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V˘stava zahrádkáﬁÛ

Italské dny

Slovo starosty
Podzim ve znamení zelenû
S příchodem podzimu se ve Vinoři chystá několik významných
akcí v oblasti zeleně. Asi nejdůležitější je právě vypsané výběrové
řízení na údržbu zeleně a úklid Vinoře na další 3 roky. Doufáme, že
se nám podaří vybrat solidní firmu, která bude mít v příštích letech rozhodující podíl na tom, jak
bude Vinoř vypadat.
Zároveň v polovině září začala
generální údržba zeleně v předzámčí. O 53 vzrostlých stromů nebylo nikdy zvlášť pečováno, proto se MČ rozhodla pro kompletní
péči, prořezání suchých částí korun, prosvětlení a instalaci různých zpevnění a vazeb v místech,
kde hrozí rozlomení kmenů. Bezpečnost celého prostoru, který se
brzy otevře až k samotnému zámku, je prvořadým cílem. Největší
radost máme ze záchrany několika velkých jírovců, které byly původním dendrologickým průzkumem určené ke skácení, ale po
odborném zásahu arboristů mají
šanci ještě dalších 30 let života.
Významnou akcí bude i podzimní vykácení náletových dřevin
a vyčistění a příprava na novou vý-
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sadbu na levém břehu potoka od
Cukrovarského rybníku k čistírně
odpadních vod.
Asi největším počinem v zeleni za
posledních mnoho let je výsadba
víc než 3/4 km dlouhého stromořadí na poli u Ctěnického zámku,
v místech historické cesty. Přibližně 70 různých ovocných stromů
a mnoho keřů vytvoří zajímavou
procházkovou trasu, doplněnou
medonosnými pásy travin vysazených ve spolupráci s firmou VinAgro. Tato nová alej bude mít
i protierozní funkci a jistě poskytne útočiště mnoha ptákům a menším zvířatům, která se tak mohou
vracet do míst, která dříve obývala.
Jednou z alternativ, jak dlouhodobě ušetřit za údržbu zeleně,
a ještě místo zkrášlit, je výsadba trvalkových záhonů. MČ udělala první krok a na zkoušku takový záhon
vysadila kolem zastávky MHD Vinořský zámek. Pokud se trvalkové
záhony osvědčí, budeme je vysazovat i na dalších místech.
A protože často zůstávalo spadané listí zafoukané na nejrůznějších místech, u obrubníků a na
chodnících až do jara, rozhodla se

MČ zakoupit malý zametací vůz,
který bude od poloviny listopadu
pravidelně projíždět všechny ulice
ve Vinoři a mimo listí sbírat i různé nedopalky, papírky, větvičky,
štěrk po zimě… zkrátka vše, co do
hezky uklizených ulic nepatří.
Doufáme, že uklizené ulice ocení všichni.
Michal Biskup

Informace úﬁadu
Novinky z úﬁadu
Vážení občané Vinoře,
zajisté jste si všimli, že pro Vás
postupně zvelebujeme prostory
úřadu. Zatím jsme se věnovali
vstupnímu prostoru, tedy chodbě
v přízemí. Vymalovali jsme, umístili pro Vás nové místo ke čtení,
tzv. Knihoregál a označili dveře

polepy, kde najdete obecné informace k chodu úřadu. Na hlavních
vstupních dveřích je na polepu
s provozní dobou a adresou úřadu
umístěn navíc i QR kód, kterým se
lehce dostanete přes chytrá elektronická zařízení na naše nové webové stránky www.praha-vinor.cz.

Vzhledem k zachování nynějšího stavu co možná nejdéle prosíme občany, aby svá jízdní kola
ponechávali u stojanu, který je
umístěn na chodníku v bezprostřední blízkosti vchodu do úřadu.
Děkujeme za pochopení.
Kolektiv zaměstnanců úřadu

Oznamuji obãanÛm Vinoﬁe, Ïe od záﬁí je zmûnûn provoz úﬁadu.
Ve dvou dnech pro Vás budeme mít otevﬁeno
aÏ do 18 hodin.
Pondûlí

8:00 – 11:30

12:30 – 18:00

Úter˘

7:00 – 11:30

12:30 – 14:30

Stﬁeda

7:00 – 11:30

12:30 – 18:00

âtvrtek

7:00 – 11:30

12:30 – 14:30

Pátek

7:00 – 12:00

Připomínám občanům, že již od
roku 2016 je v přízemí (místo spořitelny) umístěna podatelna úřadu, kde si vyřídíte běžnou agendu
např. přihlášení pejsků, trvalého
pobytu, můžete si zde nechat ověřit dokumenty či podpisy nebo si
vyžádat výpis z rejstříku trestů.
Bc. Monika Nová, DiS.,
tajemnice

Vinoﬁ má nov˘ Knihoregál
Vážení občané Vinoře,
máte doma přečtené knížky
a víte, že by zajímali i někoho jiného? Doneste nám je.
Nebo si chcete nějakou jinou
knížku přečíst? Přijďte si vybrat.
Knížky si můžete půjčit domů,
přečíst, vrátit nebo vyměnit za ji-

né Vámi přinesené. Budeme rádi
za každou další zajímavou knížku.
Knihy prosíme donášejte nepoškozené, úplné a čisté. Časopisy
a noviny sem nepatří.
A kam?
Do Knihoregálu, který pro Vás
zaměstnanci úřadu připravili jako

nové čtenářské místo ve vstupních
prostorách úřadu na adrese Bohdanečská 97.

mnoho malých i velkých vylepšení. Asi nejdůležitější je aktuálnost.
Vložení nových informací na starém webu trvalo dny, na nový je
zaměstnanci úřadu vkládají během minut. Web je přehlednější,
lépe funguje vyhledávání, obsa-

huje kalendář s nejbližšími akcemi
ve Vinoři a okolí, úřední desku
a všechny zápisy zastupitelstva, rady, výborů a komisí.
Zajímavým čtením mohou být
vinořské kroniky, publikováno bylo prvních několik svazků a další

Těšíme se na Vaši návštěvu a děkujeme, že čtete!
Kolektiv zaměstnanců úřadu

Nov˘ web Vinoﬁe
O prázdninách spustila MČ nový web. Co přináší a čím se liší od
starého?
Nový web na adrese
WWW.PRAHA-VINOR.CZ
je postaven na moderním redakčním systému WordPress a přináší
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se skenují a pravidelně je přidáváme. Na webu je i kamera s online pohledem na centrum Vinoře,
je možné se přihlásit k odběru novinek e-mailem a občané na webu
naleznou i texty všech hlášení
místního rozhlasu. A to není zdaleka konec, pracuje se na dalších

rozšířeních, jako jsou třeba aktuální informace o počasí, jaká je
teplota přímo ve Vinoři, kolik nám
zde přes noc napršelo, nebo jak silný vítr právě duje.
Web je tak dobrý, jak dobrý je
jeho obsah a budeme rádi, pokud
nám občané pomohou takový ob-

sah tvořit. Máte nápad, čím web
ještě doplnit? Nebo si troufnete napsat zajímavé články o dění ve Vinoři, reportáž ze zápasu vinořského teamu, nebo pořídíte úžasné
fotky z naší MČ? Nenechávejte si je
pro sebe, rádi to vše zveřejníme
na novém webu.

který norma pro tento účel umožňuje, a to dřevní štěpku. Ve stejnou
dobu probíhala velká údržba stromů v předzámčí a štěpky bylo

z ořezaných větví hodně, takže
místo aby MČ platila za její likvidaci, využila ji na dopadovou plochu a ušetřila tak nemalou částku.

Co se právû staví?

Největší stavební akcí letošního
roku je jistě nový most do Satalic.
Jak je vidět z fotografií, koncem září bylo již vše připraveno k betonáži mostovky a v listopadu bychom měli zase jezdit do Satalic
ulicí Vinořskou. Odklad termínu
dokončení stavby způsobily technické problémy, a také vzedmutí
potoka po přívalovém dešti, což
vyplavilo část stavby.
Velikostí jistě menší, ale pro bezpečnost dětí důležitější je nová dopadová plocha pod workoutem na
dětském hřišti V Podskalí. Některé
herní prvky dosahují výšky až 4
m a musejí být doplněné bezpečnou dopadovou plochou. Tu lze realizovat různě, třeba pomocí gumové drtě, ale při objemu několika
desítek metrů kubických se jedná
o dost nákladnou záležitost. MČ se
proto rozhodla využít jiný materiál,
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V˘bûrové ﬁízení na zeleÀ
Tajemnice Úřadu městské části Praha – Vinoř vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

REFERENT VEŘEJNÉ ZELENĚ
Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
❙ Zajišťování údržby veřejné zeleně, organizace práce a kontrola práce externí firmy zajišťující částečnou
údržbu veřejné zeleně v obci, monitorování stavu dřevin v obci a zajištění údržby, správa hřišť, příprava harmonogramu prací v rámci vykonávané činnosti na daný časový úsek, povolování kácení stromů,
organizace práce pracovníků úřadu určených pro veřejnou zeleň, zajištění grantových řízení v rámci činnosti, komunikace s občany o zeleni a úklidu MČ, spravování a obsluhování strojů a zařízení určených k
údržbě veřejné zeleně a úklidu MČ.
Kvalifikační předpoklady a požadavky zaměstnavatele:
❙ Střední vzdělání s maturitní zkouškou
❙ Odborná praxe v oblasti životního prostředí na úseku veřejné zeleně, zkušenosti s tvorbou pasportu zeleně, znalosti v oboru dendrologie a orientace v místopisu obce Vinoř výhodou
❙ orientace v právních předpisech oblasti ochrany přírody a krajiny, zákona o životním prostředí a zákona o rostlinolékařské péči,
❙ znalost oborových norem, technologických postupů a agrotechnických termínů zahradnické praxe při
správě veřejné zeleně včetně norem výhodou
❙ velmi dobré komunikační schopnosti pro jednání s právnickými i fyzickými osobami,
❙ aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
❙ flexibilita, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
❙ zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
❙ řidičský průkaz skupiny B.
Místo výkonu práce: Městská část Praha – Vinoř
Pracovní poměr: na 0,6 úvazek, doba neurčitá, předpokládaný nástup 1. 1. 2020
Platové zařazení a platové podmínky:
9 platová třída (platové rozpětí 18 230 – 27 420 Kč) dle zápočtu let odborné praxe, osobní příplatek dle
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení
vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, název funkce, o kterou se uchazeč uchází, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
❙ životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
❙ ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
❙ výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
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Lhůta pro podání přihlášky: doručeno úřadu do 31. 10. 2019
Způsob podání přihlášky:
Obálku označenou „Výběrové řízení na funkci referent veřejné zeleně – NEOTVÍRAT“ zaslat na adresu:
Úřad městské části Praha – Vinoř, Bohdanečská 97, Praha – Vinoř, PSČ 190 17, nebo předat osobně na
podatelnu úřadu.
Zpracování a uchování přihlášky s doklady:
Přihláška a požadované doklady k výběrovému řízení budou zpracovány a uchovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/697.
Vinoř 30. 9. 2019
Bc. Monika Nová, DiS., tajemnice úřadu
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Informace pro obãany
Rada městské části Praha 10 na svém jednání dne 11. června schválila ukončení lékařské pohotovostní služby na poliklinice Malešice a dětské zubní pohotovosti Nad Olšinami. K ukončení provozu pohotovostí dojde k 31. 12. 2019.

Ze 6. zasedání ZMâ Praha – Vinoﬁ
konaného v mimoﬁádném termínu dne 6. 8. 2019
❙ MZ schválilo firmu Z&D stavební společnost, spol. s r.o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice, IČ: 45244618 jako dodavatele
rekonstrukce školní kuchyně ve
staré MŠ v Mikulovické ulici, za
nabídkovou cenu 10 885 062 Kč
bez DPH. Termín dodání nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště.
❙ MZ revokovalo usnesení č.
49/5/19 z 5. jednání zastupitelstva
MČ ze dne 20. 6. 2019 ve znění: Zastupitelstvo MČ Praha-Vinoř souhlasí s navýšením místního koeficientu dle §12 zákona č.338/1992
Sb., o dani z nemovitých 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 hodnoty 5 na hodnotu 4 a souhlasilo s navýšením
místního koeficientu dle §12 zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí z hodnoty 1 na hodnotu 2 a snížením koeficientu dle §11
odst. 3 písm. b) zákona č.338/1992
Sb., o dani z nemovitých věcí z hodnoty 5 na hodnotu 3,5.
❙ MZ schválilo záměr zakoupení
malého zametacího vozu za cenu
maximálně 1.900 tis. Kč bez DPH
a schválilo radou stanovené základní parametry zametacího stroje. Zároveň pověřilo starostu MČ
Praha-Vinoř přípravou Výzvy k podání nabídek a jejím zveřejněním
na webu MČ, úřední desce MČ a za-

sláním minimálně pěti dodavatelům komunální techniky. Výzva
bude v režimu dle § 31 zák. č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (zakázka malého rozsahu). MZ pověřilo Radu MČ PrahaVinoř výběrem dodavatele malého
zametacího vozu z předložených
nabídek.
❙ MZ schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci TJ Sokol Praha Vinoř ve výši 150 tis. Kč a souhlasilo s navrácením výše uvedené
částky nejpozději do konce roku
2023. MZ pověřilo starostu k přípravě a podepsání smlouvy. MZ dále schválilo poskytnutí dotace ve
výši 100 tis. Kč pro TJ Sokol Praha
Vinoř a pověřilo starostu k přípravě a podepsání smlouvy.
❙ MZ souhlasilo, aby Městská část
Praha-Vinoř podala připomínku
k podkladové studii – změna ÚP
Z 3081/10 – Vinoř ve znění: Žádáme, aby pozemky (p.č. 1577/178
a dále části parcel č. 1577/8,

1577/6 a 1577/5) nově zařazené
do funkční plochy ZMK (zeleň
městská krajinná) byly ponechány
ve stávající funkční ploše (SO2 zóna oddechu a rekreace s možností využití také pro golf).
❙ MZ schválilo poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši 30.000Kč ve formě daru paní Veronice Ferencové na pořádání akce
Vinoř se SEFEST dne 15. 8. 2019.
❙ MZ schválilo dotaci ve výši 70
tis. Kč pro Dílo Mariino (Hnutí Focolare) ženská část Strašovská
841, 19017, Praha-Vinoř, na dokončení realizace (certifikaci
a dokončení herních prvků) Rejdiště (dětského hřiště) na pozemku Mariapoli před ZŠ. Nové
dětské hřiště bude pro veřejnost
otevřeno nejpozději 31. 8. 2019.
Částka bude čerpána z rozpočtové kapitoly 3399.
❙ MZ vzalo na vědomí rozpočtová
opatření, která byla projednána
radou MČ Praha – Vinoř od 21. 6.
2019 dle předloženého rozpisu.

