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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, na prahu
nového roku 2020 bych Vám rád
popřál hodně štěstí, zdraví a úspěchů jak v osobním, tak v pracovním životě. Přeji Vám, aby
každá věc, které věnujete své úsi-

lí, do které vložíte svůj um, čas,
prostředky a víru, dopadla podle
vašich představ. A pokud výsledkem bude i radost druhých, zaslouží si to velký obdiv. Byl bych
moc rád, pokud by nadcházející

rok byl ve znamení dobrých skutků pro ty druhé, potřebné, známé
i neznámé.
Děkuji všem, kteří se do takových věcí pustí.
Michal Biskup

Rozhovor se starostou o investiãních akcích ve Vinoﬁi
Pane starosto, při přípravě na
dnešní rozhovor o investičních
akcích jsem si prošla zápisy rady a zastupitelstva. Bohužel
jsem tam nenašla odpověď na
několik otázek. Začnu například s předzámčím, slibovali
jste otevření již o prázdninách
2019 a stále nic. Co se stalo?
Předzámčí je velmi komplikované. Zatím se vše důležité odehrávalo za betonovou zdí, jsou vystavěny nové zámecké zdi, jsou
osazeny 2 dřevěné brány, je oploceno parkoviště pro Policii ČR, bylo odborně ošetřeno 53 stromů
v předzámčí, byl srovnán terén
a vymodelovány valy které budou
osázeny.

To je hezké, ale kdy bude zbourána zeď a uvidíme konečně
zámek?
Stavební práce se bohužel dostaly do skluzu, ale jsou již hotové,
zbývá vyrobit hlavní kovanou brá-
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nu. Hledáme výrobce s přijatelnou
cenou, což je v dnešní době hodně
složité. Jednáme s uměleckými kováři z jedné stavební průmyslové
školy, kteří by ji dokázali vyrobit.
Jakmile bude brána osazena, Policie ČR nám dovolí zbourat betonovou zeď. Počítáme, že k tomu
dojde v létě 2020 a pak bude zámek, po mnoha desítkách let, opět
nedílnou architektonickou součást Vinoře.
A co spadlá zeď?
Tady jsme čekali na posudek
statika, pak na projekt, demoliční
výměr a stavební povolení. Vystavíme betonovou opěrnou zeď, která vydrží tlak zeminy a ze strany
k Mladoboleslavské bude obložena původním pískovcem, aby co
nejvíce připomínala původní zeď.
Nyní sháníme peníze od Magistrátu. Jsem přesvědčen, že v roce
2020 se zeď opraví.
Takže to bylo předzámčí, dále
zde mám vodovod do Ctěnic,
jak to vypadá s ním?
O vodovod ve Ctěnicích žádala
Magistrát Vinoř snad 12 let, ale bezúspěšné. Proto jsme se rozhodli
a zafinancovali projekt z vlastních
zdrojů a nyní jej předali Magistrá-

tu, který chce vodovod i kanalizaci vybudovat před rekonstrukcí vozovky v Jilemnické. Doufáme, že do
konce roku 2020.
Když jsem u Ctěnic, jak to vypadá s chodníkem k zámku?
Tak tady musím říci že špatně.
Vykoupili jsme pozemek, nechali
zpracovat projet a získali nedávno
i stavební povolení. Bohužel detailní rozpočet ukázal cenu skoro
6 mil. Kč, což jsou peníze, které do
jednoho chodníku nechceme investovat. Pokusíme se nalézt nějaké technicky levnější řešení, nebo
spojit výstavbu s cyklostezkou
A50, která bude financována z peněz Ministerstva dopravy.
Vraťme se do centra, co bude
s Normou?
Celý rok 2019 probíhala intenzivní jednání s vlastníkem budovy
CPI o ceně nájmu za suterén, který by měl být z větší části pokryt
pronájmem pozemků pod Normou, které patří MČ Vinoř. Nyní
stojíme před podpisem smlouvy
na 10+10 let. V suterénu Normy
má vzniknout sál pro 200 lidí, kavárna a další zázemí pro MČ. Samotný obchod Norma se v roce
2020 rozšíří o 200m2 prodejní plo-

chy a celý se zmodernizuje, východ bude otočen na parkoviště,
které má projít také rekonstrukcí.
A pak takový evergreen, dočkáme se někdy cyklostezky
do Kbel?
To je otázka za tisíc bodů. Roky
jsme jednali s golfem, padlo mnoho slibů, ale nic z nich nebylo naplněno. Museli jsme proto 1/3 cyklostezky vedoucí po území golfu
vyjmout z projektu a získali jsme
zatím stavební povolení na část
u Vinoře a část u Kbel. Pro středový úsek hledáme pomoc na Magistrátu a čekáme, co vůbec bude
s golfem. Ten je ve značném časovém skluzu, podle přílohy platné
smlouvy měl být hotový již v červnu 2017. Bohužel aktuální stav vidí každý, kdo jede kolem.
Další téma, které občany zajímá je zasíťování Vinoře optikou. Ve Kbelích se již kope.
Kopat se mělo i ve Vinoři, byli
jsme těsně před podpisem smlouvy s T-Mobile, ale z nám neznámých důvodů s námi přestal T-Mobile komunikovat a sám sobě
nechal zrušit již vydané územní
rozhodnutí. Stejně se zachoval
i v Přezleticích. Nyní jednáme s firmou ScanCom, která by měla realizovat obdobný projekt přivádějící optický kabel prakticky ke
všem domům ve Vinoři.
Poslední otázka směřuje k vybudování koupaliště a ledové
plochy.
To je věc, která je již dlouho rozpracovaná, započal ji můj předchůdce pan Švarc, ale nyní se čeká
na dokončení změny územního
plánu. A ta běží již více než 3 roky
a minimálně další 1,5 roku ještě

poběží. To je obrovská slabina Prahy. I na malou změnu ÚP se čeká
klidně 8-10 let a přitom sousední
Podolánka si ÚP dokáže změnit za
„pár“ měsíců. Je to smutné, ale je
to tak.

Jako třeba?
Nové dopravní značení na mnoha místech Vinoře, nový chodník
v Krasnické, zahájená modernizace budovy ÚMČ, nový moderní

Tak abychom nekončili pesimisticky, co považujete za úspěšné projekty loňského roku?
Určitě dostavbu kabin na fotbalovém hřišti, výsadbu krásné aleje
70 ovocných stromů u Ctěnic, výstavbu nového mostu do Satalic,

nebo zakoupení zametacího vozu,
jehož přínos na úklid je vidět každým dnem a mnoho dalších věcí.

WEB městské části, probíhající rekonstrukce kuchyně MŠ, aby mohla vařit obědy pro naše seniory.
Myslím, že za jeden rok toho nebylo málo a tento rok určitě nechceme zůstat pozadu. A tím
množným číslem myslím všechny,
kdo se na tom podílejí, rada, zastupitelstvo, zaměstnanci úřadu,
výbory, komise, dobrovolníci, celkem přes 70 lidí. Bez nich by se nikdy nepodařilo tolik skvělých věci, proto velké díky patří jim všem.

Děkuji za váš čas a rozhovor
Radka Vrbová
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Informace úﬁadu

Z 8. zasedání ZMâ Praha – Vinoﬁ konaného dne 31. 10. 2019
Před zahájením jednání představil starosta MČ nového předsedu IT komise, pana Vohnického,
který pohovořil o prioritách, kterými se chce komise zaobírat. Např. vznik veřejných wifi hotspotů,
obecné rozšiřování komunikace,
digitalizace hřbitova, atd.
❙ MZ neschválilo žádost pana P. N.
o odkoupení části pozemku p. č.
296/5 v k.ú. Vinoř
❙ MZ schválilo výkup pozemku

p. č. 1304 v k.ú. Vinoř (ul. Moravanská) od současných vlastníků
za cenu danou znaleckým posudkem – 270 310 Kč
❙ MZ schválilo dotaci na akci Kinování ve výši 30 000 Kč paní
V. Ferencové
❙ MZ nesouhlasilo se změnou
územního plánu zkráceným postupem na parcele 1539/11 z orné
půdy na zastavitelné území (bez
specifikace navrhované funkční

plochy) a navrhlo k podání žádosti pana O. S. připojit výše uvedené
zamítavé stanovisko MČ Praha Vinoř včetně odůvodnění
❙ MZ schválilo podporu výstavby
cyklostezky A50 v k.ú. Vinoř a pověřilo starostu MČ jednáním s majitelem pozemku p. č. 1546/2
o možnosti výstavby cyklostezky
na tomto pozemku. Dále podpořilo návrh změny ÚP na pozemku
p.č. 672 z PS na OB-A

