEâKOVÁ
Jednou se mě syn zeptal, jak se vyrábí kopečková zmrzlina
a mě napadlo jít se zeptat přímo pana Semeckého do Marci-
pánky. Dostali jsme nabídku, která se neodmítá a mohli vzít na
exkurzi i kamarády. Byli jsme pozváni „dozadu“ usazeni na žid-
ličky a pan majitel nás přivítal a pustil se do výkladu. První
zmrzlina byla z bezových květů, které se dva dny louhovaly
v připraveném cukerném roztoku, pak se pasírovaly a dohus-
tily, a hlavně se kontrolovalo množství cukru, protože to je dů-
ležité, aby nebyla zmrzlina po zmražení moc tekutá. Ihned po
zchlazení a stočení do vaničky, jsme dostali ochutnat. Další by-
la na řadě jahodová. Dva kilogramy čerstvých jahod plných vi-
tamínů byly rozmixovány, samozřejmě dohuštěny, kontrolová-
ny, doladěny citronem a limetkou na 5 litrů výsledné zmrzky.
A víte, že vitamíny se mražením nezničí? Poslední byla kré-
mová vanilková. Dostali jsme „nalejvárnu“ ohledně pasterizace základní suroviny a možností uchovávání. A pak
se děti šly zeptat, co jsou ty černé tečky ve žluté husté tekutině? Odpověď byla jednoduchá. SEMÍNKA Z VANIL-
KOVÉHO LUSKU! U další exkurze můžete být i vy! 31. 7. a 14. 8. od 16 do 17h. (max 13 lidí na termín, rezervace
v Marcipánce)  

placená inzerce
placená inzerce





placená inzerce



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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placená inzerce

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



placená inzerce
placená inzerce

placená inzerce

Pavlova 454 ❁ Radonice ❁ PSâ 250 73 ❁ tel. 606 147 423, 286 856 988
www.jandiviszahradnictvi.cz ❁ info@jandiviszahradnictvi.cz ❁ Najdete nás také na facebooku!

Jan Divi‰ ZAHRADNICTVÍ nabízí:
◆ sezónní rostliny, bylinky, okrasné kefie a stromy
◆ bohatou nabídku fiezan˘ch rostlin
◆ vazbu dárkov˘ch, svatebních a smuteãních rostlin 

ideálnû na objednání, ale i na poãkání dle nároãnosti
◆ substráty, mulãovací kÛru, hnojiva
◆ pokojové rostliny, kaktusy a sukulenty
◆ kvûtináãe, obaly na kvûtináãe, truhlíky, keramiku
◆ dárkové pfiedmûty
◆ kvalitní med

V souãasné dobû probíhá uzavírka ulice Pavlova v Radonicích.
Pfiíjezd do zahradnictví je moÏn˘ z Vinofie. Pfiijet mÛÏete autem aÏ na parkovi‰tû u zahradnictví.

V sobotu 14. záfií zve na‰e zahradnictví na Vãelafiské dopoledne s Vãelí stráÏí. Pod vedením Jifiího
Cafourka a jeho t˘mu se dozvíte zajímavosti ze svûta vãel. ZároveÀ si budete moci zakoupit med,

medovinu a rÛznorodé produkty od vãelafiské farmy Veletov. Vstup na akci je zdarma.

Otvírací doba:

ãervenec – srpen: 8–16 h v pracovní dny, kaÏdou sobotu 8–12 h, 4. a 5. ãervence zavfieno
záfií: 8–18 h v pracovní dny, kaÏdou sobotu 8–12 h, nedûle zavfieno

AUTO·KOLA FRANTI·EK FENCL

P ¤ I J M E  U â I T E L E
Uãitelsk˘ prÛkaz zajistíme.

Franti‰ek Fencl Kostelecká 820, Praha 9 âakovice 196 00, telefon 603 428 585

➤➤➤ ➤➤➤

KWEL – Elektromont
Elektroinstalace, non stop servis, opravy zásuvek, 

světel, revize, elektro rekonstrukce, jak silnoproudé, 
tak slaboproudé od A až do Z.

Volat non stop 723 457 496, info@kwel-elektromont.cz, www.kwel-elektromont.cz
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Tel. redakce: 286 851 114Uzávěrky: 25.03., 25.06., 25.09., 25.12.

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

Ceny za grafické zpracování inzerátu:

1/1 A5: 500 Kč | 2/3 A5: 400 Kč | 1/2 A5: 300 Kč | 1/3 A5: 200 Kč | 1/4 A5: 100 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.



Samuel Bu‰ek je desetilet˘ kluk, kter˘ si loni v létû pro‰el peklem. 
Na sklonku ‰kolního roku ho zaãala bolet noha, a jeho maminka, o‰etfiovatelka 
v domovû dÛchodcÛ, neponechala nic náhodû a domluvila mu sérii vy‰etfiení. Krátce po
‰okujícím zji‰tûní, Ïe Sam trpí zhoubn˘m nádorem kosti, neboli osteosarkomem, absol-
voval první chemoterapie. Mûl ale ‰tûstí v ne‰tûstí. Ujal se ho MUDr. Jan Lesensk˘ z ne-
mocnice na Bulovce, díky nûmuÏ Sam obdrÏel unikátní rostoucí endoprotézu kolenního
kloubu, tzv. magnetickou protézu. Dnes, po dal‰í léãbû pomocí chemoterapií, mÛÏe Sam
znovu chodit, a protéza – roste spolu s ním. Ale co je stále potfieba a na co se snaÏíme
vybrat finanãní prostfiedky, je dlouhodobá a kvalitní rehabilitace a rekonvalescence, kte-
ré by léãbou vyãerpaného Sama opût vrátily v plném zdraví mezi kamarády do ‰koly.
Prosíme, pomozte.

âíslo transparentního úãtu:

288398432 / 0300 (veden u âSOB)
Název úãtu: Mâ PHA-VINO¤, Samuel
Pfiispûním na transparentní úãet souhlasíte se zvefiejnûním sv˘ch osobních údajÛ.

www.vnorse.cz
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