S koncem října byl ukončen provoz „bufetu“ na Mladoboleslavské ulici. Dosavadní nájemce neměl zájem
nájemní smlouvu prodloužit. Na úřední desce byl několikrát vyvěšen záměr pronajmout prostory jako bufet, vývařovnu či řeznictví. Nyní jedná MČ s několika
potenciálními zájemci. Bohužel nebytový prostor bude vyžadovat kompletní rekonstrukci.
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číslo RO datum
3038
3. 7.
3040
3. 7.
3042
3. 7.

částka v Kč
684 000,00
917 300,00
333 000,00

3051

3. 7.

15 000 000,00

8015

3. 7.

29 300,00

8016

3. 7.

45 600,00

název
MHMP/vlastní
OdPa
výsadba Ovocné aleje u zámku Ctěnice
MHMP
3745
podíl na dani z příjmů právnických osob
MHMP
3745+6171+2212
podíl z odvodů z výherních a hracích přístrojů
MHMP
3419+3113
rozšíření MŠ (1 mil. Kč)
MHMP
3111+3113
+ kuchyň a školní jídelna MŠ (14 mil. Kč)
finanční vyrovnání s MHMP za rok 2018
MHMP
(vratka za volby 2018)
finanční vyrovnání s MHMP za rok 2018
MHMP
(doplatek místních poplatků za rok 2018)

Ze 7. zasedání ZMâ Praha – Vinoﬁ konaného dne 12. 9. 2019
❙ MZ revokovalo usnesení
Z481/2/18 - Optická síť T-MOBILE
takto:
Zastupitelstvo MČ Praha-Vinoř:
1) podporuje budování optických
sítí a vysokorychlostního připojení k internetu pro co nejširší skupinu obyvatel MČ;
2) stanovilo cenu za zřízení práv
služebnosti (věcné břemeno) na
500 Kč/bm na všech dotčených
pozemcích v majetku nebo svěřené správě MČ Praha-Vinoř;
3) souhlasilo s vybudováním
optické sítě firmou T-Mobile
Czech Republic a.s. IČO
64949681 nebo firmou Scancom s.r.o. IČO: 06708170 v celé zastavěné oblasti MČ PrahaVinoř;
4) souhlasilo se snížením ceny za
zřízení práv služebnosti (věcné
břemeno) na jednu Kč/bm, pokud dojde k zasíťování a poskytování připojení k internetu
přes vybudovanou infrastrukturu v celé oblasti do konce roku 2023 a dojde k vybudování
paralelní infrastruktury pro
místní rozhlas a kamerový
systém MČ Praha-Vinoř, pří-
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padně poskytnutí obdobné adekvátní protihodnoty.
5) pověřilo starostu dalším jednání s firmou T-Mobile Czech Republic a.s. IČO:64949681 i firmou Scancom s.r.o. IČO:
06708170 a přípravou smluv
v intencích tohoto usnesení.
6) smlouva bude uzavřena jen
s firmou, která bude dříve připravena smlouvu podepsat
a respektovat podmínky MČ
Praha-Vinoř.
❙ MZ souhlasilo s tím, aby byla podána žádost o změnu ÚP na parc.
č. 1571 o celkové výměře 62 421 m2,
v katastrálním území Vinoř, s následujícím vyjádřením: MČ PrahaVinoř nepodporuje změnu územního plánu z OP (orná půda) na
plochu SP (sport) a SO3 (částečně
urbanizované rekreační plochy).
❙ MZ souhlasilo s podáním žádosti společnosti FURE, s.r.o. o změnu
územního plánu ze současného
stavu lesní porost na zeleň městskou a krajinou s předloženým vyjádřením: MČ Praha-Vinoř nedoporučuje změnu ÚP na p. č. 706.
❙ MZ souhlasilo s výstavbou pěti
řadových domů na parcele č.678/3

v ulici Bohdanečská dle předložené projektové dokumentace společnosti Archid za podmínky změny architektonického ztvárnění
uliční fasády.
❙ MZ pověřilo pana Davida Smoljaka k přijímání prohlášení o uzavření manželství dle § 11a zákona
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona
131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze.
❙ MZ akceptovalo podání žádosti
paní A.H. o změnu územního plánu zkráceným postupem ze současného stavu OP (orná půda) na
PZO (zahrádky a zahrádkové osady) v oblasti ulice Živanická, směr
Radonice a uložilo starostovi, aby
postupoval dle platné legislativy
a postoupil věc se zamítavým stanoviskem: MČ Praha-Vinoř nedoporučuje předloženou změnu ÚP.
❙ MZ souhlasilo s pojmenováním
sportovního areálu „Sportovní
areál Jiřího Čadka“
MZ schválilo termíny jednání zastupitelstva do konce roku 2019
takto: 31. 10. 2019 a 12. 12. 2019

V˘bor pro sociální vûci a zdravotnictví
Letošní podzim nám přináší pozitivní zprávu v podobě zahájení
delší dobu očekávané rekonstrukce kuchyně v budově školky v Mikulovické ulici, kde v budoucnu
vznikne nové místo pro vydávání
obědů pro naše seniory. Bohužel,
tato rekonstrukce s sebou přináší
i přechodné období, kdy z kapacitních důvodů (školní jídelna bude po dobu rekonstrukce vařit
obědy též pro děti ze školky) nebude možno vaření obědů pro seniory zajistit.
V rámci zajištění náhradního řešení tak, aby senioři měli možnost
naobědvat se i po dobu rekonstrukce bez nutnosti vlastní výroby jídla, vedu jednání s dodavatelem automatů na jídlo, který již
úspěšně funguje např. ve vstupní
hale úřadu MČ ve Kbelích. Zatím
je dodání automatu přislíbeno
a o dalším vývoji bude včas informováno na webových stránkách
našeho úřadu a přijdu jej sdělit seniorům i osobně v rámci jejich
pravidelného pondělního setkání.
Automaty nabízí čerstvá jídla, jsou
denně doplňovány a cenová relace v zásadě odpovídá ceně obědů
ve školní kuchyni. Je proto možné,
že se automat osvědčí i pro dobu
po dokončení rekonstrukčních prací a zahájení činnosti nového místa pro vydávání obědů důchodcům. Automat navíc může mít
zajištěnu provozní dobu po celých
24 hodin, a tak se může stát zajímavým doplňkem pro zajištění
stravy i pro jiné vinořské generace.
Rada MČ a bytová komise, jejímž
jsem členem, se dlouhodobě zabývají stanovením aktualizovaných
zásad bytové politiky naší Městské
části. Bytový fond, který ve Vinoři

z pověření vlastníka Hlavního města Prahy spravujeme, máme zájem
v dohledné době revitalizovat, zajistit postupné opravy jednotlivých
bytů a i společných prostor jednotlivých domů. K zajištění prostředků na tyto opravy se obrátíme na
dostupné veřejné dotační tituly,
nicméně samozřejmě bude nutné
zajistit též prostředky z vlastních
zdrojů. Proto stejně jako v případě
zvýšení jednoho z koeficientů pro
výpočet daně z nemovitých věcí,
která bude znamenat zvýšení této
daně pro vlastníky vinořským nemovitostí, ale stane se současně výrazným přínosem pro hospodaření naší Městské části, přistupuje
Městská část k využití možností,
které jí dávají smluvní ujednání
s nájemníky vinořských tzv. „obecních bytů“.
V první etapě půjde o zvýšení
nájemného u bytů, kde je s nájemníky sjednána tzv. inflační doložka a nájemní smlouva byla
uzavřena před rokem 2018 právě
o výši Českým statistickým úřadem vyhlášené inflace za tento
rok, která činila 2,1 %. O tuto výši
Městská část zvýšila nájemné u bytů, u kterých to bylo smluvně možné. V Radě MČ i v bytové komisi
věříme, že každý z nájemníků pochopí zvýšení v rámci cca jedné
stokoruny měsíčně u jednoho by-

tu, které však opět může znamenat celkový podstatný měsíční přínos pro celou naši obec. Zároveň
máme představu, že získané prostředky budou vraceny právě do
péče o tento bytový fond v podobě jeho postupné revitalizace. Obdobně se bude Rada MČ zabývat
otázkou, jakým způsobem osloví
nájemce bytů, kteří mají sjednán
nájem na dobu neurčitou, a u nichž
nebylo nájemné dlouhodobě jakkoli zvýšeno, v mnoha případech
i celé desetiletí.
Závěrem mám potřebu svěřit se
s určitým mankem, které ve své
práci vnímám, a tím je částečné
přehlížení jedné z oblastí mé gesce,
a to oblasti zdravotnictví. Nezaznamenal jsem však doposud ani
ze strany spoluobčanů, ani ze strany lékařů, vykonávajících svou praxi na území naší MČ, přestože s nimi byla členka našeho Výboru pro
sociální věci a zdravotnictví v kontaktu, žádné konkrétní podněty,
kterým bychom se mohli nebo měli věnovat. Dovolím si Vás tedy, jako čtenáře našeho Zpravodaje, vyzvat, pokud byste o nějakém
takovém problému nebo podnětu
věděli a měli potřebu jej řešit, neváhejte se na mě obrátit.
S přáním krásného podzimu
Jan Červenka, radní MČ

Úřad MČ Praha-Vinoř se omlouvá našim seniorům, že
pro ně nebude možné po dobu rekonstrukce školní
kuchyně (asi pět měsíců) zajišťovat v tomto prostoru
stravování. Od počátku listopadu 2019 bude jako
náhradní řešení fungovat automat na výdej jídel na
terase zdravotního střediska.
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Pozvánka na den otevﬁen˘ch dveﬁí
Co se děje za zavřenými dveřmi
organizace A DOMA z. s.? Přijďte je
otevřít a zjistíte…
Jak vypadá trénink paměti v Komunitním centru? O jakou pomoc
můžete požádat pro svého blízkého,
aby mohl zůstat v domácím prostředí? Překvapily Vás projevy ne-

moci u blízkého a jste zaskočeni novou situací? Nasajte u nás praktické
rady i zážitky! Ty si určitě odnesete, pokud zavítáte do naší organizace A DOMA, z. s. už 7. listopadu 2019
při příležitosti Dne otevřených dveří. Program bude probíhat ve dvou
blocích od 9:30 - 12:30 hodin a po-

té od 14:30 do 16:30 hodin na adrese Na Strži 1683/40, Praha 4, 3.
patro. Další informace najdete na
www.adoma-os.cz nebo na facebooku. Chybět nebude ani občerstvení a drobné pozornosti, které jsme
si pro vás s radostí připravili!
Lenka Hluší

Velmi diskutovaná okružní křižovatka je v provozu. Úspěšně prošla nezávislým posouzením firmou
Ateliér malých okružních křižovatek a správce komunikace – Technická správa komunikací hl. m.
Prahy, a.s. – zařadil do svého plánu
její definitivní realizaci. Připomínky a doporučení, které byly závěrem posouzení, budou zapracovány do projektové dokumentace.

Projekt má finanční podporu Magistrátu hl. m. Prahy, ale vzhledem
k dlouhým lhůtám mezi zadáním
a realizací nemůžeme očekávat finální osazení dříve než za rok až
dva. Doufejme, že za tu dobu se
s existencí křižovatky smíří i ti,
kteří ji neúnavně chodí rozebírat...
Realizace mostu do Satalic právě probíhá, provoz by měl být obnoven v polovině listopadu.