Z 9. zasedání ZMâ Praha – Vinoﬁ konaného dne 19. 12. 2019
❙ MZ schválilo střednědobý výhled
rozpočtu do roku 2025
❙ MZ schválilo navržený rozpočet
MČ Praha – Vinoř na rok 2020
❙ MZ schválilo zřízení služebnosti
k nově oddělenému pozemku
z původního pozemku 68/1, přes
pozemek 1534/1 a 68/1 v rozsahu
příjezdové cesty o šiří maximálně
2,5m na jižní a jihovýchodní straně pozemků dle v budoucnu zpracovaného geometrického plánu
❙ MZ vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kon-
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trole činnosti Výboru pro dopravu
zastupitelstva městské části Praha
– Vinoř ve dnech 20. 11. – 27. 11.
2019 a pověřilo starostu, aby zajistil vypracování vnitřního předpisu výborů zastupitelstva
❙ MZ schválilo odměny členům výborů za činnost v roce 2019 dle návrhu jejich předsedů
❙ MZ stanovilo výši odměn členům zastupitelstva v souladu
s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
v platném znění takto (NV
338/2019). V případě souběhu

funkcí se odměny řídí analogicky
k § 55 odst. 3, věty první zákona
č. 131/2000 Sb.
❙ MZ vzalo na vědomí studii využití parciálních trolejbusů a pověřilo Výbor pro dopravu projednáním studie trolejbusů a přípravou
usnesení pro další jednání Z MČ
Praha – Vinoř
❙ MZ schválilo termíny svého jednání v roce 2020 takto:
23. ledna, 19. března, 21. května, 17. září, 12. listopadu., 17. prosince 2020.
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Sociální a zdravotní v˘bor
Milí senioři, vážení sousedé,
uplynulé předvánoční období
jsme prožili v nebývalé aktivitě,
a já proto chci poděkovat všem,
kteří se na programech pro své
sousedy a kamarády podíleli. Nechci vyzdvihovat nikoho z kolektivu, musím ale určitě zmínit paní
Věru Kučerovou, bez jejíhož nasazení si obě vánoční setkání seniorů, pondělní s vedením Městské
části včetně pana starosty i obou
jeho zástupců i sobotní s kulturním programem, otevřené pro
všechny vinořské seniory, nedo-
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vedu představit. Sobotní odpoledne, v rámci kterého jsme si také
zazpívali spoustu vánočních koled
za nádherného doprovodu paní Jiřinky na violu, ochutnali cukroví
i výborný svařáček, vzpomněli na
semaforské doby Jiřího Suchého
a na závěr si rozdali dárky, se mi
moc líbilo. Zážitek mi nemohla
znepříjemnit ani má 86-letá maminka, která neustále tišila můj
spontánní zpěv koled, který jí nezněl příliš libozvučně.
Velmi povedený byl dle organizátorky Markéty Kilingerové také

autobusový zájezd seniorů do adventního Přerova, během kterého
navštívili místní vánoční trh, výborně poobědvali a prošli se po
městě, vše za příjemného počasí.
I v tomto případě srdečně děkuji.
S radostí mohu též konstatovat,
že dle provozovatele se osvědčilo
umístění jídelního automatu na terase zdravotního střediska, jako
částečné náhrady za uzavření školní jídelny pro vaření obědů seniorům (rekonstrukce kuchyně mateřské školky, kam se vaření obědů
pro seniory přemístí, pokračuje po-

dle plánu a věříme, že se ještě před
koncem školního roku dočkáme
výdeje obědů v novém prostředí).
Obědy v automatu jsou pravidelně
kupovány, i když pracovník firmy
zajišťující doplňování konstatoval,
že zatím ho v době doplnění u našeho automatu neočekává ráno
fronta zájemců, jako u některých jiných přístrojů.
Rada MČ schválila zakoupení
pomůcek pro invalidy, konkrétně
invalidního vozíku a dvou odlehčených chodítek, které budou
k dispozici (spolu s invalidním vo-

zíkem již vlastněným) pro zapůjčení potřebným spoluobčanům na
úřadu naší MČ. V případě zájmu
o jejich bezplatné zapůjčení pro
potřeby vinořských občanů se prosím obraťte na pracovníky našeho
úřadu.
Závěrem dovolte, abych všem
spoluobčanům popřál mnoho
štěstí, spokojenosti, a především
pevné zdraví v celém novém roce
2020.
Jan Červenka, radní MČ

Posila pro vinoﬁskou zeleÀ
Hlavním celosvětovým tématem loňského roku byla především klimatická změna. Na všech
úrovních probíhaly intenzivní debaty o tom, jak se vyrovnat s nepřetržitým nárůstem teplot a všemi jeho průvodními jevy jako je
sucho, stoupání hladiny moří nebo otázka, jestli Greta Thunberg
může jíst bagety ze sáčku, mluvit
v OSN a jezdit vlakem.
Jsem rád, že jsme u nás bez velkých řečí začali vysazovat stromy,
zakládat parky a rozšiřovat stávající komunitní zahradní plochy - tady patří velký dík spolku Pastvina,
který v tomto případě odvedl a odvádí opravdu skvělou práci!
Starost o zeleň a veřejný prostor bude i v tomto roce patřit
k našim prioritám. Proto jsme vyhlásili výběrové řízení na referenta, který se bude o zelené plochy,
jejich úklid a rozvoj dále starat.
Zpočátku jsme měli trochu obavu,
zda se nám přihlásí dostatek kvalifikovaných uchazečů. Ale nyní už
můžeme říct, že naše obavy byly
zbytečné. Výběrové řízení vyhrála
uchazečka s výbornými předpo-

klady, praxí v oboru a velkou
ochotou se do své práce co nejdříve zapojit.
Od 1. 2. tedy na ÚMČ Vinoř nastoupí referentka pro zeleň Jana
Vaculová, absolventka Fakulty životního prostředí na Univerzitě
J. E. Purkyně, která neuvěřitelnou shodou okolností ukončila
studium obhajobou diplomové
práce o revitalizaci barokní kraji-

ny Vinoře a Satalic! Mimochodem… Zběžně jsem ji prolistoval
a můžu říct, že takovou znalostí
přírodních podmínek Vinoře a jejího bezprostředního okolí se může blýsknout jen málokdo z nás.
Bude to skvělá posila pro zeleň
i celou naší městskou část.
David Smoljak,
radní pro územní rozvoj
a životní prostředí
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Zmûny v úﬁadû
Vážení občané Vinoře,
od nového roku dochází k několika změnám v personálním obsazení úřadu.
Od 1. 1. 2020 dochází ke změně
názvu pozice stavebního technika
na pozici referenta správy majetku, přičemž tuto pozici vykonává
nově Mgr. Alois Koláček místo pana Bc. Víta Beneše, který pracovní
poměr v úřadě ukončil. Děkujeme
panu Benešovi za jeho práci na pozici stavebního technika, zejména
za zahájení digitalizace úřadu.
Pan Koláček bude kromě jiného
zejména spravovat nemovitosti
svěřené magistrátem do péče
městské části po technické stránce, administrovat zřízení věcných
břemen, zprostředkovávat vyjádření MČ k jednotlivým stavbám
pro stavební úřad ve Kbelích
a vést stavební archiv MČ.
Od 1. 2. 2020 vzniká v úřadě nová pozice referenta veřejné zeleně.

Mgr. Alois Koláček

Ing. Jana Vaculová

Na tuto pozici přichází Ing. Jana Vaculová, zkušená a vystudovaná
v oboru. Ve své funkci bude kromě
jiného zejména zajišťovat údržbu
zeleně v obci, koordinovat činnosti výsadeb, kácení, sečí, zjišťovat
a případně realizovat grantové prostředky v této oblasti a povolovat
kácení stromů rostoucích mimo les.
K 31. 1. 2020 u nás končí pracovní poměr paní PhDr. Dagmar
Petrová. Její agendu hrobových

míst prozatím přebírá kolegyně
Pavlína Skálová.
Paní Petrové děkujeme za dosavadní práci pro úřad. Za dobu
svého působení, neuvěřitelných
dvanáct roků, odvedla velký kus
práce. Do dalších let jí přejeme zejména pohodové dny, optimismus
a plné zdraví!
za kolektiv zaměstnanců úřadu
Bc. Monika Nová, tajemnice

Projekt organizace A DOMA, z. s.
Chtěli bychom Vám v krátkosti
představit nově vzniklý projekt organizace A DOMA, z. s. s názvem Rodina jako základ péče o osoby s duševním onemocněním CZ.03.2.X/
0.0/0.0/18_095/0011252, který
vznikl na pomoc lidem s duševním
onemocněním a jejich rodinám.
Projekt je určen pro ty z Vás,
kteří odpoví na alespoň jednu
z uvedených otázek „ano“.
❙ Trápí Vás nebo Vašeho blízkého
duševní onemocnění a nevíte jak
dál?
❙ Máte pocit, že nejste součástí plánování léčby pro Vás nebo Vašeho
blízkého?
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❙ Máte pocit, že ve Vaší rodině vlivem duševního onemocnění vznikají konflikty?
❙ Staráte se o duševně nemocného, ale nemáte dostatek informací a času pro sebe?
❙ Potřebujete jako rodina pomoc odborníků, ale nemáte na to peníze?
Jak vám pomůžeme?
Osobám s duševním onemocněním chceme pomoci zlepšit jejich
samostatnost, mozkové a sociální
aspekty ke zvýšení aktivity v běžném životě. To vše pomocí neurostimulačních cvičení, psychoterapie
a nové technologie biofeedbacku.

V rodině se zaměřujeme na posilnění zdravých funkcí rodiny. Pro
rodiny máme různé minikurzy, které Vám poskytnou mnohé užitečné
informace o diagnózách, jejich průběhu či efektivnější péči. Zaměříme
se na zlepšení vztahů v rodině pomoci mediaci a poskytneme prostor k řešení problémů ve svépomocných skupinách či skupinové
psychoterapie. Naši dobrovolníci se
budou snažit Vám poskytnout časový prostor pro Vaše koníčky. Trváme na tom, aby naše poskytnutá
pomoc byla dlouhodobá, proto je
součástí pomoci i nácvik získaných
informací, praktické instruktáže

a upevňování znalostí. Pomoc Vám
poskytnou profesionálové z různých oborů, kteří spolu s Vámi připraví ideální plán pomoci. Náš tým
je multidisciplinární a sestává z rodinného průvodce, konzultanta pro
odlehčení péče, psychoterapeuta,
ergoterapeuta, sociálního pracovníka, fyzioterapeuta, lektora, trenéra paměti, mediátora a právníka.
Úspěšnost aktivit bude pravidelně
kontrolován a v případě potřeby
upraven.

Projekt je určen lidem s duševním onemocněním od 18 let a jejich rodinám, kteří žijí v Praze. Do
projektu se mohou zapojit například i mladí lidé s poruchami autismu, lidé s depresí či úzkostí nebo senioři s demencí. Projekt je
určen nejen pro rodiny ale i pro
partnery, kteří se o svého blízkého
s duševním onemocněním starají.
Víme, že péče o duševně nemocné je drahá, my Vám proto veškeré aktivity poskytujeme ZDARMA.