V˘bor pro dopravu
Blíží se konec prvního roku činnosti dopravního výboru, což si
zaslouží stručnou rekapitulaci toho, co se za tu dobu stalo a řešilo.
Proběhlo měření rychlosti v ulici Živanické, byly osazeny nové
značky s reflexním podkladem, zabýváme se podněty a stížnostmi
občanů a brzy bude na webových
stránkách zprovozněna mapa s řešenými místy.
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Již letos v prosinci bude do Vinoře zavedena linka 182, která nahradí současnou linku 185 (ta
bude po výstavbě obratiště u kbelského hřbitova ukončena na tomto obratišti) a bude mít konečnou
zastávku u Billy. Zmizí tak nebezpečné místo v ulici Chaltické, kde
čekající autobusy tvořily překážku
v dopravě, a pojede městský autobus až na konec Vinoře. Linka
302 bude jezdit z Letňan přes Vinoř, Přezletice, Veleň a Čakovice
opět do Letňan. Bude tak možné
se jedním autobusem dostat přímo do Čakovic.
Stále čekáme na realizaci semaforu na křižovatce Mladoboleslavská x Živanická x Bohdanečská,

která je závislá na časových možnostech projektanta. Přes časté urgence nejsme schopni stanovit termín osazení.
Již byly podány návrhy na schválení několika projektů na dotčené
orgány státní správy, ať už Magistrát
hl. m. Prahy nebo na Úřad MČ Praha – Kbely, mimo jiné: zrušení dopravní značky STOP od Satalic, namalování bílé čáry v ulici Živanické
u kostela v zatáčce, stanovení rychlosti 40 km/h na Mladoboleslavské
mezi ulicemi Ronovská a Živanická,
parkování s parkovacím kotoučem
na parkovišti u Normy a u hřbitova
(vymístění celodenního parkování
aut ze Středočeského kraje) a jeden
z nejdůležitějších – zákaz tranzitní

kamionové dopravy přes Vinoř.
Tento projekt má podporu odboru
životního prostředí a dopravy MČ
Kbely a doufáme tak v brzké schválení.
Pracujeme na plánu zimní údržby Vinoře na komunikacích ve
správě MČ.
Výbor se intenzivně účastní jednání s developerem Zámeckého
dvora i Na Dlouhých, aby byly dopady na MČ co nejmenší.
Všechny zápisy z jednání výboru jsou již na novém webu MČ, zde
můžete získat průběžné informace
o našich aktivitách, kterých je
dost, a děkuji tímto ostatním členům za jejich práci.
Lenka Hluší

Názory opoziãních zastupitelÛ
Vážení přátelé,
je tu podzim, stromy se mění
v pestrobarevnou nádheru a spolu se slunečnými dny nabuzují
optimistickou náladu. Proto jsem
se rozhodla začít své sdělení také
optimisticky. Často slyším dotazy,
kam se ztratila Vinoř, místo pro život. Je to pochopitelné, protože
pouze s částí z vás si můžeme dopisovat mailem, komunikovat prostřednictvím Facebooku. Moc jsme
potřebovali nástěnku, kterou oslovíme ty z vás, kteří s počítačem
nekamarádí. Musím poděkovat vedení radnice, získali jsme nástěnku hned před Normou, nedaleko
od zastávky autobusu.
Pohled opozičního zastupitele
s poměrně dlouhou praxí ve Vinoři mi umožňuje vidět věci v jejich souvislostech. V poslední době mě velmi ranil nucený výlov
rybníku V Obůrkách kvůli Herpes
viru, což je ztráta pro místní rybáře. P. Švarc, který si vzal na sta-

rost problematiku spolků ve Vinoři, již upozorňoval na nutnou
finanční kompenzaci. Všichni víme, že rybníky, které jsou závislé
na přítoku potoka posíleného
kbelskou čističkou odpadních
vod, mají minimální množství vody. Proč? Protože vodu přímo
z čističky odebírá Golf! Nikomu,
kdo procházel Obůrkami, nemohl uniknout strašný zápach uhynulých ryb. Kapři se váleli i v potoce směrem do Jenštejna. Trvalo
dlouho, než je někdo uklidil. Je
s podivem, že ty ryby vydržely
zdravé tak dlouho.
Dobrý hospodář ví, že vždy musíme vybírat, málokdy můžeme
mít vše co bychom chtěli. Vinoř
není bezedná nádoba s neomezenými možnostmi. Správně podotkl p. Biskup na zasedání zastupitelstva, že se může stát, že místo
golfu bude lesopark. Že by okolnosti rozhodly ve prospěch zdravého rozumu?

Zúčastnila jsem se představení
projektu na výstavbu domů lemujících golfové hřiště. Jedná se
celkem o cca 600 bytů. Pokud by
místo golfu byl lesopark, dá se
předpokládat, že většina obyvatel
tohoto nového sídliště by relaxovala tam. Také proto, že by došlo
k propojení prostoru pro relax až
do Čakovic a Letňan. Jsem si jista,
že řada z nás by s radostí šla sázet
stromky pořízené na vlastní náklady. Bylo by to logické vyúštění
rozsáhlé výstavby, která nás čeká.
A navíc bychom mohli získat i prostory pro seniory, denní stacionář
pro starší nemocné občany, pro
děti, pro malé skauty, kteří nemají střechu nad hlavou a řadu dalších prostor v monstrózním domě
uprostřed pole, který dle původního projektu neměl být vidět.
Z představení developerského
projektu vyplynulo rovněž, že se
počítá s prostorem pro parčík
a sportoviště pro všechny. Trochu
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smutné bylo sdělení pana architekta, že on ručí jen za výstavbu domů,
zeleň „by eventuálně šla za městskou částí“. A městská část považuje zřejmě za ideál usilovat o hokejový stadion pro celou Prahu.
Trochu mě zaskočilo (tedy nepřekvapilo) rozhodnutí zastupitelstva o nesouhlasu s výstavbou
víceúčelového sportoviště pod Vinořskou silnicí na okraji Satalického háje. P. Smoljak by v tomto
místě (jde o okraj chráněného území) raději viděl třeba nákupní
středisko!!

Již na jaře jsem žádala radu MČ
o pořízení tabulí zakazujících volný pohyb cyklistů po Ctěnickém
lesíku. Lesy ČR vymezily prostor
tak, aby nebyly dotčeny cenné
dřeviny, ale rada nesouhlasila. Výsledkem bylo osazení tabulí sponzorským darem p. Jukoviče, člena
místní ODS. Protože si je vědom,
že zeleň ve Vinoři ubývá a je nezbytné se o ni starat.
O to víc mě udivilo, jakým způsobem se řeší stížnost obyvatel
v Podskalí. Do místního parčíku se
chodí kromě maminek s dětmi ba-

vit i mládež, která je hlučná. Řešení? Uříznutí lavičky, která byla nejblíže k rodinným domkům. A výsledek? Zase o jedno posezení pro
slušného člověka méně.
A zase jsem sklouzla do pesimistického tónu, což jsem opravdu nechtěla. Já ale přesto věřím ve
zdravý rozum a trochu štěstí jako
ocenění těch občanů, kterým jde
o spokojený život ve Vinoři.
Krásný podzim, zdraví a pohodu přeje
Lenka Turnerová

Vinoﬁ je ná‰ spoleãn˘ domov
Z nástěnek, článků a oběžníků
Sdružení pro Vinoř se pravidelně
dozvídáme, že naše městská část
slaví jeden úspěch za druhým. Není na místě přicházet s opačným
tvrzením, že „Vinoř nevzkvétá“.
Nicméně je potřeba upozornit na
to, že se daří jen v určitých oblastech. Není tomu však kvůli nepřízni počasí, zákonů či nadřízených úřadů, jako spíše kvůli
selektivní pozornosti současné koalice. Cílem opozice není zpochybnit každé jednotlivé rozhodnutí vedení obce. Je samozřejmě
správné starat se o rozvoj školy
a školky či opravovat místní komunikace, nicméně je potřeba hledět i do jiných sfér.
Co Vinoři chybí
Je již notoricky známým faktem, že ve Vinoři chybí jakékoli
potřebné pomáhající sociální zařízení pro seniory, ať už by se jednalo o domov pro seniory, stacionář nebo pečovatelská služba,
která by mohla rychle podat pomocnou ruku každé rodině, jež pečuje o své staré, nemocné či umí-
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rající příbuzné. A nejde jen o seniory. Vinoř by mohla rozšířit i další sociální a zdravotní služby, ze
kterých by profitovali nejen naši
nejstarší spoluobčané a jejich blízcí, ale všechny věkové kategorie.
Třeba zveřejnění výzvy na založení fyzioterapie by při současném
počtu obyvatel určitě stálo za zvážení. Řada mladších ročníků možná aktuálně necítí potřebu podobných služeb, ve skutečnosti však
každý z nás je jejich potenciálním
klientem. S ohledem na zvyšující
se počet obyvatel v naší obci je potřeba začít tyto deficity řešit. A to
především proto, že nejde o věci,
které se vybudují za několik měsíců, jako spíše o dlouhodobé koncepce, z nichž budou mít prospěch
i ti, kteří dnes na důchod zatím nemají ani pomyšlení.
Neochota naslouchat a vést
diskuzi
Problém ale nespočívá pouze
v tom, že vedení MČ pravděpodobně zapomnělo na celou jednu
skupinu občanů. Nejde jen o to, že
se řada potřebných věcí neřeší

a místo toho radní vyjednávají
např. zahraniční partnerství, ze
kterých kromě několika výletníků nemají obyvatelé Vinoře žádný reálný užitek. Problém je především v tom, že současné
vedení MČ odmítá naslouchat odlišným hlasům, než jsou ty jejich.
Není výjimkou, že některý občan
přijde na zastupitelstvo s dotazem, kritickou připomínkou či
akutním problémem a místo
vstřícného „podíváme se na to
a zkusíme vymyslet, co se tím dá
dělat“ se jim dostane odpovědí
typu „vy tomu vůbec nerozumíte,“ „všechno je v naprostém pořádku,“ nebo „my s tím nemůžeme nic udělat.“ Často se také
stává, že vedení MČ některé návrhy řešení týkající se například
rozvoje Vinoře ze všech sil obhajuje, navzdory pochybnostem
o jejich důvěryhodnosti, a jiné
bez diskuze smete se stolu. Vedení MČ bohužel chybí sebekritika.
Nebylo by na škodu, kdyby kolikrát dobře míněnou kritiku nebralo jako útok na sebe, ale jako
podnět k diskuzi.

Co s tím?
Nadávat nestačí. Budeme rádi,
když se nám ozvete se svými připomínkami, rádi se s Vámi spojíme. O problémech Vinoře diskutujte i se svými sousedy a dalšími
spoluobčany. Zajímejte se, o čem

zastupitelstvo a rada jedná a dívejte se kolem sebe. Navzdory nepříjemným zkušenostem některých našich spoluobčanů Vás
prosíme, abyste se nebáli své názory, starosti a žádosti vyslovit nahlas na zasedání zastupitelstva.

Někdy to bude cesta po malých
krůčcích, od kterých nás ani Vás
nesmí odradit počáteční nezdary
a nepochopení.
Jan Obruča
jan.obruca@praha-vinor.cz

Reakce na ãlánek Jana Obruãi „Vinoﬁ je ná‰ spoleãn˘ domov“
Hned v úvodu tohoto textu
bych rád předeslal jednu podstatnou okolnost. Totiž tu, že když se
teď coby koaliční potentát, papaláš a vašnosta ohradím proti článku kolegy z opozice, nečiní mi to
žádné zvláštní potěšení. Autora
textu Honzu Obruču znám řadu
let, z mnoha dobrých důvodů si ho
vážím a skutečnost, že nespolupracujeme jako koaliční kolegové,
ale formálně stojíme v zastupitelstvu proti sobě, považuji spíše za
souhru náhod, než za výsledek nějaké zásadní názorové nesmiřitelnosti.
Možná právě proto mě jeho aktuální příspěvek, v němž označuje
současnou koalici za těleso, které
se vyznačuje selektivní pozorností a neochotou naslouchat odlišným hlasům, tak popudil.
Rozumím tomu, že úkolem opozice je koalici kontrolovat, podle
vlastního uvážení ji „pronásledovat“ a hnát ji za její činy k odpovědnosti. Konečně sám jsem si čtyři roky v opozici také odkroutil
a o pocitech menšinového kverulanta ve stínu mocných uzurpátorů bych mohl vyprávět melancholické příběhy a zpívat teskné
písně. Ovšem – a v tom je pro mě
ta zásadní potíž –, vymezuje-li se
opoziční bojovník proti mocným
tohoto světa a sám přitom má
máslo na hlavě, ptám se, do jaké
míry je takový oponent důvěry-

hodný a do jaké míry si zasluhuje
být brán vážně.
Jestliže si v pasáži „Co Vinoři
chybí“ přečtu o absenci potřebného sociálního zařízení pro seniory
i dlouhodobé koncepce, podle níž
by se sociální péče ve Vinoři měla
řešit, odpovídám pouze dvěma letopočty: 2010–2018. Po dobu těchto osmi let byla předsedkyní výboru pro sociální záležitosti paní
Lenka Turnerová, tehdy zastupitelka za ODS a dnes leader hnutí
„Vinoř místo pro život“, které spolu s Janem Obručou v zastupitelstvu reprezentuje. Její dlouhodobou koncepci sociální péče dodnes
marně hledáme – jakmile ji někde
najdeme, dáme určitě vědět. Tím
se vlastní odpovědnosti za řešení
sociálních otázek v současnosti rozhodně nezbavujeme – kroutím jen
hlavou nad pisatelovou lehkovážnou smělostí, s níž problém tímto
způsobem veřejně prezentuje.
Fundovaně se vyjadřovat k řešení vinořských sociálních záležitostí však náleží spíše kolegovi
radnímu Janu Červenkovi, budu si
proto raději hledět vlastních kompetencí. Mezi ně patří kultura
a mezinárodní spolupráce. Tady
mi na mé pískoviště Jan Obruča
vstupuje s poznámkou: „...řada
podstatných věcí (se) neřeší a místo toho radní vyjednávají např. zahraniční partnerství, ze kterých
kromě několika výletníků nemají

obyvatelé Vinoře žádný reálný užitek.“ Být opoziční zastupitel, asi
bych si za tak brilantně formulovanou výtku, adresovanou koaličním zaslepencům, gratuloval. Jenže to bych se nesměl jmenovat Jan
Obruča. Jediný výletník z celého
zastupitelstva, který od začátku letošního roku v rámci své funkce
odcestoval do zahraničí, byl totiž
Honza sám. V lednu si od rady MČ
vyžádal pověření ke služební cestě na kongres komunálních politiků v italském Castel Gandolfu.
Z jednostránkové zprávy o jeho
tamním působení si obrázek o reálném užitku této cesty pro občany
Vinoře může udělat každý zájemce osobně.
Pokud jde o mezinárodní spolupráci, naváží se do ní autor podle mého názoru ve značně nevhodný okamžik. Jen za poslední
čtvrtrok se mohl každý přesvědčit,
že jen kvůli „několika výletníkům“
se jí rozhodně nevěnujeme.
O prázdninách jsme v naší základní škole hostili mezinárodní
tábor pro desítky dětí z partnerských měst Schulzendorf a Kargowa a děti z Vinoře (v dalších letech
naopak čeká naše děti stejná akce
v Polsku a v Německu). V září
k nám přijelo dvacet sportovců ze
Schulzendorfu sehrát přátelský
fotbalový zápas a užít si spolu s námi posvícenskou zábavu, o týden
později pro nás čtyřicetičlenný
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orchestr z italského Lavena Mombella zdarma uskutečnil krásný
koncert ve Ctěnicích, což jako
v pravdě historickou událost ocenilo více než sto padesát vesměs
vinořských návštěvníků.