Navíc, jelikož si Vážíme Vašeho času, pomoc bude poskytována v pohodlí Vašeho domova.
Nám skutečně záleží na tom,
abyste na to nebyli sami.
V případě, že se to týká Vás nebo
znáte někoho v okolí komu by naše
služba mohla pomoci neváhejte se
obrátit na číslo: +420 725 319 208
nebo na mail:
rodinazakladpece@adoma-os.cz
a my Vám poskytneme pomocnou
ruku.
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Otevﬁen˘ dopis redakãní radû Vinoﬁského zpravodaje
Vážená redakční rado,
obracím se na Vás ve věci závažného porušení etických pravidel, která by měla být v médiích,
zvláště pak v oficiálních časopisech určených občanům, dodržována.
V minulém čísle se hned za mým
článkem objevila reakce pana Roberta Rytiny, místního politika
a člena redakční rady v jedné osobě. Za ono významné porušení etických pravidel nepovažuji samotný
obsah článku (byť i k němu mám
s ohledem na polopravdivé informace v něm uvedené své výhrady),
ale jeho samotnou existenci. Jsem
rád, že jsou ve Vinořském zpravodaji pravidelně otiskovány články
vládnoucích i opozičních zastupi-

telů, nicméně v případě článku Roberta Rytiny se nejednalo o klasický článek. Pan Rytina zde nevystupuje jako běžný přispěvatel a svůj
článek hájil jako „redakční“. Nicméně v médiích, kde se dodržují
etické kodexy, mají redakční poznámky u článků pouze charakter
technických poznámek, jako je vysvětlení pojmů, odkaz na další
články atp. Pan Rytina nicméně
svůj „redakční příspěvek“ využil
k prezentaci vlastního politického
názoru, čímž zneužil střet zájmů redaktora a politika.
Proč je tento přístup špatný.
Chce-li kdokoli z občanů na kterýkoli text ve Zpravodaji reagovat,
může to udělat až se zpožděním,
například článkem v příštím čísle.

Uveřejnění článku pana Rytiny
bezprostředně navazujícím na
můj text je příkladem neférového
jednání ze strany redakce, jaké je
po etické stránce srovnatelné
s cenzurou. Reakce by byla ospravedlnitelná pouze tehdy, kdyby
s ní autoři dopředu počítali, například v hypotetické rubrice
„otázky a odpovědi“.
Tímto Vás, vážená redakční rado, prosím, dohlédněte na to, aby
se podobné situace již nestávaly,
aby podmínky pro diskuzi politiků
a občanů byly a zůstávaly rovné
pro všechny zúčastněné strany.
Svobodu médií musíme chránit
i u nás ve Vinoři!
Jan Obruča

Komentáﬁ Roberta Rytiny k otevﬁenému dopisu Jana Obruãi

Na můj článek, který vyšel v reakci na příspěvek Jana Obruči „Vinoř je náš společný domov“ v čísle 141/2019 (str. 12–14), reagoval
autor dvěma způsoby: přiloženým
otevřeným dopisem redakční radě
a dále žádostí, abych uvedl na pravou míru některé informace ze
svého textu, které by podle jeho
názoru mohly působit zavádějícím
způsobem.
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Na přání pana Obruči tedy ponechávám jeho otevřený dopis
bez komentáře (snad mi odpustí,
když pouze poznamenám, že svůj
článek jsem neuváděl jako „redakční“, ale byl mnou řádně podepsán jako zástupcem starosty
a radním) a rovnou přejdu k onomu požadovanému uvedení na
pravou míru.
Tedy: omlouvám se, pokud
z mého článku vyplynulo, že na
konferenci do italského Castel
Gandolfa v lednu 2019 odcestoval
pan Obruča za prostředky městské
části. To skutečně není pravda, neboť na tuto cestu použil pouze
vlastní finanční prostředky.
Závěrem bych chtěl ovšem vyjádřit určité politování nad skutečností, že na můj článek pan Obruča sice zareagoval požadavkem

na upřesnění údajů o své osobě
a provoláním o nutnosti chránit
svobodu médií ve Vinoři, ale bohužel ne tím, co bych od něj očekával především. Totiž vyjádřením
ke skutečné podstatě mého textu.
Důvodem k jeho napsání totiž bylo zejména závažné zpochybnění
relevantnosti jeho kritiky vedení
MČ ve věci řešení sociální problematiky. Mrzí mne proto, že důležitější, než hlavní obsah mého článku, jsou pro pana Obruču dílčí
detaily a forma jeho publikování.
Robert Rytina,
zástupce starosty a radní pro
kulturu a mezinárodní spolupráci MČ Praha-Vinoř, člen redakční rady Vinořského zpravodaje

Ctûnice
Masopust
16. 2. 2020
(v 10–17 hod.)
O masopustní veselí se postará
harmonikář Franta Albrecht, Pražský pouťový orchestr a bujarý masopustní průvod areálem zajistí
masopustní skupina Vševiláci. Pro
děti je přichystána od 10 do 13 hodin výtvarná dílna, kde si budou
moci vyrobit neobvyklou masku,
aby se pak mohly zúčastnit průvodu. Pravé české zabíjačkové speciality nabídne pražské řeznictví Hudera a syn. Chybět nebudou
sladkosti, tradiční koblihy ani pivo či horký mošt a medovina.

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. 3. 2020 úterý–pátek 10.00–16.00
sobota–neděle 10.00–18.00

STÁLÁ EXPOZICE
1. PATRO ZÁMKU

¤emesla v poﬁádku
Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku
po současnost
Expozice Řemesla v pořádku seznamuje s dějinami řemesel a cechovního sdružování a představuje tak jednu z nejrozsáhlejších
sbírek cechovních památek na
světě, kterou spravuje právě Muzeum hlavního města Prahy. Historie cechů je dokumentována reprezentativními předměty, jimiž
se řemeslníci hrdě hlásili ke svému oboru.
Předmět čtvrtletí:
Korouhev cechu knihařů
Korouhev z hedvábného brokátu z roku 1791, kterou Muzeum
hl. m. Prahy získalo darem od Společenstva knihařů v Praze, je zna-

Pražský pouťový orchestr

menitá jak motivy výzdoby, tak
zlatou dracounovou nití. Na jedné
straně je v oválném poli znak se
zavřenou knihou a na druhé knihařský lis. První knihaři, kteří většinou spolupracovali s malíři, se
v Praze objevili v první polovině
14. století, nicméně nárůst počtu
knihařů a rozvoj tohoto řemesla
nastal až s vynálezem a rozšířením
knihtisku.

STÁLÁ EXPOZICE
přízemí ZÁMKU

Zámek Ctûnice
Dějiny, stavební vývoj a obnova

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

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

VÝSTAVY – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Ze života knih a knížek
17. 11. 2019 – 13. 4. 2020
Výstava odkrývá taje a umění
knihařského řemesla, které se po
staletí podílelo na zachování a zpřístupnění vědění. Rozhodující roli
přitom sehrál vynález knihtisku.
Výstava klade důraz na vývoj tisku
v českých zemích od počátku až do
19. století a zaměřuje se na vybrané pražské tiskaře a tiskárny. Část
výstavy patří knižním vazbám,
technikám zdobení knižních desek
či řemeslu knihvazače a ozdobníka, a to včetně nástrojů, materiálů

a pomůcek, které k práci potřebovali. Menší část se pak věnuje
krásně zdobeným modlitebním
knížkám a těm, které souvisely
s mnoha dalšími řemesly – knížkám vandrovním, bez nichž se neobešli vandrující tovaryši.
Termíny interaktivních dílen pro veřejnost:
11. a 25. 1., 8., 16. a 22. 2., 7. a 21. 3.
Doprovodný program k výstavě:
25. 1. umění kaligrafie – techniky ručního krasopisu
8. 2. výroba mramorového a škrobového papíru
21. 3. vyrobme si knížku

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
Ze života knih a knížek
Komentované prohlídky jsou
vhodné pro žáky 2. st. ZŠ a SŠ.
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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 pro-

gramu 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)
14. 1.
Martina Fialková
a Stanislava Dufková

Stanislava Dufková

Dáma s příjemným, mladistvým
a laskavým hlasem a stále veselýma očima, Stanislava Dufková,
kdysi běhala dlouhé tratě i maraton. Sportu holduje stále, ale tisíce posluchačů ji znají jako rozhlasovou redaktorku. V rozhlase se
zapsala do paměti řadou velmi populárních pořadů, při nichž vyzpovídala desítky, možná stovky
zajímavých osobností. Podílela se
i na jednom z nejslavnějších – Hovorech z Lán, v němž každý týden
kladla otázky Václavu Havlovi
a povídala si s ním. Tentokrát bude ona na té druhé straně, tázána
jako host besedy.

11. 2.
Zdenka Procházková
a Ivanka Devátá
Česká herečka a držitelka ceny
Františka Filipovského (za celoživotní práci v dabingu) je uznávanou divadelní herečkou a také spisovatelkou. Nejčastěji ji diváci
mohli vidět v pražském Realistickém divadle, kde strávila 34 let. Její postavy, už díky charakteru samotné paní Deváté, byly často
ráznější a výřečné, vynikala v klasickém repertoáru, ale sama říká,
že nejbližší jí byly komedie. Poté,
co z divadla odešla, zahájila svou
velmi úspěšnou spisovatelskou kariéru. Je autorkou 17 knih, které
doprovází nezaměnitelné ilustrace Ivy Hüttnerové. Povídky a fejetony Ivanky Deváté vycházely

Ivanka Devátá

a vycházejí jak v tisku, tak bývají
často slyšeny v rádiích.
10. 3.
Šárka Rosová Váňová

Šárka Rosová Váňová

„Odhoďte starosti všedního dne
a pojďte se s námi skvěle bavit!
Sladká vzpomínka pro rodiče i prarodiče, ale i rozpustilý příběh pro
jejich potomky,“ láká nakladatelství Kniha, které vydalo druhý počin spisovatelky a moderátorky
Šárky Rosové Váňové s názvem Moje dětství na draka.
Šárka Rosová Váňová je rodačka
z Litvínova. Působila jako moderátorka TV Dakr a vysílala na Rádiu
Agara. Byla moderátorkou Českého
rozhlasu, je autorkou pořadů Mazlíci a Mikrofórum, nyní moderuje
na Country rádiu. Je blogerkou, příležitostnou dabérkou, nahrává rozhlasové spoty a čte komentáře.
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Vinoﬁ international
Náv‰tûva Arménie a Gruzie
V posledním čísle Vinořského
zpravodaje se jako jedno z témat
objevily dva odlišné názory na
mezinárodní spolupráci naší městské části s partnerskými městy
v zahraničí. Zatímco jeden z opozičních zastupitelů označil vyjednávání zahraničních partnerství
za činnost, z níž „kromě několika
výletníků nemají obyvatelé Vinoře žádný reálný užitek“, hájil jsem
naše mezinárodní aktivity ve formě příkladů, kdy naopak přinesly
pro občany u nás i v partnerských
městech hmatatelné výsledky. Na
mysli jsem měl především pravi-
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delné letní tábory, jichž se účastní děti z Vinoře, polské Kargowé
a německého Schulzendorfu, opakované cesty vinořských dětí do
italského Lavena Mombella nebo
loňskou návštěvu schulzendorfských sportovců a lavenského
symfonického orchestru u nás.
Vzhledem k tomu, že se náš Výbor
pro mezinárodní spolupráci pod
vedením zastupitele Michala Zítka
chystá tyto aktivity do budoucna
ještě rozšířit, mám opravdu za to,
že na naše vztahy se zahraničními
městy – ve kterých má Vinoř opravdu vynikající pověst – bychom měli být právem hrdí.
Na přelomu let 2018-2019 jsem
komunikoval s velvyslancem České republiky v Arménii Petrem Mikyskou ve věci našeho partnerství
s městem Sevan. Smlouva mezi
tímto arménským letoviskem na
břehu sevanského jezera a MČ
Praha-Vinoř byla podepsána už na
podzim roku 2016, ale kromě návštěvy sevanských představitelů
ve Vinoři v červnu 2017 z toho
partnerství až dosud nic konkrétního nevyplynulo. V tomto případě bylo vlastně možné skutečně
označit sevansko-vinořské vztahy
jen jako záležitost „několika výletníků.“
Tím spíše mě zaujala nabídka
pana velvyslance se opět do Arménie vrátit. Tentokrát se ovšem nemělo jednat jen o návštěvu Sevanu, ale i hlavního města Jerevanu,
a dokonce i gruzínské metropole
Tbilisi. Šlo o to, že se pan Mikyska
v průběhu roku 2019 přesouval
z pozice ambasadora v Arménii na
tutéž pozici v Gruzii, a požádal mě
o zorganizování koncertů ke 101.
výročí založení Československa
v obou hlavních městech. Hlavními pořadateli se měla stát naše
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příslušná velvyslanectví, MČ Praha-Vinoř a MČ Praha 19 Kbely (která má od roku 2016 v Arménii
partnerské město Dilijan) pak měly být spolupořadateli.
Této možnosti jsem se rozhodl
využít a po poradě s vinořskými
a kbelskými kolegy (a po náročném
mnohaměsíčním plánování) se cesta našich delegací do Arménie
a Gruzie ve dnech 12.-18. října 2019
opravdu uskutečnila. Členy delegací byli za Kbely místostarostka
Ivana Šestáková, tajemník Josef Nykles a vedoucí Odboru pro dopravu
a životní prostředí Blanka Pokorná,
za Vinoř radní a člen senátu Parlamentu ČR David Smoljak, radní Jan
Červenka a já. Doplnili nás ještě
překladatel Tigran Asanyan a Jan
Švandrlík ze kbelské společnosti
Bria Systems, jehož zkušeností
jsme využili zejména v oblasti dopravy a ubytování v obou zemích.
Náklady na tuto cestu mezi sebe
rozdělily oba naše zastupitelské
úřady, dále hlavní město Praha, odkud se nám dostalo podpory nejprve z Výboru pro kulturu a mezinárodní spolupráci a následně i ze
sekretariátu primátora, a konečně
obě naše městské části. Letenky
a část ubytování si hradili členové
delegací z vlastních prostředků.
Vzhledem k tomu, že průběh
naší cesty jsem poměrně zevrubně
vylíčil na říjnovém zasedání zastupitelstva, rád bych se zde zaměřil pouze na výčet podstatných
výsledků, které jsou s touto událostí spojené.
❙ V pondělí 14. října proběhla v Jerevanu recepce u příležitosti státního svátku ČR, pořádaná našim
zastupitelským úřadem v Arménii.
Velvyslanec Bedřich Kopecký
v projevu zmínil obě naše MČ ja-
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ko spolupořadatele slavnostního
večerního koncertu; rádi jsme zde
využili možnosti setkat se s významnými městskými i vládními
představiteli a členy diplomatických misí a obě naše MČ jim blíže
představit.
❙ Téhož dne navštívil senátor David Smoljak v doprovodu pana
velvyslance arménský parlament
a státní média; naše delegace se
setkaly se zástupci významné jerevanské městské části Davtashen
a během asi dvouhodinového jednání si vyměnily řadu zkušeností
z komunální politiky.
❙ Ve večerních hodinách proběhl
v sále Arama Chačaturjana v budově arménské filharmonie galakoncert z děl českých a francouzských
skladatelů; jeho protagonisty byli
sólistka Vídeňské státní opery, sopranistka Slávka Zámečníková, sólistka Semperovy opery v Drážďanech, mezzosopranistka Štěpánka
Pučálková, a klavírista Zdeněk Klauda, šéf hudební přípravy Opery Národního divadla v Praze. Na začátku
koncertu promluvili velvyslanec Kopecký a senátor Smoljak, Praha-Vinoř byla opět vzpomenuta jako jeden z pořádajících subjektů.
❙ V úterý 15. října podepsali zástupci Sevanu a MČ Praha-Vinoř
memorandum o výměnné návštěvě seniorů v obou partnerských
městech v průběhu roku 2020.
S ohledem k následnému zájmu
našich i sevanských seniorů o tento pobyt už tuto cestu plánujeme
– v květnu či červnu by se měla
uskutečnit cesta vinořských účastníků do Arménie, v září bychom
měli naopak přivítat skupinu sevanských seniorů u nás. Tuto cestu
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plánujeme ve spolupráci s kolegy
ze Kbel, kteří chystají obdobný pobyt pro své a dilijanské občany.
❙ Téhož dne slavnostně otevřeli za
přítomnosti velvyslance a členů
diplomatického sboru, členů delegací a stovek občanů starosta Sevanu a místostarosta Prahy-Vinoře sevanský park s názvem „Praha
Vinoř“. Na akci, která se stala pro
město velkou událostí, a kterou zaznamenala i státní média, přednesli oba představitelé pozdravy našim partnerským městům. Také
zde zasadili „stromy přátelství“
mezi Sevenem a Prahou-Vinoří.
❙ Ve čtvrtek 17. října absolvoval senátor David Smoljak v doprovodu
velvyslance Petra Mikysky v gruzínském Tbilisi návštěvu státních
médií a organizací, zabývajících se
jejich fungováním. Kbelská a vinořská delegace navštívily jednu
z největších městských částí Tbilisi s názvem Isani. Následkem tohoto velmi srdečného a podnětného setkání s představiteli místní
správy je jejich pozvání do Prahy.
Návštěva by se měla uskutečnit
v závěru měsíce dubna 2020 a jejím účelem je jednání o možném
třístranném partnerství mezi Isani, Kbely a Vinoří.
❙ Ve večerních hodinách proběhl
ve Velkém sále konzervatoře druhý koncert, na němž velvyslanec
Mikyska s uznáním pohovořil
o naší městské částí a poděkoval
za spolupořadatelství.
Za hlavní pozitiva této zahraniční cesty tedy považuji dohodu
s partnerským arménským městem
o výměnném pobytu seniorů,
úspěšný začátek jednání s novým
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perspektivním partnerem v Gruzii
a v neposlední řadě i kulturní reprezentaci Vinoře v prestižních
koncertních sálech Jerevanu a Tbilisi. Myslím, že to není málo, a především – že je to teprve začátek
spolupráce, díky níž je to nejlepší
a nejhodnotnější teprve před námi.
Závěrem mi dovolte poděkovat
našim umělcům a zejména všem
členům obou delegací za jejich stoprocentní osobní nasazení během
této cesty. Jednalo se totiž po celou
dobu o logisticky a komunikačně
značně náročnou záležitost, která
přesahovala obvyklé zkušenosti
a kompetence představitelů malých městských částí.
Robert Rytina

Tradiãní koncert v Schulzendorfu
V sobotu 16. listopadu 2019 se
v německém městě Schulzendorf
na předměstí Berlína uskutečnil
už sedmý podzimní koncert, který zde každoročně pořádá partnerská městská část Praha-Vinoř.
Tradici těchto vinořských vystoupení v historickém kostele
Patronatskirche, jenž slouží řadu
let městu jako koncertní a výstavní sál, inicioval tehdejší starosta František Švarc. Zdejší
vděčné a početné publikum mělo v průběhu let možnost seznámit se s uměním flétnistky Anny
Rheingans, houslisty Petra Macečka, klavíristů Miroslava Sekery a Pavla Voráčka, mezzosopranistek Michaely Zajmi a Markéty
Dvořákové nebo barytonisty Petra Matuszka. S velkým úspěchem
zde také vystoupili sopranistka
Slávka Zámečníková, mezzosopranistka Štěpánka Pučálková
a klavírista Zdeněk Klauda, kteří v říjnu 2019 reprezentovali na-

ši městskou část na koncertech
v Jerevanu a Tbilisi.
Poslední koncert jsme věnovali výročí třiceti let od pádu socialismu v NDR a v Československu,
a ještě před začátkem vystoupení
jsem jako zástupce Vinoře předal
do rukou místostarosty Alexandra