„Nebylo by na škodu, kdyby (vedení MČ) kolikrát dobře míněnou
kritiku nebralo jako útok na sebe,
ale jako podnět k diskuzi,“ podotýká v článku Jan Obruča. Zlatá
slova. Pokud budou platit pro ně-

ho stejně jako pro nás, jistě to bude pro obě strany ku prospěchu.
Robert Rytina, zástupce starosty a radní pro kulturu a mezinárodní spolupráci MČ Praha-Vinoř
robert.rytina@praha-vinor.cz

Ctûnice
Adventní koncert
se souborem
MUSICA BOHEMICA
30. 11. 2019
(v 15.00 hod.)
Umělecký vedoucí Jaroslav Krček, dirigent a hudební skladatel
soubor založil v roce 1975 a od té
doby je Musica Bohemica zárukou
špičkové umělecké kvality. Jaroslav Krček je vyhraněnou skladatelskou osobností, u níž se prolínají hudební sféry u jiných autorů
těžko slučitelné. Adaptace lidových předloh, staré duchovní písně z renesančních a barokních
kancionálů i vlastní vokálně instrumentální dílo Jaroslava Krčka
je v podání souboru Musica Bohemica zcela nezaměnitelné.
Vstupné 180,-Kč /děti do 5 let
zdarma/ děti 6 -15 let 80,- Kč. Předprodej vstupenek od 1. 10. 2019
v pokladně zámku.
STÁLÁ EXPOZICE
1. PATRO ZÁMKU

¤emesla v poﬁádku
Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku
po současnost
Expozice Řemesla v pořádku seznamuje s dějinami řemesel a cechovního sdružování a představu-
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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,
do 31. 10. 2019 úterý–neděle 10.00–18.00
Od 1. 11. 2019 úterý–pátek 10.00–16.00
sobota–neděle 10.00–18.00
Státní svátky:

28. 10. a 17. 11. 2019 otevřeno 10.00–18.00 hod.

Štědrý den:

24. 12. 2019

ZAVŘENO

Boží hod vánoční: 25. 12. 2019 otevřeno 10.00–16.00
2. svátek vánoční: 26. 12. 2019 otevřeno 10.00–16.00
Silvestr:

31. 12. 2019

ZAVŘENO

Nový rok:

1. 1. 2020

otevřeno 10.00–16.00

je tak jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě,
kterou spravuje právě Muzeum
hlavního města Prahy. Historie cechů je dokumentována reprezentativními předměty, jimiž se řemeslníci hrdě hlásili ke svému
oboru.
Předmět čtvrtletí:
Pokladna cechu knihařů:
První zmínka o knihařích neboli knihvazačích v Praze je z dru-

hé poloviny 14. století, ale velmi
pravděpodobně byli tito řemeslníci na našem území již dříve. Pozoruhodná pokladna cechu knihařů z první poloviny 18. století
má bohatou reliéfní výzdobu s vyobrazením českých partonů: najdeme zde jak výjev umučení Jana
Nepomuckého, tak zavraždění svatého Václava ve Staré Boleslavi. Na
víku sedí zlatý apokalyptický beránek na knize se sedmi pečetěmi
a s figurami evangelistů okolo něj.

Jeden z evangelistů, svatý Lukáš, je
také patronem knihařů.
STÁLÁ EXPOZICE
přízemí ZÁMKU

Zámek Ctûnice
Dějiny, stavební vývoj a obnova

Dûjiny Vinoﬁe
Od pravěku do 20. století

STÁLÁ EXPOZICE – VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR

NádraÏí Praha – Tû‰nov a Negrelliho viadukt
Expozice představuje zaniklé
pražské nádraží jako model ve velikosti H0. Model budovy v měřítku
1:87vznikl dle původních technických výkresů metodou 3D tisku. Na
digitálně řízeném kolejišti jsou
v provozu repliky dobových vlakových souprav a modelový železniční provoz zahrnuje i trať procházející po Negrelliho viaduktu, pod
nímž se nacházelo zhlaví těšnovského nádraží. Model viaduktu
v podobě z roku 2013 je nově součástí této expozice. Karlínský či Negrelliho viadukt byl postaven jako

součást drážďanské větve projektu
Severní státní dráhy Olomouc–Praha–Drážďany. Most byl budován od

jara roku 1846, do provozu byl uveden 1. června 1850 a do roku 1910
byl nejdelším mostem Evropy.

VÝSTAVY – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Nashle na skle.
Současná tvorba studentů a pedagogů sklářské školy v Novém Boru
Výstava věnovaná sklářskému
řemeslu představuje sklářskou
školu v Novém Boru, která jako jediná v ČR sdružuje všechny tři
stupně sklářského vzdělávání, vychovala mnoho sklářských mistrů,
kteří šířili a stále šíří slávu českého sklářství po celém světě.

Ze života knih a knížek
17. 11. 2019 – 13. 4. 2020
Tato výstava detailně přiblíží
knižní řemeslo a řemeslnou zdatnost pražských knihařů, včetně jejich organizace v ceších a společenstvech. Vedle autentických
ukázek knih ze sbírek MMP, také
představí stroje, nástroje a materiály, které knihaři při své práci
používali. Výstava bude pojata jako
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poznávací stezka, jejímž hlavním
těžištěm bude knihařská dílna
s replikami tiskařského lisu, řezačky, zlatičky atp.
23. a 30. 11. 2019,
7., 14. a 21. 12. 2019
tvůrčí dílny (10–17 hod.) zaměřené na tisk na ručním tiskařském
lisu, tvorbu záložek či na práci
středověkého písaře.

Speciální tiskařská dílna se
SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou
7. 12.
(10–17 hod.)
Umožní vyzkoušet starou techniku volné ražby, tisk grafik technikou dřevorytu na ručním lisu
a představí současnou tvorbu ruční modelace podkladů pro výrobu
medailí a mincí.

Adventní rytecká dílna
14. 12.
(10–17 hod.)
Ukáže techniku linorytu a výrobu záložek. Návštěvníci si budou moci vyrobit neobvyklý vánoční dárek či novoročenku.

Programy pro ‰koly a zájmové skupiny (út–pá)
Objednávejte se předem na tel: 286 001 362, nebo na e-mailu: lektorctenice@muzeumprahy.cz.
Komentované prohlídky
Řemesla v pořádku
Komentovaná prohlídka expozice seznámí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního
sdružování od středověku po
současnost.
Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ
Interaktivní programy
Tovaryšova cesta na zkušenou
Program je koncipován jako
cesta vyučeného tovaryše jdoucího do světa na zkušenou. Na základě vandrovnické knížky, kterou děti obdrží po interaktivní

komentované prohlídce, se samy
vydávají na vandr po expozici.
Vhodné pro: 1. st. ZŠ
Mašinkou do časů minulých
Světem vlaků návštěvníky provede lektorka prostřednictvím her
i živé diskuze, návštěvníci zhlédnou model bývalého Těšnovského
nádraží a Negrelliho viaduktu v plném provozu. Děti si budou moci
vyzkoušet, jaké to je být průvodčím
a vyrobí si výpravku pro výpravčího, tedy ruční návěstidlo, které výpravčí používá při výpravě vlaku.
Vhodné pro: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

Knihařský učeň
Animační program o knihařích
a knihvazačích přiblíží dětem tajemství tohoto starodávného řemesla a zavede je do světa dávných
písařů, iluminátorů, knihtisku
i různých druhů knih včetně knížek modlitebních a vandrovnických. V rámci programu si návštěvníci budou moci vyzkoušet
písařskou a knihařskou dílnu.
Různé varianty programu podle
věku dětí.
Vhodné pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ.

Literární kavárna (ve 14 hod, v sále Koãárovna)
V roce 1985 emigrovala do Německa. Rok si vyzkoušela i život
v Izraeli, ale v 90. letech se rozhodla k návratu do Prahy. Charismatická umělkyně se narodila do
rodiny, která jen zázrakem přežila
holokaust, a jejíž život poznamenala nejedna trpká zkušenost, ale
nikdy se nevzdala toho nejcennějšího – chuti vždy znovu začít.

úterý 8. 10. 2019
Martina Fialková
a Božena Steinerová
„Klavír je můj život“
Božena Steinerová, vynikající
pianistka, absolventka pražské
HAMU i umělecké aspirantury na
Čajkovského konzervatoři v Moskvě, koncertovala a nahrávala s nejznámějšími orchestry a dirigenty.
Božena Steinerová
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úterý 12. 11. 2019
Zdenka Procházková
a Jitka Zelenková

Jitka Zelenková

Jitka Zelenková má ve svém hlase má takovou sílu, že je nezaměnitelná a jedinečná. Když se řekne
Sametový hlas, je jasné, že je řeč

o Jitce Zelenkové. Česko-slovenská
stálice, která nedávno oslavila 50
let své hudební kariéry, patří mezi nejvyhledávanější interpretky
balad a swingových písní. Zpívá
ale i šanson a jazz. V roce 2018 obdržela multiplatinovou desku
Supraphonu a vydala svoje 18. album „Intimity“.
úterý 10. 12. 2019
Zdenka Procházková
a Karolína Žmolíková
Sopranistka Karolína Žmolíková působí jako koncertní zpěvačka
a je stálou hostující sólistkou Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Je velice všestranná. Zaměřuje se na klasický
i moderní operní repertoár, věnuje se písňové tvorbě, oratorní i staré hudbě, ráda si udělá výlet i do
oblasti španělských zarzuel, kla-

Kateřina Žmolíková

sického muzikálu nebo swingu.
V našem literárně hudebním setkání zazní známé Caro mio ben
Giuseppe Giordaniho, Ave Maria
Giulia Cacciniho nebo Franze
Schuberta a také nejkrásnější české a zahraniční koledy.

Vinoﬁ international
Mezinárodní tábor ve Vinoﬁi
7.července 2019 jsme zahájili již
několikátý mezinárodní tábor Vinoř-Schulzendorf-Kargowa. V letošním roce připadla organizace
MČ Praha-Vinoř a tábor proběhl za
podpory Česko-německého fondu
budoucnosti, který na pořádání tábora věnoval částku 53428 Kč.

Jako každoročně se tábora zúčastnilo 10 dětí z Vinoře, 10 z německého Schulzendorfu a 10 z polské Kargowe ve věku 10-11 let.
Němci, s vedoucími Anke a Manuelem, přijeli vlakem z Berlína, Poláci, s vedoucími Monikou a Teresou, svým autobusem a české děti
přišly většinou po svých. Postupně se všichni ubytovali ve školní
družině místní školy. První odpoledne se děti vzájemně seznamovaly, používaly hlavně angličtinu
a samozřejmě také ruce a nohy,
jak už tomu bývá při vícejazyčných akcích. Prošli jsme Vinoř,
ukázali Polákům a Němcům obecní