Reecha náš dárek - fotografickou
knihu „1989“ i s ručně psanou dedikací pro všechny občany Schulzendorfu přímo od autora, fotografa Jana Šibíka.
V programu árií a duetů z oper,
operet a muzikálů se představili
sopranistky Markéta Dvořáková
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a Tereza Dlouhá, barytonista Jiří
Rajniš ml. a klavíristka Veronika
Ptáčková. Reakce diváků byly výstup od výstupu vřelejší a nadšenější: zatímco Markétu Dvořákovou
přijalo publikum už jako „starou
známou“ a aplaudovalo její interpretaci děl Pucciniho, Saint-Saense
a Lehára, ostatní účinkující byli pro
Schuzendorf překvapením – a odvažuji se říci, že milým. Tereza
Dlouhá zaujala svou bezprostředností v hudebních číslech od Mozarta, Strausse, Lehára, Loeweho
a Lloyda Webbera, přičemž v několika duetech jí byl výtečným partnerem zjevný miláček publika, pěvecky i herecky nadaný Jiří Rajniš,
který má za sebou četné zkušenosti z vystoupení v Semperově opeře
v Drážďanech či pražském Národním divadle. Jedním z památných
okamžiků koncertu bylo ovšem i sólové vystoupení klavíristky Veroniky Ptáčkové; její vlastní variaci na
Svobodovu melodii z filmu „Tři
oříšky pro Popelku“, odměnilo publikum dlouhotrvajícím potleskem.
Ačkoliv je sedmička hezkým číslem, doufáme, že se v roce 2020
opět do Schulzendorfu vydáme
a potěšíme zdejší milovníky hudby dalším koncertem, v pořadí už
osmým.
Robert Rytina
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Pﬁivítání nového roku 2020 v Schulzendorfu
V sobotu 4.1. jsem se na pozvání partnerského Schulzendorfu zúčastnil každoročního přivítání nového roku „Neujahrsempfang
2020“. Od 10 hodin se ve sportovní hale v Zeuthenu (Zeuthen,
Eichwalde a Schulzendorf jsou
3 sousedící obce, které úzce spolupracují a pořadatelství pravidelně rotuje) sešli nejen starostové
všech tří obcí, ale i zástupce poslanců Evropského Parlamentu
a Bundestagu, kteří se na pódiu
vystřídali se svými projevy. Celý
program byl doplněn o kulturní
vystoupení místní zpěvačky. Posluchači byli zástupci složek a spolků, které jsou na území obcí aktivní (hasiči, policisté, sportovci
a podobně) a velká skupina místních obyvatel. V neposlední řadě
i náš zástupce a delegace z polského města Kargowa, našeho
společného partnerského města.
Atmosféra byla jako každý rok velice pozitivní a přátelská a ukazuje se, že naše partnerství není pouze formální.
Příjemným překvapením bylo,
setkání s novou zastupitelkou
Schulzendorfu paní Michaelou Lindovski, která je původem z České
republiky, ale 20 let žije v Německu
a posledních 7 let přímo v Schulzendorfu. Bylo to velice zajímavé
a přínosné povídání. Nejinak tomu
bylo tradičně i se starostou Markusem Mückem. Během našeho rozhovoru jsme zjistili, že témata, která nás v obci trápí jsou si velice
podobná, ne-li stejná.
Od 14 hodin odstartovala odpolední část slavnostního dne –
Fotbalový turnaj O pohár starosty Schulzendorfu. Již tradičně i za
účasti týmu Sokol Vinoř. Náš tým

nastoupil plný sil a odhodlání vylepšit loňské, nepopulární, 4. místo. Již od prvního zápasu předváděl perfektní výkony a cíl nakonec

splnil a obsadil skvělé 3. místo. Je
vidět vzestupná tendence a můžeme se tedy těšit na příští rok.
Michal Zítek
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Ze Ïivota Vinoﬁe
Du‰iãkov˘ lampionov˘ prÛvod 2019
Jen několikráte za celou tu sedmnáctiletou historii našich průvodů se stalo, že datum vyšlo přímo
na svátek zesnulých, na Dušičky!
Vzácná to příležitost, která přidává
na kouzlu celé akci. Příležitost zatáhnout vás opět mezi dobro a zlo.
Bez „zla“ by nebylo dobro tak dobře k poznání a lidé by si ho vale nevážili. A proč zařazujeme do průvodu negativní postavy, když víme, že
s rodinami chodí i velmi malé děti?
Aby je jejich rodina mohla ochránit
a ukázat jim, k čemu také rodina
může být.
Takže letos nechyběly moderní
zombie, jako duše, které nedošly
pokoje, Smrťák, tradiční čerti jako
předzvěst blížícího se Mikuláše.
Andělé, kteří celý průvod vedli
a ochraňovali a samozřejmě dušičky, dále mrtví milenci u křížku
a také duch oběšeného rychtáře
z Přezletic Mirana.
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Když už jste přežili ve zdraví
cestu a přišli na hřiště, tak vás vítala Bílá paní a její služebná a prosili vás o obestoupení celého hřiště. Byl to nácvik na akci, kterou
bychom v budoucnu chtěli zkusit
realizovat… pamatujete si na rekord?

Na závěr jsme vás doufám potěšili ohnivou show Brandýské
skupiny T.E.T.R.I.S. a dobrým občerstvením. Bylo nás tentokrát zase víc a my všem dobrovolníkům
moc děkujeme!
Jana Česáková Hyklová
a Petr Česák

Rozsvícení Vánoãního Stromu
Letošní první adventní neděle
nás přivítala téměř jarním počasím. O to lépe se nám organizátorům pro vás akce připravovala.
Není mnoho potřeba, něco dobrého na chuť k jídlu i pití, něco, co zajiskří oku i uchu, trochu poučí
a připomene tradice, něco, co pobaví a pohladí po duši.
Každý rok se snažíme to všechno drobet vylepšit, pozměnit,
a tím pádem na vás příchozích si
vyzkoušet. A každý rok se trochu
poučíme. Konec konců i náš tým
dobrovolníků se s léty dosti proměňuje, a proto ani jedna akce nebude nikdy úplně stejná. A já doufám, že tento nový vítr vyhání
prach ze zdejších koutů.
Chtěla bych poděkovat všem,
kteří jste se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromu, všem
stánkařům, holkám z Divadýlka
na konečný, zpěvačkám i řečníkům, sponzorům, mým milovaným spolupracovníkům z Kulturní komise. Bez vás, by ta úžasná
atmosféra na Vinořském náměstí,
nikdy nemohla být.
3…. 2…. 1….! SVÍTÍ!
Jana Česáková Hyklová
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âesko zpívá koledy
K adventnímu času ve Vinoři již
neodmyslitelně patří i zpívání koled v rámci celostátní akce Česko
zpívá koledy, kterou pořádá spolek Baráčníků v úzké spolupráci
s Kulturní komisí.
Ve středu 11. prosince jsme se
sešli po půl páté odpoledne na Vinořském náměstí, kde jsme cca 20
min. strávili se svařákem či teplým
čajem od Baráčnic a zpěvem různých vánočních písniček. Přidaly
se i děti z MŠ v Přezleticích, které
společně s Bárou Maryskovou zazpívaly např. Vánoce na míru od
Ewy Farne, nebo autorskou písničku Čas Vánoc kapely Na jedno
použití (N.J.P.), která vše hudebně
doprovázela. Jejich hudebním hostem byl také žák ZŠ ve Vinoři Rustam Akrami, který si s kapelou zahrál koledu Nesem vám noviny. Po
odeznění zvuku zvonů na kostele
Povýšení sv. Kříže v 18 hodin začalo již oficiální zpívání vánočních
koled v pořadí, jak bylo v celostátním projektu zveřejněné v Deníku.cz. Příští rok se na vás opět
těšíme. Přejeme vám, ať prožijete
celý rok 2020 s písní na rtech.
Gabriela R. Kludská
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Adventní koncerty 2019

Jak člověk stárne, zdá se mu, že
čas utíká stále rychleji a rychleji.
Mám kamaráda, který říká: Připadá mi, že poslední dobou nedělám
nic jiného, než že pořád jenom
zdobím vánoční stromek. Přiznám
se, že jsem na tom podobně – já
mám zase podezření, že do Vinořského zpravodaje píšu každou
chvíli článek o adventních koncertech... Ve skutečnosti je to ale
tak, že rok už zase uběhl jako voda, takže s každou adventní nedělí měli možnost přijít vinořští občané do kostela Povýšení sv. Kříže
na tradiční koncert. A jaké že byly
ty v roce 2019?
Hned na prvním 1. prosince vystoupil sbor Camerata Praha z Čakovic pod vedením Veroniky Dvořáčkové Žofákové. Častí hosté
Vinoře zazpívali publiku od oltáře
i z varhanního kůru, a mimo jiné
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tím připomněli, že dobrovolné
vstupné ze všech koncertů bylo
tentokrát určeno na velkou chystanou opravu varhan.
Poprvé se u nás objevila českofrancouzská šansoniérka Eva Cendors, a to hned o týden později 8.
prosince. Potěšila sérií písní v češtině, francouzštině i angličtině,
takže vnesla do našeho ryze českého pojetí předvánočního času
trochu sympatického (a podle mého názoru i potřebného) pohledu
„za humna“.
Už po několikáté do Vinoře zavítali folkoví hudebníci manželé
Jana a Miroslav Radovi. 15. prosince našli v našem kostele opět
zástup fanoušků, díky nimž měl
koncert těchto takřka legendárních interpretů křesťanského folku skvělou atmosféru.
Svou tradici už mají na Vinořském adventu také koncerty klasického žánru. 22. prosince se v repertoáru z duchovní i operní
hudby představili umělci z našeho
nejbližšího okolí: sopranistka Tereza Dlouhá ze Kbel, basista David
Tóth z Vinoře a klavíristka Veronika Ptáčková z Letňan. Tento,
stejně jako předchozí tři koncerty,
navštívilo početné publikum. Můžeme tedy s radostí konstatovat,
že je Vinořský advent akcí, na kterou si mnozí vinořští občané zvykli a předvánoční období už si bez
ní nedokážou představit. Za Kulturní komisi při KVC Vincent a naše přátele ve farnosti Povýšení sv.
Kříže, díky nimž se tyto koncerty
každoročně konají, mohu jen potvrdit, že se už teď těšíme na koncerty v roce 2020. A vůbec nepochybuji, že nám ten čas mezi těmi
posledními a těmi příštími zase
strašně rychle uteče...
Robert Rytina
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Vánoãní soutûÏ o nejlep‰í domácí bramborov˘ salát
Již třetím rokem uspořádala paní
Veronika Cihlářová (pod tajuplným
názvem organizátora Okrašlovací
spolek Veselý Vinořák) za vydatné
pomoci Kulturní komise na Štědrý
den vánoční soutěž o nejlepší domácí bramborový salát v prostorách
Betléma vinořské fary.
Do letošního ročníku se přihlásila řada soutěžících z Vinoře i blízkého či vzdálenějšího okolí s rekordními 20-ti vzorky. Převažovalo
tradiční pojetí vánočního bramborového salátu, ale našli se i odvážlivci, kteří se nebáli experimentovat. A to se vyplatilo. Vítězným
vzorkem se stal salát s č. 12 bývalého starosty pana Jaroslava Krajla.
Ten sice u publika, které také již tradičně mohlo hodnotit, vůbec nebodoval, ale porota ho ocenila právě
i za originalitu. Na druhém místě se
umístil pravidelný úspěšný přispěvatel pan Emil Heinsch se vzorkem
č. 8 a na třetím místě poprvé bodovala paní Gabriela Kludská a její
vzorek č. 4. Porota to neměla vůbec
jednoduché a opakovaně hlasovala
o každém pořadí. U veřejnosti zvítězil bramborový salát paní Martiny Drexlerové.

Tato soutěž se stala hezkou vánoční tradicí a doufáme, že příští
rok ji zapojíte do svého štědrodenního programu a přihlásíte se

právě i VY. Už teď se na vás všechny těšíme. Hodně štěstí do nového
roku 2020.
Gabriela R. Kludská
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Salátové dementi

Máme tu ve Vinoři několik pěkných vánočních tradic: pravidelné
adventní koncerty, rozsvícení vánočního stromku, společné setkávání vinořských sousedů při předávání betlémského světla a…
soutěž o nejlepší štědrovečerní
bramborový salát!
Do ní se letos přihlásilo dvacet
účastníků z Vinoře i přilehlého

okolí. Vyhrál salát bývalého starosty Krajla, druhý byl výtvor Emila Heinsche, bronzovou medaili si
odnesla Gabriela Kludská. Tím by
vše mohlo skončit, jenže neskončilo. Neprozřetelně jsem se na sociálních sítích zmínil, že jsem se této soutěže také zúčastnil (a skončil
na pěkném sedmém místě) a že
můj salát uspěl i v Hradci Králové
(kam jsem na Boží hod odjel na
návštěvu příbuzných). A nastala
mediální smršť…
Lidé mi začali psát nadšené gratulace, úpěnlivé prosby o recept
i bojovné výzvy na salátovýsouboj. „Zkuste s tou vyčichlou směskou dorazit do Brna... Tam se rozhodne!“ napsal mi jeden. Jiný
pisatel se mě zas zvědavě začal
vyptávat, jakou ingrediencí jsem
si získal srdce východočechů,
a třetí se upřímně zajímal, zda ob-

jíždím republiku s jedním univerzálním salátem, nebo každý den
připravuju zbrusu nový s přihlédnutím k specifikům místního
regionu…
Takže pro jistotu i touto formou uvádím vše na pravou míru:
skutečně neobjíždím republiku
se salátovou mísou, žádné zázračné recepty neznám a místním
kulinářským specifikům nerozumím. Jen ctím naše vinořské tradice a mimo to jsem si chtěl vyzkoušet, zda mi můj kuchařský
výtvor sousedé ve Vinoři a příbuzní v Hradci nehodí na hlavu.
Nestalo se, a to mi ke spokojenosti úplně stačí.

nás obklopuje uprostřed Evropy
ve 21. století. Přiblížil nám země,
kam se asi málokdo z nás podívá.
Začali jsme divokými jižními kmeny Etiopie, pokračovali neznámou
Namibií a obdivovali památky tajuplného ostrova Bali. Na filmech
se objevovaly podzemní křesťanské kostely, nazí divoši, hluboké
kaňony, divoká africká zvířata
a mystické chrámy v džungli.
Víte o tom, že nejrychleji se
v posledních letech rozvíjí turistika na Islandu a chcete vědět proč?
Je to tam nebezpečné a hrozí výbuchy sopek? Víte o tom, že uprostřed Sahary žijí krokodýli? Kde se
tam vzali a jak dlouho tam ještě
vydrží? Co již v Sýrii neuvidíte?
Jestli vás to zajímá, přijďte se

podívat a zeptat. Besedy budou
pokračovat a dozvíte se o nich na
stránkách obecního úřadu a na
nástěnce v chodbě u pošty.
Jana Kankiová

Salátům zdar!
David Smoljak,
zastupitel MČ Vinoř

Svût u nás ve Vinoﬁi

V minulých několika měsících
jste se mohli účastnit cestovatelských besed v budově Na Rychtě.
Občan naší obce Petr Kudrnáč procestoval mnoho zemí a se svými
zkušenostmi a zážitky vás seznamoval na barvitých fotografiích.
Ukazoval jiný svět než ten, který
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Vinoﬁská archa
Nezávislá platforma Vinořská archa si Vás dovoluje pozvat na diskusní a kulturní čtvrteční
podvečery v Hoffmanově dvoře ve Vinoři v příštím roce 2020:

Milí přátelé, sousedé, všichni
mimo i přímochodní, nelhostejní, přemýšliví a aktivističtí kolemjdoucí i stálí obyvané Vinoře,
i Vy, co se za námi chystáte poprvé, po předělovém výročí a listopadové debatě „Hledání naděje
pro rozdělenou společnost“ se zajímavými hosty, kterou laskavě
iniciovala a moderovala paní psychoterapeutka Eva Labusová,
jsme si my, co spolu občas mluvíme a někdy i hrajeme divadlo,
řekli, že chceme v obdobně živých výstupech, debatách se zajímavými hosty a odborníky,
v nejrůznějších před-staveních,
která zprostředkují civilizační témata a posun v nás samých, na
Hoffmanově dvoře dále pokračovat. Jsme sice periferie, ale věříme, že ta svépomocí a díky dobrotivosti druhých se má pokoušet
být svobodnou, vzdělanou, eticky a kulturně vyspělou výspou
a svými vstupy do veřejného prostoru ještě ledacos zmůže.
Domluvili jsme se proto, že
příštích debat z kulturní antropologie, archeologie, historie, so-

ciálních témat, fenomenologie,
psychologie a ekologie se zhostí
vždy jeden z nás Vinořanů, a to podle oblastí, kterým se profesně či
zájmově věnujeme a na besedu do
Vinoře pozve zajímavé a učené
hosty.
Vězte a pište si kamkoliv (hlavně přijďte), že ve čtvrtek 30. ledna
v 18. 00 Hoffmanův dvůr svou návštěvou poctí „vinořský“ archeolog středověku a etnolog PhDr. Ivo
Štefan, Ph.D., se kterým pohovořím o jeho knize „Čí je ta krajina“,
také a zejména o terénním výzkumu a kontextu místních hradišť,
archeologii přítomnosti, hodnotě
krajiny, dějin a umění!
Na předjaří chystáme panelovou diskusi o uprchlictví, uprchlících a uprchlických táborech.
Pozvání též přijala přední česká
filosofka a fenomenoložka prof.
Anna Hogenová.

Plánujeme též na jaro sociální
debatu s „levicovými“ intelektuály, novináři, terénními pracovníky a teology, taktéž příspěvky
psychologické, etnologické, literární, divadelní, taneční, hudební
i obrazové. Chybět jistojistě nebudou slíbená Svatopetrská putování a italské pohádky pro malé a velké.
Pro nás a naše pozvané hosty
bude ovšem důležitý zejména Váš
zájem. Přejete-li si, aby nezávislá
kulturní platforma Vinořská archa
a její podvečery a večery byly,
choďte prosím a sdílejte.
Těšíme se na výjimečná
setkání!
Srdečně
Klára Löwensteinová,
Eva Labusová,
Markéta Labusová,
Tomáš Vlček, Ilja Vlček

29

30

31

32

Italské pohádky
Divadelní soubor Tomaklan
Vás v sobotu 22. února srdečně
zve do Vinoře na Hoffmanův dvůr
během Masopustu na 16. hodinu
na scénické čtení italských pohádek podle mistra Itala Calvina
a Kláry Löwensteinová

❙ „Svatý Petr ve Furlansku: Jak se
přihodilo, že se svatý Petr vydal
s Krista Pánem, Pohostinství a Pohanka“, v roli Petra, Krista Pána
Tomáš Vlček, Petrova žena, Kristus
Pán, paní Catin, paní Giacoma,

vdova statkářka Markéta Labusová,
vypravěč Klára Löwensteinová
❙ „Vřetenka“, písně Luny a další
hlasy Klára Löwensteinová, vypravěč Anička Löwensteinová
Těšíme se na Vás!