úřad, naši druhou školu na Vinořském náměstí a pohráli si na hřišti
v Podskalí. Pak byl uvítací přípitek
v jídelně, kde náš tábor oficiálně zahájil pan starosta Michal Biskup.
Překvapením pro všechny byly mufinky s vlaječkami našich zemí, podle kterých hned každý věděl, kam
se posadit. Po večeři (přírodní kuřecí plátek a brambory) jsme malovali na látkové tašky různé vzory
podle šablon i podle fantazie.
Druhý den jsme po snídani vyrazili na bobovou dráhu na Proseku, což si děti velmi užily, ani nechtěly slézt a jezdily by snad až do
večera. K obědu byl výborný guláš
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s těstovinami. No a odpoledne
zpátky na autobus, ještě metrem
a pak znovu autobusem. Tentokrát
do ZOO. I tady to bylo moc fajn.
Vrátili jsme se až na večeři, ke které byl kuřecí vývar a palačinky
s borůvkovou marmeládou a čokoládou. Všem dětem i dospělým
moc chutnalo. Po večeři si kluci
odehráli první fotbalový zápas, na
který se už od začátku těšili. Pak
jsme se pustili do dalšího workshopu. Barvy jsme měli až za ušima, ale dílo se podařilo. Děti vytvořily krásné hodiny, které si po
smontování mohou pověsit do
svých pokojíčků. Před večerkou
jsme ještě vyhlásili soutěž „Talent“
a děti dostaly za úkol si v průběhu týdne připravit program na poslední večer.
A je tady třetí den. Snídaně
v podobě švédského stolu proběhla jako vždycky a pak nás přišla
pozdravit paní učitelka Eva Titěrová, učitelka tělesné výchovy. Začalo sportovní dopoledne. Nejprve v tělocvičně a po svačině
venku. Netradiční závodění se
všem velice líbilo. Na chvíli se
z nás staly Formule 1 a náš tým
nám po ujetí jednoho kola musel
přezout pneumatiky (naše boty
zout a zase obout), abychom mohli ujet ještě jedno kolo. Dále jsme
soutěžili v piškvorkách, prostřídali se proti sobě všechny týmy. Venku nás čekala hra Brännball podobná softbalu. Ani jsme si
nevšimli, že už je čas na oběd,
k němuž bylo kuře, brambory
a švestkový kompot. Po chvilce odpočinku jsme se vydali na cestovní maraton do Šestajovic. Naštěstí autobusy (celkem tři tam a tři
zpět) jely bez komplikací, a my
jsme si dovezli vlastnoručně vytvořené čokolády, svíčky, vykroje-
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né mýdlo a sůl do koupele, a ještě
jsme stačili pohladit všechna zvířátka v minizoo. K večeři byly boloňské špagety, po kterých se jen
zaprášilo. Večerní kino s popcornem bylo příjemné zakončení
dnešního dne. Promítali jsme film
Vynález zkázy, protože nás čekalo
muzeum Karla Zemana.
Ve středu jsme jeli na celodenní
výlet do Prahy. Po snídani jsme
všichni vyfasovali balíček s jídlem
na cestu a vydali se autobusem,
metrem a tramvají do Muzea Karla Zemana. Našim úkolem bylo najít poklad podle zadání na pracovním listě. (Každá skupina měla
pracovní list ve svém jazyce.) Téměř všechny odpovědi jsme věděli, protože jsme se dobře dívali na
film Vynález zkázy. A co jsme nevěděli, dalo se v muzeu najít. Povedlo se, a zámek s pokladem jsme
otevřeli. V truhle bylo zlato - tedy
vlastně zlatí haribo medvídci. Po
získání pokladu jsme si prohlédli
centrum Prahy z paluby výletní lodi při hodinové plavbě po Vltavě.
Další putování už bylo po vlastních. Prodrali jsme se přes Karlův
most, prošli kolem Národního divadla a Národní třídou doputovali do Skleněného labyrintu. Nebojte, nezabloudili jsme. Nakonec
jsme hostům z Polska a Německa
ukázali naši chloubu - Orloj na Staroměstském náměstí. A protože
nás už dost bolely nohy, následovala cesta na metro a autobusem
domů - do školy. Večeře byla vydatná: polévka, bramborové knedlíky s masem a koláč. Na závěr dne
nás čekalo muzicírování s Lenkou
Pobudovou, učitelkou hudební výchovy v místní škole. Stal se z nás
veliký orchestr a školou se nesly
krásné rytmy a tóny. Moc jsme si
to užily.
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Tak a blížíme se ke konci našeho tábora. Ve čtvrtek jsme byli
v Leteckém muzeu ve Kbelích. Vrátili jsme se na oběd (rizoto s okurkou) a nemohli se dočkat odpoledne. Konečně byl dán pokyn:
„Zabalit plavky, ručník, mýdlo,
vezměte si ještě svačinu, pití a jede se na bazén“. Do Lagoonu v Letňanech jsme dojeli autobusem.
Tam jsme se pěkně vyřádili. Bylo
to moc fajn, hlavně jízda na tobogánu. K večeři nás čekala gulášová
polévka, těstovinový salát a pečivo. Sotva se dojedlo, kluci šli hrát
fotbal a holky nacvičovat na závěrečný večer. Na čtvrteční večer byl
připravený poslední výrobek, lžičky zdobené fimohmotou. Děti se
překonaly, co kus to originál vhodný klidně na prodej. A pak už hurá do hajan.
V pátek dopoledne děti zkoušely na večerní TALENT a po obědě rajské s knedlíkem, jsme jeli do O2
Arény na minigolf. Původně jsme
měli v plánu Gutovku, kde je kromě minigolfu možné si pohrát
v parku a užít si ještě vodní svět,
ale kvůli dešti jsme minigolf přesunuli dovnitř. Ale při cestě na autobus jsme si nakonec užili i ten
vodní svět, strhla se totiž obrovská
průtrž mračen. Při návštěvě Harfy
jsme neopomenuli ani shoppování, to mají totiž děti obzvlášť rády.
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Na večeři jsme se vrátili s malým
zpožděním. Čekal nás řízek
s bramborem a rajčatový salát. Po
večeři dostali všichni ještě trochu
času na vyzkoušení svého vystoupení a ve 20 hodin to vypuklo. Téměř každý předvedl, na co má talent. Viděli a slyšeli jsme: zpěv,
gymnastiku, badminton, hru na
klavír, hru na kelímky a na tělo,
i divadlo za doprovodu vážné hudby. Byla to fajn podívaná, hodně
jsme se nasmáli a výborně pobavili. Také jsme se naučili nový tanec od polské vedoucí Teresy. Předali jsme si dárečky s kamarády
z Polska a z Německa a popřáli si
hezký zbytek prázdnin.
V sobotu nás čekalo už jen balení, loučení a odjezd domů. Loučili jsme se jen neradi, všichni si
ten týden moc užili. Jménem dětí
děkujeme všem, kteří se podíleli
na tom, aby se tento tábor mohl
realizovat a proběhl k jejich spokojenosti.
No a příští rok je na řadě Schulzendorf.
Iveta Koníčková a Iveta Boušová
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Náv‰tûva ze Schulzendorfu

Pátek 13. nemusí znamenat
pouze smůlu, ale také příjezd příjemné návštěvy z partnerského
Schulzendorfu. Během pátečního
odpoledne dorazilo celkem 18 návštěvníků z našeho německého
partnerského města. Během víkendu je čekal velice náročný program a musím říct, že se povedl na
výbornou. Chvíli po příjezdu celá
skupina absolvovala procházku
po Vinoři, během níž navštívila
podzimní výstavu zahrádkářů.
Zde nejen že obdivovali výsledky poctivé práce, ale také nakoupili spoustu produktů od našich
zahrádkářů.
Následně jsme prošli část Vinoře a představili našim hostům nejen aktuální zajímavosti, ale také
informace z historie. Většina z nich
zde nebyla poprvé, ale i tak se
nám podařilo představit spoustu
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novinek a věcí, které je překvapili. Poté jsme zašli na společnou večeři do Kbelského pivovaru, kde
jsme probrali novinky na obou
stranách a také začalo hecování
před hlavním bodem návštěvy,
a to fotbalového zápasu mezi zástupci starých gard obou měst.
Jako taktickou přípravu před utkáním zvolili naši hosté v sobotu
dopoledne návštěvu centra Prahy.
Po obědě a odpočinku jsme se se-

šli na umělé trávě v areálu našeho
fotbalového hřiště a souboj mohl
začít. Po lítém boji se nám podařilo v utkání zvítězit 9:4. Hlavní ale
bylo, že se hrálo ve velmi přátelské atmosféře (ta vydržela i po zápase), za krásného počasí a nikdo
se nezranil. Následoval nezbytný
rozbor utkání a plánování odvety.
V sobotu večer jste mohli naše
návštěvníky potkat na Baráčnické
zábavě a společně si s nimi zatančit
a užít si příjemný večer. Poté co vyzkoušeli své štěstí v tombole, se již
museli odebrat na hotel, neboť je ráno čekala cesta zpět. V neděli ráno
jsme se rozloučili s tím, že již nyní se
těšíme na další setkání. Mám milou
povinnost vyřídit pozdravy a poděkování všem Vinořákům, neboť naši hosté zde prožili krásný čas a odvezli si pouze pozitivní vzpomínky.
Michal Zítek

Italské dny ve Vinoﬁi
O víkendu 21.-22. září Vinoř
navštívila hudební „banda“ čili orchestr Giuseppe Verdiho z našeho
partnerského města Lavena Mombella v Itálii. Na konci června nám
znenadání italský starosta Ercole
Ielmini napsal, že stočlenné dechové těleso je s darem pro své
partnerské město (tedy pro nás),
jak před ním učinila hudební reprezentace a delegace pana Roberta Rytiny v předjaří roku 2018,
téměř ante portas. Nepřijelo jich
sto nýbrž na padesát a v rámci
„Italských dnů“ ve Vinoři, které
získaly laskavou záštitu zcela nové
paní ředitelky Italského kulturního institutu v Praze Alberty Lai, se
podařilo navázat na desetiletou
kulturní i duchovní spolupráci
obou měst v podobě koncertu
a mše díky nasazení kulturního rady Roberta Rytiny a velkorysé
ekumeně zkušeného ctihodného
otce, lékaře a misionáře Františka
Slavíčka, který pokračuje v tradici
pátera Pavla Jančíka.
Laveno-mombellské hudební
těleso spolu s milým a skromným
dirigentem Mauriziem Zocchim,
zastupiteli Nadiou Marchetti (kultura) a Alvarem Reggiorim (turismus) a dalšími sympatizanty dorazili po dvanáctihodinové cestě
v sobotu v sedm hodin ráno do Vinoře. Neučesanější než kdykoliv
předtím, jsem je běžela přivítat do
Centra Mariapoli, kde posnídali
a my se společně vydali hromadnou dopravou na prohlídku historického centra Prahy a na sraz
s dalšími, kteří přiletěli předešlého dne, na Hradčany. Po peripetiích s kontrolory jsme si na Muzeu
vyzvedli našeho autorizovaného
průvodce Tomáše Vlčka, který ce-

lou cestu od Zámeckých zahrad,
přes všechna nádvoří Hradu,
schody, Karlův most až po Vodičkovu ulici, kde v Novoměstském
pivovaru Italové okusili tamní speciality, podával až ripellinovský
a manýristický výklad Prahy ve
všemožných souvislostech. Pro
barvitější představu je třeba dodat, že se nám naši přátelé při cestě docela i ztráceli, hledáním a nalézáním jsme plnými doušky
vychutnávali sounáležitost skupiny a labyrint Prahy a dostali jsme
se do velkého časového skluzu. Po
obědě jsme se bleskurychle vrátili do Vinoře, polovina skupiny se
ubytovala v Mariapoli, druhá v Satalicích, kam je odvozili ochotní
páni František Švarc a Robert Rytina. Následovalo nové kolečko,
tentokrát již s autobusem a v plné
parádě, v uniformách a nástroji na
zkoušku do Ctěnic. Nutno dodat,
že sál Kočárovny, vnější romantické neelektrické osvětlení po celý
den chystala kulturní komise spolu s kulturním radou.
Koncert moderní hudby v zámeckém areálu ve Ctěnicích započal hymnami a nesl se na vlnách

světových a italských šlágrů napříč žánry. Nechyběl výběr z filmových melodií, skupina Queen,
Abba, soul, z italských skladatelů
a písničkářů byl zastoupen Antonio Rossi, Marco Martoia a Fabrizio De Andre, Cohenovu píseň
„Hallelujah“ spolu s orchestrem
zazpívala Tereza Dlouhá. Po koncertě následoval příjemný raut
a povídání.
Páter František Slavíček se ještě po koncertě s muzikanty domlouval na živých vstupech na nedělní mši, která se mimořádně pro
naše italské přátele slavila již v devět hodin v místním kostele a byla italsky. Byla díkuvzdáním krásy
daru, oslavou dávání, dávajících
od obdarovaných a neuvěřitelně
radostným duchovním zážitkem.
Po mši někteří jeli nakupovat
a Tomáš s mladými odejel obdivovat Staroměstské náměstí, orloj
a okolní bary, jelikož jsme je musely v sobotu z časové tísně vynechat.
Bez našeho srdečného průvodce Tomáše a italských mládežníků
jsme poobědvali v restauraci U Černínů. Nedělní menu nám krásně
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připravil a o vše se postaral Ilja Vlček. Starosta Vinoře Michal Biskup
osobně pozdravil delegaci a slíbil
brzkou návštěvu Lavena Mombel-

la, místostarosta Robert Rytina
všem předal vlastnoručně vyhotovené grafické listy vinořského
kostela a nefalšovaná vinořská ja-

V˘zva ke spolupráci
31. srpna Vinoř navštívil italský
historik a publicista Sergio Tazzer,
zaměřující se na dějiny střední Evropy a na komunistické procesy
Československa. V případě, že byste o schůzce Milady Horákové
a protikomunistického podzemí

na vinořské faře ze září 1948 chtěli vypovídat či o následném zatýkání salesiánských kněží po takřečené akci K, kontaktujte prosím
místní kronikářku či přímo anglicky či italsky pana doktora Tazzera (sergio.tazzer@gmail.com).

Ze Ïivota Vinoﬁe
VINO¤ SE FEST
Akce začala již brzy odpoledne
programem pro děti. V zahradě
byla stanoviště jako lukostřelba,
stolní tenis nebo překážková dráha. Mezi tím chodili dva artisté na
chůdách, žonglér a klaun. Občerstvení bylo zajištěno na dvoře. Po
páté hodině začali přicházet převážně dospělí účastníci. Někdy se
ale sešly i tři generace současně.
Obsluha stánků s občerstvením se
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blka na cestu. Vzhledem k odchodu mé drahé kolegyně dott. Liviany
Fontany bylo a bude do budoucna
zapotřebí nastavit a navázat nový
druh spolupráce s její nástupkyní
Stefanií Peregalli.
Laveno-mombellským ze srdce
děkujeme za obětavou návštěvu,
nádherný dar v podobě živé a radostné hudby a přátelskou společnost, kterou nás poctili.
Mé velké poděkování samozřejmě patří všem, kdo se starali o to,
aby se zde naši partneři a přátelé
cítili více než dobře.
S díky zejména těm, kdo na koncert a mši přišli a o partnerská
města Vinoře se zajímají.
Klára Löwensteinová

činila, aby nakrmila stále přicházející návštěvníky. Podobně jako
vloni zde byl pro odreagování bodypainting v podání dvou sličných
modelek. A to už první účinkující
zahájili večerní program. Úvod zařídilo rapové vystoupení Metoděje a Level Liona, kteří nadále moderovali jednotlivá vystoupení.
Následovaly skupiny Mad Days, Jamaron, Circus Brothers, Xaxier
Baumaxa a Madam Royal, které se
střídaly na dvou podiích. Koncert
skončil až okolo půlnoci. Všichni
byli spokojeni, obsah byl žánrově
velice pestrý. Tento ročník, který
se konal již podruhé za podpory
městské části Praha Vinoř, se opět
vydařil a můžeme se tak těšit na
příští.
Text & foto Jan Piroch
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V˘tvarn˘ pﬁímûstsk˘ tábor 2019
O prázdninách celkem po čtyři
týdny ožíval Betlém a přilehlý farní dvůr malými výtvarníky. Vždy
celý týden přicházelo 12 účastníků ve věku od 5 do 12 let, abychom malovali různými technikami, učili se pozorovat a kreslit
podle skutečnosti nebo jsme něco
vytvářeli: kamennou mozaiku do
zahrady, dekorativní svícny či ručně vyráběné korále. Hodně děti
bavilo modelování zvířátek z nové
barevné hmoty. Při každé vycházce v lese, na Pastvině či ve Ctěnicích jsme měli s sebou papír, tužku a pastely.
Díky zkušeným asistentkám
jsme měli také bohatý sportovní,
soutěžní i další program plný legrace. Někdy i trochu mokrý díky
vodním bitvám. Děti si chválily
i obědy, protože se podílely na jejich přípravě.
Některé děti pokračují i v novém školním roce v mých výtvarných kroužcích ve škole nebo ve
Vincentu, takže se můžeme těšit
na novou generaci vinořských výtvarníků.
Mgr. Ludmila Obručová,
Atelier Ludmila
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Biograf Etienne 24. 8. 2019
Druhý letošní Biograf Etienne,
proběhl po mnoha diskuzích na
fotbalovém hřišti. Z důvodu terénu, umístění v obci a dobrého zázemí. Přípravy se ale neobešly bez
jisté nervozity. Jako při každé akci
pod širým nebem jsme bedlivě hlídali počasí. Vše se ale na konec povedlo, počasí bylo smířlivé a nakonec nás i odměnilo krásnými
červánky. Se zapadajícím sluncem,
ZRODILA SE HVĚZDA na plátně.
Dorazilo asi 150 lidí a na plážových lehátkách a dekách si vychutnali film až do konce.
Byl to pro nás takový pokus,
jestli by byl pro další léta o takové akce zájem. Vypadá to slibně!
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Koncert pro dobr˘ skutek 13. 9. 2019
Na počátku léta se stala jedna
nemilá věc… hořelo ve Vinoři. Během prázdnin jsme se snažili vyhořelým zajistit materiální sbírkou potřebné věci a dařilo se. Ale
stále to nebylo dost a tak přišla
jedna prima parta s nápadem
uspořádat koncert s hosty a z dobrovolného příspěvku nahradit něco, co bylo zničeno. A tak vznikl
KONCERT PRO DOBRÝ SKUTEK,
který se konal v pátek 13. září na
fotbalovém hřišti. Zahrály kapely
Kilovaty a Na Jedno Použití s hosty Iljou Vlčkem a Bárou Maryskovou, Zuzka Večerníková a Sunbeam. Účast byla pěkná a vybralo se
13.300 Kč. Z částky bude pořízen
materiál na opravu interiérů nebo
nový nábytek. Děkujeme všem,
kdo jste přišli a přispěli!
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Posvícenská zábava 14. 9. 2019
Nebylo by to pravé posvícení,
bez mše v kostele, kolotočů, koláčů a vesnické tancovačky!
A přesně proto, se ve Vinoři každoročně pořádá posvícenská zábava. Posledních několik let ji mají
pod taktovou Baráčníci s dopomocí Kulturní komise. A tak i letos
zněly Sokolovnou polky, valčíčky
ale i trocha toho rock 'n' rollu z taktovky pana Josefa Šráma a jeho
skupiny Color Club. Baráčnice přichystaly tombolu a nové vystoupení v krojích. S choreografií tentokráte vypomohla paní Zuzana
Hošková, které tímto moc děkujeme! Dále Děkujeme Zahrádkářům,
za část tomboly a všem, kteří se
podíleli na přípravě a úklidu sálu
Sokolovny.
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HoffmanÛv dvÛr
Hoffmanův dvůr nabídl v prvním pololetí, léta páně 2019, opět nezanedbatelnou kulturní činnost, a tak
si dovolujeme v krátkosti připomenout tyto akce největšího kulturního vinořského stánku.
Promítání filmů v rámci Úterního kinování
21 x
Oblíbená soutěž Hospodský kvíz
4x
Talk show Mládí nevyprchej
Hanky Čížkové a Jitky Asterové
1x
Karaoke, elektro swing disko, tancovačky, koncerty 11 x
(Tridian & Wrata, Próteus, Mladí a Neklidní,
Karel Kahovec a George and Beatovens,
Něžný Octopus, Cover trio, ReGen, NJP,
Pavel Makovec, Robert Šmíd, Pupici Blues Band)
Dětská divadelní a filmová představení
4x
Cestopis Austrálie a Nový Zéland
1x
Masopust s pravou českou zabíjačkou
1x
Přezletický ples
1x
Improvizační divadlo Metoděje a Dozera
1x
Pálení čarodějnic s programem
1x
Sraz České motorkářské asociace Route 66
1x
Takže během necelých 6 měsíců máme za sebou na 50 veřejných akcí. Děkujeme všem našim příznivcům
za jejich podporu.
Ilja Vlček

Vinoﬁbraní
Již 10. Vinořbraní proběhlo letos na Hoffmanově dvoře, ve spolupráci s Vinořskou vinotékou Aleše Koudelky. Bylo zastoupeno
sedm předních moravských vinařů, jeden rakouský a burčák tekl
proudem. Odpoledne zpestřilo
romské duo výborných muzikantů, proběhly soutěže pro děti,
v podvečer zatancovaly naše baráčnice a večer patřil již tradičně
Cimbálové muzice Alexandra Vrábela. Skvělá organizace, našlapaný program, prostě úžasná vinořská tradice.
Ilja Vlček
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Vincent a knihovna
Nov˘ ‰kolní rok zahájen!
přesvědčili o tom, že otevřené dveře jsou u nás pro kohokoli a téměř
kdykoliv.
S novým školním rokem jsme
změnili svoji tvář a máme nové logo, které pro nás navrhla naše současná knihovnice, paní Česáková.
Od září také funguje facebooková
stránka komunitního centra Vincent, kde se můžete dozvědět nejaktuálnější informace a nechat se
inspirovat bohatým programem.

Komunitní centrum má sloužit
lidem, kteří v daném místě žijí. Aby
to v plné míře platilo i pro náš Vincent, snažili jsme se hned začátkem
školního roku, aby o nás bylo slyšet a abyste o nás měli dostatek nových informací.
Proto jsme po prázdninovém
provozu a velkém úklidu všech
prostor v KVC Vincent zorganizovali Dny otevřených dveří. Hlavními aktéry byli tentokrát naši
lektoři, kteří vám všem představili pečlivě připravenou nabídku
svých lekcí. Mohli jste tak názorně
vidět, co vás v kterém kurzu čeká
a třeba si i danou aktivitu vyzkoušet. Všem zúčastněním lektorům
velmi děkuji za jejich čas a přístup!
Byly to Dny otevřených dveří, dobré nálady a přátelské atmosféry.
I v naší knihovně jsme během Dnů
otevřených dveří zaregistrovali velký počet nových čtenářů.
Vedle pravidelných návštěvníků
nás potěšila především návštěva
těch, kteří k nám zavítali úplně poprvé. Věřím, že jsme vás všechny
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Dostali jsme prostor i na webových
stránkách MČ Vinoř, kde také najdete naší nabídku, aktuality i kontakty.
Jsme rádi, že si k nám nacházíte
cestu, že nás kontaktuje, chodíte
během týdne na kurzy, nebo na ně
jen doprovázíte své děti. A že si kupujete lístky nebo rezervujete místa na připravované akce. Vincent je
tu pro vás!
Markéta Kilingerová
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K U R Z P ¤ Í P R AV Y N A P ¤ I J Í M AC Í Z KO U · K U

Z M AT E M AT I K Y
... i matematika mÛÏe b˘t zábavná ... jen jste její kouzlo je‰tû neobjevili ...
VÎDY V PONDùLÍ OD 18. LISTOPADU 2019
PRO ÎÁKY 9. T¤ÍDY
kaÏdé pondûlí
ãas: 18–19hod
kurzovné: 4 000Kã

V KVC VINCENT

PRO ÎÁKY 5. A 7. T¤ÍDY
první pondûlí pro 7. tﬁídu (18. 11.)
druhé pondûlí pro 5. tﬁídu (25. 11.)
ãas: 17–18hod
kurzovné: 2 000Kã

Co mÛÏete oãekávat od kurzu:
❖ malou skupinu (4–6 studentÛ);
❖ podrobné a detailní vysvûtlování v souvislostech;
❖ rÛzné typy úloh a zpÛsobÛ jejich ﬁe‰ení;
❖ vlastní uãebnici a procviãovací testy
Co oãekávám já od vás:
❖ aktivní pﬁístup
❖ procviãování i mimo kurz
Termíny:
kurz probíhá do poloviny dubna
❖ kurz neprobíhá v dobû vánoãních a jarních prázdnin a velikonoc
❖ v pﬁípadû vût‰ího zájmu nebo u skupiny, které by nevyhovovalo pondûlí, se mÛÏeme domluvit
i na jin˘ch termínech
❖

Pﬁihlásit se mÛÏete jiÏ nyní:
Mgr. Jana Habartová, tel: 602 840 905, janina.habartova@gmail.com
Nûco o mnû:
upﬁednostÀuji spolupráci pﬁed douãováním;
❖ „mám“ MFFUK a konzultace z matematiky poskytuji jiÏ pﬁes 20 let;
❖ mám dlouhodobou zku‰enost s prací s povahovû rÛzn˘mi klienty
❖ minul˘ rok se dostali v‰ichni „moji“ studenti na „svoji“ ‰kolu, „matematiãtí prÛ‰viháﬁi“
postoupili do dal‰ích roãníkÛ a pár lidí si svoje hodnocení i zlep‰ilo.
Hlavnû v‰ak doufám, Ïe se v‰ichni nauãili nûco trochu pro Ïivot.
❖

Nevûﬁte, Ïe je nutné mít na matematiku nûjaké speciální buÀky.
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OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
pondûlí
úter˘
ãtvrtek

9–11 a 12–17 hod.
9–11hod.
9–11 a 13–19 hod.

Seznam kniÏních novinek II. ãtvrtletí
Pro nejmenší a první stupeň ZŠ
Auta a stroje (kolečková knížka)
Alenka v říši divů a Červená
karkulka (lentikulární obálka)
Popelka a Kniha džunglí
(lentikulární obálka)
Zuzana Pospíšilová
DeTeKTiVové
Eva Bešťáková
Ježeček Dupálek, (1. čtení)
Zuzana Pospíšilová
Moudrá sova Rozárka, (2. čtení)
Eduard Petiška, Zdeněk Miler
Pohádkový dědeček
Pro větší
J. K. Rowlingová
Bajky Barda Beedleho
Thomas Brezina
Ségry v průšvihu
Rob Reger
a Jessica Grunerová
Emily Strange – Divná a divnější
Emily Strange – Temno
Emily Strange – Výměna názorů
Encyklopedie, poučné, hravé
AUTA – historie v obrázcích
Eva Obůrková
Výlety s dětmi – kam v ČR
4. aktualizované vydání
Paul Martin
Na stopě zločinu, kniha se kterou
si můžete hrát
Kolektiv autorů
Osobnosti ducha českých dějin
Dinosauři, hledej a objevuj
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Pro dospělé
2x mistři klasického hororu
Bram Stoker
Klenost sedmi hvězd
Joseph Sheridan Le Fanu
Carmilla
2x původní česká detektivka
Naďa Horáková
Ženy a lži
Josef Škvorecký,
Zdena Salivarová
Setkáná po letech s vraždou
Stella Cameronová
Polibek na rozloučenou
J. F. Freedman
Nad zákon
Robert Ludlum
Bourneova totožnost
Petra Hammesfahrová
Matka
Aleice Munroová
Nepřítel, přítel, ctitel, milenec,
manžel
Joanne Harrisová
Čokoláda

John Connor Fénix
Ed McBain Uprchlík
T. Jefferson Parker
Železná řeka
Úžas, radost a paradoxy života
podle G. K. Chestertona
Douglas, Preston
a Lincoln Child
Zátiší s vránami
Wilbur Smith
Tvrdší než diamant
Robert Fulghum
Co jsem to proboha udělal?
Mink Elliottová
Klub Nar***ých rodičů
Proč pláčeš, Miriam
(postabortivní syndrom)
Arthur Bloch
Murphyho zákony
Kamil Ramík
Cviky na vaši bolest
Písně z Ostrova Vážek
výběr z Japonské poezie

Ze Ïivota ‰koly
Nov˘ ‰kolní rok
Organizace:
podzimní prázdniny
vánoční prázdniny
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
vyučování končí v úterý

26. 10.–30. 10. 2019
21. 12. 2019–5. 1. 2020
31. 1. 2020
22. 2.–1.3.2020
9. 4.–13. 4.2020
30. 6. 2020