Na programu:
❙ princezna „Fanta-ghirò, sličná
to osůbka“, v roli Fanta-ghirò, jejích sester Anička Löwensteinová,
pan král, kralevic Tomáš Vlček, vypravěč Markéta Labusová
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Vincent a knihovna
Nov˘ rok, nové plány
Podzimní měsíce ve Vincentu byly rušné. Dolaďoval se především
časový rozvrh kurzů, správná obsazenost jednotlivých učeben a pracovalo se i na lepší komunikaci.
Facebooková stránka komunitního centra si velmi rychle získala velký počet příznivců a my se
snažíme ji udržovat stále aktuální.
Pro ty z vás, kteří na Facebook nechodí, aktualizujeme i webové
stránky MČ Vinoř (www.praha-vinor.cz), kde jsou akce komunitního centra uváděny přehledně v kalendáři. Veškeré naše aktivity
včetně kurzů tam najdete v rubrice Život ve Vinoři - Komunitní centrum Vincent. Nezanedbáváme ani
naši vývěsku u autobusové zastávky, kde si můžete prohlédnout
pozvánky na připravované akce
v tištěné podobě. Můžete se stavit
za námi ve Vincentu i osobně nebo si domluvit schůzku na konkrétní termín. Čas si pro vás vždy
najdeme, vaše názory nás zajímají a jsou pro nás užitečné.
Na podzim se rozběhlo první pololetí nabídky kurzů a kroužků. No-

vinkou jsou lekce angličtiny s rodilými mluvčími, které se těší velké
oblibě. Nový kroužek komixu jsme
rozšířili na dva dny namísto původně plánovaného jednoho dne v týdnu. Muzikálové herectví, které je slyšet v celé budově každou středu, se
také naplnilo a my už se těšíme na
první muzikál ve velkém divadle.
Některé kurzy se bohužel potýkají
i s nedostatkem zájemců, především
ty taneční. Možná se termín špatně
sešel se školním rozvrhem, nebo je
nabídka tanečních sportů ve Vinoři vysoká, anebo je možná momentálně na příčce popularity jiný pohybový kroužek. Uvidíme, co
přinese druhé pololetí.
S některými z našich lektorů
jsme navázali širší spolupráci a dali jsme tak možnost vzniknout
úžasným projektům. S panem učitelem klavíru jsme zorganizovali
komorní Francouzský večer při
svíčkách. Lektor komixu využil
možnost výtvarně vylepšit prostory schodiště. Lektorka jógy přichystala novoroční joga detox s ochutnávkou veganského jídla. Společně

také připravujeme dětský příměstský tábor na dobu jarních prázdnin. Velmi příjemnou spolupráci
jsme navázali i se školní družinou.
Děti navštěvují naše centrum a my
zase družinu, například když představujeme novou aktivitu. Pro děti připravujeme také knihovnické
kvízy a besedy.
S příchodem nového roku jsme
upravili otevírací dobu knihovny,
knížky si můžete přijít nově vypůjčit dvakrát týdně až do večerních hodin. V tomto roce bychom
rádi pořídili knihobox, který
umožní vracet knížky kdykoliv
i mimo otevírací dobu knihovny.
V plánu máme také zastřešení plochy před vchodovými dveřmi, aby
kola a kočárky návštěvníků zůstávaly venku v suchu. Vybudovat
chceme i bylinkovou zahrádku.
Děkujeme vám za váš zájem. Věříme, že si cestu do našeho komunitního centra bude nacházet stále více návštěvníků, a že se nám
společně podaří uskutečnit všechny nové plány.
Markéta Kilingerová

I letošní podzim patřil žáčkům
druhých tříd, kteří v naší knihovně složili zkoušku ze čtení a stali
se opravdovými čtenáři. Gratulujeme! Než se děti pustily do práce
seznámila je paní knihovnice
s místní knihovnou a jejími pravidly. Užily si také trochu legrace
s klaunkami Tečkou a Čárkou z divadla Prima den, které si pro ně

připravily krátké představení, do
kterého je také zapojily.

Pasování na ãtenáﬁe
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Francouzsk˘ veãer
Petr Novák, který u nás učí klavír a hraje i na harmoniku má bezva kamarádku, zpěvačku francouzských šanzonů Jesiccu May.
A tak slovo dalo slovo a výsledkem
byla krásná komorní akce pod názvem FRANCOUZSKÝ VEČER. Neřízenou degustaci vín, pochopitelně s mladým francouzským vínem
Beaujoalis, představil somelíér
Dušan Hanzlík.
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Pﬁedná‰ka „Dyslexie“
Začátkem školního roku jsme
pořádali přednášku o dyslexii. Velmi nás potěšil velký zájem z řad
pedagogů ze školy i ze školky.

Vždyť jsou to právě učitelé, kteří
mohou jako první rozpoznat, že
dítě vnímá svět jinak, odlišně, dyslekticky. Takový žáček pak není
schopen učit se číst a psát klasickými postupy. Potřebuje jiný přístup, nejlépe obrazový, a především pak laskavou náruč paní

učitelky. O tom všem jsme si povídali do pozdních nočních hodin
s dyslektičkou a zároveň velmi úspěšnou umělkyní MgA Alenou
Kupčíkovu Ph.D. Společně jsme si
pouštěli také film Den dyslexie,
který Alena natočila ještě s dalšími dyslektiky.

V˘let do Pﬁerova nad Labem
Velmi příjemný den jsme strávili s vinořskými seniory v Přerově nad Labem. Výlet do skan-
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zenu na komentovanou výstavu
Lidové Vánoce jsme mohli zorganizovat díky finanční podpoře so-

ciálního a zdravotního výboru
MČ Vinoř.
Markéta Kilingerová

Vánoãní workshop
Před Vánocemi jsme provoněli
naše centrum svařeným vínem
a chvojím. Vyráběli jsme adventní
věnce pod vedení zkušené zahradní designerky Kateřiny Dolečkové.

Nedûlní divadélka
Pro naše nejmenší návštěvníky
jsme začali pořádat divadelní
představení. Na podzim nás navštívilo divadlo Bořivoj s Klaunskou pohádkou a před Vánocemi
přijelo divadlo KAKÁ s Vánočním
příběhem. Na další pohádku, tentokrát i s divadelní dílnou, se můžete těšit již v únoru.

Rychlokurz
klavíru
Rychlokurz klavíru,
který u nás probíhal na podzim,
budeme, pro velký zájem,
otevírat i na jaře.
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OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
úter˘ 9–13:30 a 14:30–19 hod.
ãtvrtek 9–13:30 a 14:30–19 hod.

KniÏní pﬁírÛstky – jaro 2020
Jára Cimrman
Já, Jára Cimrman

Tereza Boučková
Závod s časem
(99 nejrychlejších fejetonů)

Zuzana Kampichová
Ve znamení zvěrokruhu,

Petra Vernerová
Pravidlo průšvihu

Jaroslav Kuťák
Strašidla z Woodlandu

Pět knih Mojžíšových

Daniela Mičanová
Smrt pod vinicemi,

Praha-Kbely a okolí

Pro dospělé

Karel Čapek Obyčejný život
Karel Kostka Cubeca
Kdo jsme
Jan Míka Slunce nad půllitrem

Jak se dělá báseň
Mika Waltari
Egypťan Sinuhet

Rychel Hengová
Klub sebevrahů
Jackie Collins
Zpověď divošky
Bohyně Pomsty
F. Niedl
Čtvrtý králův pes
Kathryn Taylor
Rozhodnutí
Kathryn Taylor Návrat

Ruth Ware Hra na lháře

Whitney G. Turbulence

Jane Austenová
Opatství Northanger

Julie Ashton
Takoví jsme byli
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Amthony Oneill
Na odvrácené straně
Zelda Fitzgeraldová
Věnujete mi valšík
Sandra Brown
V šachu
Dům s minulostí
Elizabeth Gilbertová
Jíst Meditovat Milovat
Jane Stibbs
Kdo pohne osudem
Louis L’Amour
Muž proti muži
Brigitte Melzer
Vzpoura Andělů
Stephenie Meyerová
Stmívání
Rozbřezk
Nový Měsíc
Christina Courtenay
Šarlatové kimono
James Patterson
Osudová Třináctka
Francis Scott Fitzgerald
Velký Gatsby
Anthony Doerr
Zeď vzpomínek
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Alexx Flinn
Čarovná

Petr Sís
Zeď

Kate Quinn
Anglická síť

Martina Ruter
111 napínavých experimentů
pro děti

Patrick Taylor
Doktore, to je ale maze!
Patrick Taylor
Doktore, hlavu vzhůru!

Ivan Vleet
Objevujeme elektřinu

Patrick Taylor
Doktore, teď to chce klid!

Dagmar Lhotová
Šťastnou cestu
s ježkem Františkem

Elizabeth Astonová
Slečna Darcyová se nevzdává

Zuzana Pospíšilová
Školní detektiv

Elizabeth Astonová
Dcery pana Darceyho

Zuzana Pospíšilová
Školní strašidlo

Pro děti a mládež

Mýty a legendy v komixech
Řecko, Řím a Egypt

Letadla
Strašpytlík
Kouzelné Vánoce
Malý vědec
Chytrá kniha otázek a odpovědí
My first 100 words

Herman Melville
Moby Dick
Jonathan Swift
Gulliverovy cesty
Jules Verne
Tajuplný ostrov

Panovníci českých zemí

H. N. Kowitt
Pomsta trapáků

Jaroslav Foglar
Rychlé šípy

Robert D. Martin
Nick Dusty

Ze Ïivota ‰koly
❙ Zápis do prvního ročníku ZŠ
– podle školského zákona bude ve
středu 1. a ve čtvrtek 2. 4. 2020
vždy od 13 do 17:30 h. K zápisu vezměte kromě budoucího prvňáčka
i jeho rodný list a svůj občanský
průkaz. Pokud se někdo nemůže
v tomto termínu dostavit, může si
na ředitelství školy domluvit předem náhradní termín. Máte-li zájem o odklad školní docházky pro
Vaše dítě, je nutné ho realizovat
v termínu zápisu do školy. Schůzka
rodičů budoucích prvňáčků bude
ve čtvrtek 19. 3. 2020 v 17 h ve
školní jídelně – pokud máte nějaké
dotazy nebo si chcete prohlédnout
školu. Všechny potřebné informace a tiskopisy jsou na webu školy.
❙ Zápis do MŠ – bude začátkem
května – termín upřesníme na webu školy. K zápisu je potřeba občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte – dítě brát
s sebou nemusíte. Přijímat budeme cca 60 dětí. Přednostně budeme přijímat děti s trvalým bydlištěm ve Vinoři a bydlištěm alespoň
jednoho rodiče ve Vinoři. Děti budeme přijímat k celodenní docházce a dále v pořadí podle věku
od nejstarších.