Třídy:
Celkový počet žáků 644 v 27 třídách, průměr 23,9 žáka na třídu. V letošním školním roce jsme 2. 9. přivítali 3 první třídy, celkem 71 dětí.
třída

celkem

žáků
hochů

dívek

I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
II.D
III.A
III.B
III.C
IV.A
IV.B
IV.C
V.A
V.B
V.C
V.D
VI.A
VI.B
VI.C
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
VIII.C
IX.A
IX.B

24
23
24
21
23
22
23
24
24
22
27
27
27
28
27
26
27
20
21
25
24
26
19
22
21
24
23

13
10
14
10
13
13
10
10
11
11
12
12
13
17
16
12
15
10
9
13
12
15
13
13
12
14
12

11
13
10
11
10
9
13
14
13
11
15
15
14
11
11
14
12
10
12
12
12
11
6
9
9
10
11

třídní učitel
Martina Dlouhá
Zdeňka Váňová
Alena Buršová
Romana Zikmundová
Iveta Boušová
Zdeňka De Kok
Dana Míšková
Eva Palkovská
Vendula Tomanová
Věra Bartůšková
Hana Zlámalová
Sandra Nguyenová
Iveta Koníčková
Kateřina Kautská
Ján Richter
Jan Šmíd
Martin Orct
Vojtěch Klimt
Soňa Tomková
Milan Lipták
Táňa Grochálová
Jana Slavíčková
Adéla Kocmanová
Iva Křemenová
Lenka Pobudová
Aneta Dopitová
Jana Kubcová

Proti loňskému roku přibyla
jedna třída, počet žáků zůstal stejný. Škola je tímto zcela naplněna,
není již žádný prostor na chodbách, v jídelně ani ve družině. Při
vyzvedávání dětí z družiny funguje vrátnice, rodiče mají prostor na
čekání uvnitř za vchodem. Všechny potřebné informace naleznete
na webu školy, adresa zůstává stejná: www.zsvinor.cz .
Nabídka kroužků obsahuje 30
skupin, některé i vícekrát týdně,
a je zveřejněna na internetu. Žáci
prvního až pátého ročníku dostali tištěnou nabídku, kde si označili požadované kroužky.
Kroužky začínají první týden
v říjnu a končí koncem května nebo začátkem června. Kroužek
s hodinovou týdenní dotací stojí
od 1000 do 1400 Kč za rok – podle počtu dětí a náročnosti na pomůcky. Kroužky s vícehodinovou
týdenní dotací jsou úměrně dražší. Letos je opět možné platit za
kroužky příkazem k úhradě. Možnost platit v hotovosti zůstává zachována. Platí se rovnou za celý
rok, pokud nějaký žák přestane
po pololetí chodit, odpovídající
částka bude na žádost rodičů vrácena.
❙ Sport – jako každoročně byli
v červnu vyhlášeni nejlepší sportovci školy. Za rok 2018/19 se jimi
opět stali Bára Březinová a David
Bhuiyan. V úterý 25.6.2019 vyjeli
nejlepší sportovci na tradiční cyklovýlet, tentokrát do Hrabalovy
Hájenky. Novou sportovní sezónu
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pro žáky 7. ročníku. Pokud vyjede
některá třída na školu v přírodě,
je pro celou školu určen jednotně
termín 15.–19. 6. 2020. Žáci 8. a 9.
ročníku mají možnost vyjet na zájezd v rámci výuky cizích jazyků
(Nj, Fj), zeměpisu a dějepisu. Pojedou od středy 30. 10. (odjezd pozdě večer) do neděle 3. 11. 2019
(příjezd brzy ráno) do Hornorýnského trojmezí (Německo, Francie,
Švýcarsko). Zájezd je již obsazen.

jsme zahájili XXXIII.ročníkem běhu „Miranovy duby“, přeborem
školy v přespolním běhu.
❙ Připravujeme – pro letošní zimu je na lyžařský kurz objednán
opět Horský hotel Vltava ve
Strážném v Krkonoších. Kurz
proběhne 7.–14. 3. 2020. Je určen

tímto účelem je u každého vyučujícího druhého stupně zavedena
pravidelná půl hodina týdně, kdy
bude určitě k dosažení na telefonu
(časy na webu školy) – lze volat samozřejmě kdykoliv, ale bez záruky zastižení učitele.

❙ Třídní schůzky – budou letos
opět třikrát. První - organizační už
proběhla 17.září, další budou korespondovat se čtvrtletím, termíny 21. 11. 2019 a 16. 4. 2020. Zde
se již bude řešit především prospěch a chování dětí. Možnost individuální schůzky s kýmkoliv
z učitelů nebo z vedení školy zůstává zachována, je potřeba se ale
předem telefonicky domluvit. Za

❙ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků – pro zájemce o zodpovězení dotazů a prohlídku školy
z řad rodičů budoucích prvňáčků
děláme tradičně schůzku. Letos
bude ve čtvrtek 12. 3. 2020 od
17 h ve školní jídelně. Srdečně
zveme. Zápis do ZŠ bude v dubnu
(v té době přijímáme i žádosti
o odklad školní docházky, je potřebné mít patřičná doporučení
ped.psych.poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa),
zápis do MŠ bude v květnu. Termíny budou zveřejněny na webu
školy.

provedli v prostorách školních budov. Role prodejců se velmi
ochotně ujali žákyně a žáci z 9.A.
Ke svému úkolu přistupovali
všichni s náležitou zodpovědností. Nejprve si rozdělili prodejní

předměty pro jednotlivé skupiny
(letos byly na prodej propisovací
tužky, píšťalky, černé kartáčky na
zuby a nově karty a barevné ponožky se svítícím lemem), vyplnili si průkazy dobrovolníků, složili

Svûtlu‰ka 2019

V rámci tradiční spolupráce vinořské školy s Nadací Českého
rozhlasu jsme uskutečnili 12. září
dobročinnou sbírku „Světluška“
na pomoc lidem se zrakovým postižením. Téměř celou akci jsme
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kasičky ve tvaru lucerniček, prodejní misky a dohodli se, kdo si oblékne tričko se symbolem světlušky.
Před vlastní sbírkou vysvětlovali její smysl v jednotlivých třídách
a předvedli, co budou následující
den prodávat. Ve čtvrtek ráno se
vinořští dobrovolníci vydali uskutečnit sbírku do přidělených tříd.
Zájem žáků byl veliký, do hlavní
přestávky se prodaly všechny
předměty. K lítosti deváťáků se
opět nedostalo na všechny zájemce, přestože letos chodilo víc světlušek než minulý rok. Těch, kteří
přispěli, ale nezbyly na ně sbírkové předměty, si obzvlášť vážíme.
Z Vinoře bylo na konto „Světluška“ díky dětem, jejich rodičům
a učitelskému sboru odesláno
21 255 korun. Děkujeme všem dárcům a věříme, že ani v budoucnu
jim pomoc potřebným nebude cizí.

Několik postřehů našich „světlušek“:
…Letos jsme vybrali krásných
21 255Kč a děkujeme všem, kteří
přispěli v této sbírce. Příští rok se
do „Světlušky“ určitě opět zapojíme. (Lucka Vokurková, Šárka
Viktorinová, Kačka Dušková)

…Jsem moc rád, že jsem se mohl zúčastnit tak úžasné dobročinné akce, jakou „Světluška“ je.
(Martin Imramovský)
…Celou sbírku jsme si užili,
a hlavně jsme přispěli na dobrou
věc. (Matouš Kubka)
Adéla Kocmanová, učitelka

Miranovy duby 2019 - XXXIII. roãník
Ve čtvrtek 19. a v pátek 20. září
proběhl 33. ročník tradičního školního přespolního běhu Miranovy
Duby pro žáky 1.–5. ročníku naší
základní školy. Ve čtvrtek musely
děti z 1.–3. tříd zdolat trať dlouhou
přibližně 380 až 450 m, běžci se
s tím poprali statečně a v duchu
fair play. Pro první tři závodníky
byly připraveny medaile a diplomy.
Všichni závodníci byli odměněni
drobnou odměnou. Páteční závod
pro starší kategorie (4.–5. třída)
měřil 920 m. I tento okruh všichni
běžci zvládli se ctí. I zde první tři závodníci v každé kategorii obdrželi
na památku diplom a medaili. Nezapomnělo se ani na ostatní běžce,
i ti si odnesli něco na památku. Běhu se zúčastnilo celkem 331 dětí.
Eva Titěrová
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V˘let do Zoo
23. září se třídy 2.B a 2.D vypravily na výlet do Zoo. Cesta byla náročnější, protože jsme využili
MHD a museli jsme 2 krát přestupovat, ale dorazili jsme přesně na
čas otevření, takže nám neutekla
ani minutka času. Děti se nejvíce
těšily na zvířátko, které jsme adoptovali – klokánka králíkovitého.
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Toto zvířátko je ubytované v horní části Zoo v Indonéské džungli.
Žije ale společně s netopýry, což
děti trochu vystrašilo. Netopýři totiž volně poletují po expozici a míhali se dětem kolem hlav. V zoo
jsme strávili celé dopoledne, takže jsme si stihli prohlédnout lední medvědy, vlky, slony, žirafy,

zebry i surikaty v horní části
a v dolní části potom gorily, želvy,
šelmy, tučňáky, lachtany a lemury,
kteří běhali mezi dětmi téměř na
dosah ruky. Samozřejmě jsme
zvládli i oblíbené nakupování, aby
si děti něco pěkného přivezly domů. Cesta zpět rychle uběhla, některé děti dokonce cestou v autobusu i usnuly. Na oběd už se
všichni moc těšili, protože dopoledne bylo opravdu náročné. Počasí nám přálo, i sluníčko občas
vykouklo, takže výlet se skutečně
vydařil.
Iveta Boušová 2.B
a Dana Míšková 2.D
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Ze Ïivota druÏiny
Divadlo ve ‰kolní druÏinû
Dne 30.5. a 5.6. si děti z 2.A
a části 2.C připravily pro ostatní
kamarády ze školní družiny divadelní představení podle pohádek

Josefa Čapka – „Jak pejsek a kočička dělali k svátku dort“ a „Jak si
pejsek roztrhl kaťata“. Divadlo
s dětmi nastudovala paní vycho-

vatelka Weishauptová. Dne 12.6.
ještě malí herci divadlo zahráli odpoledne rodičům.
Jitka Kuchlerová

které kromě nových poznatků
z dopoledního vyučování musí
zvládnout i chod školní jídelny
a družinový provoz. Všechny vychovatelky jsou všem dětem plně
k dispozici s jakoukoliv pomocí.
O první třídy se letos starají vychovatelky Jitka Kuchlerová a Soňa Červenková, druhé třídy mají

na starosti vychovatelky Hana Tupá, Iveta Binderová, Kateřina Šottová a nejstarším třetím třídám se
věnují vychovatelky Hana Weishauptová a Lenka Kosmannová.
Školní rok teprve začal, ale máme již za sebou návštěvu KVC Vincent, kam jsme byli pozváni na
prezentaci zájmové činnosti. Opět

Tak uÏ nám to zaãalo!
Od druhého září 2019 se opět
všechny školy po prázdninách naplnily žáky. Není tomu jinak ani
v naší vinořské škole, natož v naší družině. Školní družina je jako
každý rok plně obsazena. V letošním školním roce jsme přivítali 64
prvňáčků, kteří budou družinu
navštěvovat. Jsou to šikovné děti,
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v družině tvoříme, tradičně se
všechny družinové třídy potkávají
na hřišti, kde společně hrají pohybové hry, především pak u chlapců
velmi oblíbené fotbalové zápasy.
Nově můžeme využívat i vybudované hřiště v Centru Mariapoli,
které se dětem velice líbí.
Čas strávený ve školní družině
se snažíme dětem co nejvíce zpříjemnit, a už teď se těšíme na podzimní i zimní akce, o kterých napíšeme příště.
Všem dětem i rodičům přejeme
klidný a především úspěšný školní rok.
Lenka Kosmannová
vychovatelka ŠD
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Ze Ïivota mateﬁské ‰koly
…zaãínáme…
2. září se znovu otevřely pomyslné brány, tentokrát již pěti budov mateřské školy. Ano, od letošního září byla otevřena další nová
budova mateřské školy a my jsme
s radostí vítali příchozí dětičky.
A právě třídy v nové budově chceme dnes na fotografiích představit
veřejnosti.
Jsou opravdu nadstandardně vybaveny překrásným nábytkem,
hračkami a didaktickými pomůckami. Zároveň byla vybudována zahrada, na které je nový zahradní nábytek. Nechybí domeček, pružinové
houpačky, skluzavka, pískoviště,
kbelíčky, lopatičky, nákladní auta…Rozlehlou terasou, kterou mohou děti využít během teplých dnů
např. ke cvičení a jiným činnostem,
se může pochlubit málokterá mateřská škola. Je úžasné, že zrovna ta
naše ano.
Stavba probíhala v průběhu loňského školního roku a jistě mi dáte za pravdu, že výsledek stojí za to.
Ve všech třídách proběhla v září nabídka kroužků, s kterými začínáme od října. Rodiče mohli děti přihlásit na kroužek výtvarný,
hudební, přírodovědný, sportovní
s prvky taekwonda. Předškolní

děti mají v nabídce přípravku na
vstup do ZŠ a plavání.
Na školní rok máme rovněž připraveno mnoho akcí. Tou první je
naše tradiční Dýnějáda – letos již
devátý ročník. Předškolní děti

v polovině září navštívily překrásnou výstavu zahrádkářů.
Školní rok se nám rozeběhl, přejme dětem, ať jsou ve školce spokojené a těší se do ní každý den.
Za kolektiv MŠ Jana Kovářová
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Ze Ïivota farnosti
Tﬁíkrálová sbírka 2020
Ve dnech 5. 1. až 12. 1. proběhne
opět Tříkrálová sbírka ve Vinoři.
O této akci se dozvíte jako obvykle
z médií, rozhlasu, televize apod.
Koledníci budou označeni odznaky
Charity, pokladničky jsou zapečetěny, označeny razítkem Magistrátu. Vinoří prochází 8–9 skupin koledníků. Záměr sbírky vyhlašuje
každoročně během listopadu Arcidiecézní charita. Část financí je

určena na pomoc v ČR (vloni to
byla poradna Magdala – pomoc
obětem domácího násilí, Centrum
sociálních služeb Vlašim, materiální a potravinová pomoc chudým) a část pomáhá v zahraničí
(nemocnice v Ugandě, ozdravný
pobyt pro běloruské děti v Praze.)
V loňském roce se vybralo ve Vinoři a okolí 49 272 Kč. Vinoří bude jistě procházet, jako vždy, i ně-

kolik skupin koledníků, kteří sbírají peníze do své kapsy. Je jen na
nás, koho podpoříme.
Věřím, že společně tvoříme náš
svět lásky plnější i pro ty, ke kterým je z nějakého důvodu někdy
život tvrdý.
Děkuji všem za koledníky i ty,
kterým bude pomoženo.
Marie Nováková
koordinátorka sbírky ADCH

Poﬁad bohosluÏeb v na‰í farnosti bûhem Vánoc:
24. 12. 2019 ·tûdr˘ den
16:00 Vánoãní dûtská m‰e sv.
Vinoﬁ
22:00 Vánoãní slavnostní m‰e sv. Satalice
24:00 PÛlnoãní slavnostní m‰e sv. Vinoﬁ
25. 12. 2019 BoÏí hod vánoãní
10:30 Slavnostní m‰e sv.
Vinoﬁ
10:45 Slavnostní m‰e sv.
Satalice

52

26. 12. 2019 sv. ·tûpána
10:30 M‰e sv.
31. 12. 2019 sv. Silvestra
17:30 M‰e sv.
s podûkováním za uplynul˘ rok

Vinoﬁ

Vinoﬁ

1. 1. 2020 Slavnost Matky BoÏí Panny Marie
10:30 Slavnostní m‰e sv.
Vinoﬁ

Spolky
Skauti – první tábor vinoﬁsk˘ch PodskalákÛ

Svůj první letní tábor letos zažili Podskaláci, vinořský skautský
oddíl. Na přelomu července a srpna jsme vyrazili na týden do Západních Čech, na tábořiště v údolí
říčky Hadovky nedaleko Konstantinových lázní. Většinu volných
chvil děti strávily ve vodě, jak se
na parné dny sluší. Stavěly hráze
a jako pravěcí lovci se učily lovit
malé pstroužky (které zase pouštěly na svobodu). Bydlelo se ve
stanech s podsadou a každý večer
jsme se scházeli u slavnostního
ohně v indiánském týpí.
Celý tábor nás provázely Bruncvíkovy příběhy (některé z nich
ovšem ve Starých pověstech českých nenajdete). Děti po vzoru
legendárního českého knížete zápasily, pomáhaly slabším, osvobozovaly cizí království od tajemných krvelačných příšer, prošly
zkouškou celých rytířek a rytířů.
Kromě toho jsme se věnovali dalším pohybovým, tvořivým a poznávacím aktivitám. Překvapivým
hitem tábora se stala práce s jehlou a nití. Začalo to šitím míčků
z lichých ponožek naplněných rýží a čočkou, čímž krom jiného

vznikla bezpečná, ale zároveň velmi účinná házecí útočná zbraň.
A pak se tvořily panenky, zvířátka
a plyšáči, do čehož se s překvapivou vervou pustili i chlapci.
Pomyslným vrcholem tábora
byl slavnostní oheň, kde část vedoucích složila skautské sliby za
přítomnosti zástupců z našeho
domovského hornopočernického
střediska OHEŇ.
Tábor trval jenom týden, ale natolik se vydařil, že si ho příští rok
prodloužíme na dní deset. To jsou
věci, říkali jsme si při cestě domů
– vždyť ještě před rokem žádný vinořský oddíl neexistoval.

V nové sezoně od září 2019 tvoří oddíl pět družin v čele s rádci.
Dohromady je to 30 dětí (chlapci
i děvčata) ve věkovém rozmezí
první až čtvrtá třída. Vedení oddílu má na starosti šest dospěláků
a zdá se, že přicházejí i mladší vedoucí posily z řad teeneagerů, což
je skvělá zpráva.
S podporou obce využíváme jako klubovnu prostory informačního centra Na Rychtě a taktéž se
snažíme postupně zvelebovat oddílový pozemek V Poskalí laskavě
nám obcí zapůjčený.
Hana Šůrová

K tomu se váže srdečná prosba: uvítáme jakékoli starší nářadí, které jeho stávající majitelé už
nepoužívají nebo se ho chystají
vyhodit. Hrábě, lopata, rýč, krumpáč, kolečko – a cokoliv podobného. Jste-li ochotni něco z toho
darovat, napište prosím na oddílový mail: podskalaci@skaut.cz
nebo kontaktujte vedoucí (Hanka
Šůrová, 724 282 531).
DùKUJEME!
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Zahrádkáﬁi

V září, jako již tradičně, proběhla podzimní výstava zahrádkářů.
Zahrádkáři z Vinoře se pochlubili
výpěstky ze svých zahrádek. Mohli jsme vidět různé druhy rajčat,
paprik, dýní, jablíček a dalších druhů zeleniny a ovoce. Celou Rychtu
provoněly také sáčky a panenky
naplněné různými bylinkami. Výstava je každoročně velmi zajímavá například i pro školní děti, které se zde seznámí s druhy zeleniny
a ovoce, které nikdy předtím neviděly. Děkujeme zahrádkářům za
pěkný zážitek a za to, že svojí prací přispívají i k výuce našich dětí.
redakce
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Sport
Bûh Miranovy duby
V sobotu 21.9. si mohla velká
část vinořáků zavzpomínat na léta strávená na místní ZŠ a zúčastnit se běhu Miranovy duby 2019.
Jednalo se o první ročník veřejného běhu na 10 km, pro který jsme
po souhlasu ředitele školy Alfreda
Tellera mohli použít tento název,
který je již více jak 35 let používán
pro školní běh. Závod byl ale samozřejmě otevřen pro úplně
všechny. Start i cíl běhu byl v zámeckém areálu Ctěnice, který nabídl krásné zázemí všem účastníkům. Od 9:30 se téměř 40 dětí
utkalo na závodních tratích v několika kategoriích. Za bouřlivého
povzbuzování diváků jsme viděli
krásné souboje, do nichž daly
všichni závodníci úplně všechno.
V cíli byla vidět radost i slzy,
prostě závody se vším všudy.
V 11 hodin odstartoval hlavní závod. O startovní výstřel se postaral
1. místostarosta a radní pro sport
Milan Antoš. Na startovní čáru se
postavilo nakonec 63 závodníků.
Trať je zavedla nejen na část trati původního školního závodu, tedy
kolem Miranových dubů, ale poté je
provedla skrze téměř celou Vinoř.
Všichni účastníci během závodu
navštívili mnoho krásných míst
a dle jejich reakcí se jednalo o velmi povedenou trasu. Trasa samozřejmě vedla i po komunikacích,
zde patří dík řidičům za ohleduplnost a pořadatelům a příslušníkům Městské Policie za pomoc při
zajištění bezpečnosti. I přesto, že
nám nějaký vtipálek pozměnil či
odstranil část značení, všichni
závodníci se dostali do cíle, i když
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někteří po trošku upravené trase.
Hlavní je, že do cíle se dostali
všichni účastníci ve zdraví. Vítězem závodu se stal Tomáš Mach
z týmu Ztělesněné Zlo v parádním
čase 37:38. Jedná se o velice kvalitní čas a uvidíme, jestli a případně kdy se ho podaří překonat.
Musím říct, že i výkony ostatních závodníků byly úctyhodné, je
potřeba dodat, že jim k tomu pomohlo i parádní počasí.
Myslím, že snad ani nešlo objednat lepší. Velká část závodníků
hned po závodě přislíbila nejen
účast i na dalším ročníků, ale také
slíbila, že pozve své běžecké kamarády. Již nyní bychom vás rádi pozvali na další ročník a uvidíme, kolik se nás nakonec sejde. O přesném
termínu vás budeme informovat.
Těšit se můžete příště i na trať 5 km.
Krom toho samozřejmě i na 10 km
a dětské závody. Takže začněte trénovat ať může být příště vítězství
vaše. Na závěr bych rád poděkoval
všem partnerům běhu a lidem, kteří se na organizaci podíleli. Bez nich
by to nebylo možné.
Michal Zítek

Sokol – hokej – tenis
Tělocvičná jednota Sokol Vinoř
je naším nejstarším spolkem. V roce 2022 oslavíme 100 let od svého
založení.
Tento nadpis je dobré si vždy
připomínat. Přestože Sokol neprožíval vždy skvělá období, i to
dnešní je velice náročné, stojí za
to, pomáhat udržovat a podporovat tento tradiční, vlastenecký
spolek. Díky jemu vyrostly celé řady generací, které Sokol pomáhal
rozvíjet.
Po květnové Valné hromadě se
nové vedení snaží o zviditelnění
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Sokola, jeho oddílů a možností,
které Sokol všem obyvatelům nabízí. Cíl je jediný. Přilákat co nejvíce mladých i těch dříve narozených ke cvičení, ke zlepšení
fyzické zdatnosti – a tím i ke zlepšení zdatnosti psychické. A je třeba jenom obdivovat, jak se třeba
senioři po cvičení sejdou u jednoho stolu, dají si skleničku vína
a krásně si popovídají. Více
o možnostech a akcích Sokola se
dozvíte na našich nových internetových stránkách www.tjsokolvinor.cz.

V minulém Zpravodaji jsem
psal, že letos oslavíme 70 let od založení Vinořského hokeje. Chceme pozvat všechny tehdejší aktéry a pamětníky, aby se opět po
dlouhé době setkali a zavzpomínali. A přestože se už drtivá většina hráčů prohání na tom nebeském kluzišti, bude to setkání moc
hezké. Je možné, že na někoho zapomeneme, pro tento účel udávám omluvu a místo i dobu konání – 15. 11. 2019 v 17.00 v rybárně
u rybníka Velká Obůrka. Jsou vítáni všichni, kteří u nás hokej hráli

nebo třeba jenom pomáhali. A pokud přinesete nějaké fotografie
z té doby, určitě udělají všem velkou radost.
Ještě před tím ale oslavíme 30
let od výstavby tenisových kurtů
u sokolovny. Sešla se parta nadšenců, kteří vlastními silami vy-

budovali tyto kurty na místě bývalého hokejového hřiště.
Od té doby kurty pamatují tuhé
boje i obětavou výuku těch nejmenších. Oslavu si připomeneme
tenisovým turnajem 19. 10.
Připravujeme také revitalizaci
staré sokolovny, stejně jako úpravu

jejího okolí. Naší sokolovně bude
příští rok 95 let, a to už je nádherný věk. Tak si jí važme a pomáhejme jí. Stejně jako obětavým cvičitelům jednotlivých oddílů – a vůbec –
celému Sokolu a všem našim spolkům...
Fr. Švarc
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Spoleãenská kronika
Blahopﬁejeme na‰im obãanÛm, kteﬁí oslavili ve 3. ãtvrtletí roku 2019
svá Ïivotní jubilea a souhlasili s uveﬁejnûním ve Vinoﬁském zpravodaji
Červenec
ANTOŠ Lubomír
VAŇKOVÁ Hana
KUBIŠTOVÁ Zdeňka
POKORÁK František
VODVÁŘKOVÁ Eliška
KLABANOVÁ Eva
PAVELKA Jiří
Srpen
BOROVIČKA Josef
PINC Jaroslav
TROST Karel

91 let
70 let
70 let
93 let
70 let
80 let
75 let

70 let
75 let
96 let

Září
KYŠPERSKÝ Karel
KLIVICKÁ Marie
ŠKOPOVÁ Marie
BAJEROVÁ Lidmila
MÜLLEROVÁ Marie
ŽIDKOVÁ Věra
HRON Zdeněk
POTŮČKOVÁ Alenka
PTÁČNÍKOVÁ Danuše

Podzim se vrací
90 let
80 let
75 let
75 let
75 let
80 let
75 let
70 let
92 let

Vlaštovka chvátá s odletem,
její švitoření v dáli se ztrácí,
letí na jih za létem
a k nám podzim se vrací.
Cestou pozlatí koruny stromů,
astrám pestré barvy namíchá,
pozve se ke mně domů
a na zápraží posadí se zlehýnka.
Po roce přišels podzime k nám,
já nic ti nedlužím.
Vše svěřím vzpomínkám
a slzy kalužím.
Tobě, podzime, já nic nedlužím.
Petronila Ševčíková
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placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

PROFESIONÁLNÍ SLUÎBY
Tel.: 736 734 947

placená inzerce

MALOVÁNÍ

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

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:

placená inzerce

■

www.centrummariapoli.cz

ODHAD
aktuální trÏní ceny nemovitosti

Z DA R M A

placená inzerce

placená inzerce

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

placená inzerce

Ceny inzerce ve Vinoﬁském zpravodaji
1/1 A5
2/3 A5
1/2 A5
1/3 A5
1/4 A5

Šířka [mm]
128,5
128,5
128,5
128,5
62

Výška [mm]
188
124
92
62
92

Orientace
na výšku
na šířku
na šířku
na šířku
na výšku

Cena bez DPH
2.000,- Kč
1.200,- Kč
1.000,- Kč
500,- Kč
200,- Kč

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.
Uzávěrky: 25. 03., 25. 06., 25. 09., 25. 12.
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