❙ Materiální vybavení – od začátku září využíváme dvě nově otevřené třídy mateřské školy. Od listopadu probíhá rekonstrukce
kuchyně v budově mateřské školy,
hotovo by mělo být do konce února. Koncem roku proběhla obnova
povrchu v naší tělocvičně.
❙ Sport
34.ročníku Vánočního turnaje
ve stolním tenise se 12.12.2019 zúčastnili žáci ze Kbel, Satalic a naší
školy, celkem 59 účastníků - o 20
více než v loňském roce. Naši žáci
si postup na turnaj vybojovali
v kvalifikaci při hodinách tělesné
výchovy a v samotném turnaji
předvedli velmi pěkné výkony. Ve
čtyřech kategoriích jsme získali tři
zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili.

Tﬁi evropské zemû za tﬁi dny
Tak by se dal v krátkosti shrnout popis školního zájezdu žáků
8. a 9. tříd, který proběhl na přelomu října a listopadu 2019. Ale
takhle krátký popis zájezdu by
vůbec nevypovídal o množství
zážitků, které jsme měli možnost
během takto krátké doby získat.
Tak pojďme pěkně popořádku
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19. 12. na Satalické laťce nás reprezentovalo několik žáků ve skoku vysokém
❙ Kroužky
Podařilo se otevřít celkem 28
skupin různých kroužků, do kterých chodí téměř 500 dětí.
❙ Připravujeme
Od 7.do 13. 3. 2020 se uskuteční lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.ročníku ve Strážném v Krkonoších.

shrnout vše, jak postupně proběhlo.
Myšlenka podívat se do oblasti
Alsaska a Švýcarska vznikla v hlavě paní učitelky Táni Grochálové,
která se ale bohužel z rodinných
důvodů nakonec zájezdu neúčastnila. Plně ji nahradila paní učitelka Eva Titěrová, která se ke dvojici Petra Cittová a Vojtěch Klimt
s chutí připojila.
CK Pro Travel, se kterou pořádáme zájezdy pro děti i členy pedagogického sboru již několik let,
nám připravila program zájezdu
dle našeho přání, a tak jsme odjeli do oblasti hornorýnského trojmezí s cílem navštívit Německo,
Francii a Švýcarsko, tedy země,
kde se používají jazyky, které se
děti u nás ve škole vyučují. Všichni účastníci tak měli možnost poznat tuto zajímavou oblast v současnosti, poslechnout si němčinu
i francouzštinu a dozvědět se mnoho zajímavého z oblasti zeměpisné i dějepisné.
Ve středu ve 23.30 jsme odjeli
autobusem firmy Uchytil směr Plzeň, hraniční přechod Rozvadov
a Německo. Včetně 2 řidičů firmy
Uchytil nás bylo 51, 46 osmáků
a deváťáků a 3 učitelé. V Plzni
jsme naložili ještě pana průvodce
z CK Pro Travel, která pro nás celý zájezd uspořádala. Celkem nás
tedy bylo 52.
Ve čtvrtek v 8.30 jsme dorazili
do francouzského Štrasburku,
hlavního města Alsaska ve východní Francii na levém břehu
Rýna. Řeka Rýn nás provázela celým zájezdem, protože tvoří od jihu k severu hranici mezi Německem a Francií. Několikrát jsme ji
přejížděli a pobývali jsme tak
chvíli v Německu a chvíli ve Francii. Také Štrasburk stejně jako ce-
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lé území Alsaska patřil v minulosti střídavě jedné a druhé zemi,
což ovlivnilo i jeho vzhled. Prohlédli jsme si budovy evropských
institucí, a pak jsme se pěšky přesunuli k nejznámější stavbě v historickém centru, kterou je katedrála Notre-Dame de Strasbourg
z 12.–15. století postavená z červeného pískovce. Poté jsme se prošli čtvrtí Petite France (malá Francie) s malebnými hrázděnými
domy a příjemnou atmosférou.
Bylo slunečno a my jsme si Štrasburk dokonale užili. Autobusem
jsme se začali proti proudu Rýna
na francouzské straně přesouvat
směrem k jihu až k hradu Chateau
du Haut Koenigsbourg, dominantě této vinařské oblasti. Opět jsme
měli možnost vidět stavbu z červeného pískovce, ale nádherné výhledy do okolí nám bohužel znemožnila poměrně hustá mlha.
Poslední zastávkou tohoto prvního dne bylo městečko Colmar.
Prošli jsme se nejzachovalejším
městem této oblasti a na závěr dne
jsme absolvovali projížďku na pramicích místem, které se právem
nazývá Petite Venice (malé Benátky). Atmosféra a zdejší architektura hrázděných domů nás mile překvapila, vše proběhlo bez deště,
a tak jsme si projížďku po řece
Lauch mohli krásně vychutnat. Začátkem večera jsme opět přejeli
Rýn a dojeli jsme až do německého Lörrachu, kde jsme měli zajištěny 2 noclehy s polopenzí v mládežnické ubytovně. Teplá večeře
nám přišla k chuti.
V pátek jsme znovu přejeli řeku
Rýn a ve francouzském městě Mulhouse jsme navštívili největší muzeum automobilů na světě Cité de
l’Automobile. Dvě hodiny jsme obdivovali auta všech světových zna-
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ček, mimo jiné např. největší sbírku vozů Bugatti. V obrovské hale
plné nejrůznějších nablýskaných
aut jsme nevěděli, kam se dříve
podívat. Ani se nám odsud nechtělo. A to na nás venku ještě čekalo nemilé překvapení v podobě
deště. Odpolední návštěvu německého Freiburgu im Breisgau
jsme proto proložili ještě hodinovým rozchodem v nákupním centru ve Francii, kde jsme měli možnost pořídit drobné dárky domů.
Opět jsme přejeli řeku Rýn a za
chvíli jsme přijeli do Freiburgu,
který leží mezi touto mohutnou řekou a německým pohořím Schwarzwald (Černý les). Navštívili
jsme románsko-gotickou katedrálu Münster (Dóm Panny Marie)
a přilehlé okolí starého města. Na
plánovanou vyhlídku Schlossberg
nad městem jsme kvůli počasí nevyrazili a pokračovali jsme zpět do
Lörrachu. K večeři nás čekalo čevapčiči a salátový bar se zeleninou.
Sobota byla posledním dnem
našeho zájezdu. Hned po snídani
jsme vše sbalili, rozloučili jsme se
s příjemnou ubytovnou v Lörrachu
a tentokrát jsme zamířili do pár kilometrů vzdáleného švýcarského
města Basel (Basilej). Hlavní roli
po cestě hrál opět Rýn, který Basilejí protéká. Poprvé jsme okolo
něj procházeli pěšky a obdivovali
jsme jeho mohutnost. Basilej je významným centrem obchodu a mezinárodních kongresů a hlavním
centrem švýcarského umění, hudby a architektury. Vystoupali jsme
přes velké trhové náměstí s typickou radnicí z červeného pískovce
(das rote Rathaus) až k dominantě města románsko-gotické katedrále. Vedle ní stojí obrovské ruské
kolo, které bylo dopoledne ještě
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zavřené, což většinu přítomných
poměrně dost rozesmutnilo. A tak
se mohlo pokračovat autobusem
dál do Švýcarska, směr hlavní
město Bern. Po necelé hodince jíz-

dy nádhernou švýcarskou krajinou s typickým pastvinami plnými
krav, ovcí nebo i koní, jsme vystoupali údolím Emmental až k naší očekávané dnešní zastávce

v místní sýrárně. S chutí jsme
ochutnali jednotlivé druhy typického ementálu a zakoupili podle
chuti s sebou malé balíčky sýrů ve
stáří 4–30 měsíců. Chutnaly všechny skvěle a postupně se z nás stávali odborníci na určení jejich stáří. Další netrpělivě očekávanou
atrakcí byla několik kilometrů
vzdálená výrobna známých švýcarských sušenek Kambly. V obrovské prodejně plné nejrůznějších druhů sušenek jsme opět
ochutnávali a ochutnávali, vybírali a vybírali. Všechno bylo neskutečně dobré a rozhodování, co zakoupit, bylo neskutečně složité.
Téměř každý si nakonec nějaký
500g balíček nakonec vybral
a všichni jsme spokojeně mohli pokračovat v cestě. Čekal nás totiž
Bern, hlavní město Švýcarska
a kantonu Bern. Leží na skalním
výběžku nad řekou Aare v podhůří Bernských alp. Ty se nám po cestě i několikrát ukázaly v celé své
zasněžené kráse. Zastavili jsme
a vystoupili u medvědího příkopu,
ale na místní atrakci v podobě
4 medvědů jsme bohužel neměli
štěstí. Pokračovali jsme tedy nahoru do centra města. Prohlédli
jsme si chrám sv. Vincence, který
je nejkrásnější pozdně gotickou bazilikou ve Švýcarsku. A pak už jsme
se dostali k tzv. hodinové věži s orlojem Zytglogge, která tvoří nápadný střed města. Vyšel nám čas
i na hodinový rozchod a večeři
v Mc Donald. To už bylo před 18
hodinou, stmívalo se a byl čas k odjezdu. Nasedli jsme spokojeně do
autobusu a vyrazili přes Švýcarsko
směr St. Gallen, Rakousko a Německo zpět do Vinoře. Noční cesta byla pohodová, ke škole jsme
dorazili s pár zastávkami ve 4.30.
Petra Cittová
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Andûlské zvonûní ve ‰kole…
Ve čtvrtek 5. prosince početná
družina v čele se svatým Mikulášem a jeho doprovodnou družinou (3 andělé, 4 čerti a 2 čertice)
zavítala i k nám do školy. Nadělovalo se hlavně menším kamarádům na I. stupni ZŠ. V 1.třídě
vznikla teorie o tom, že Mikuláš je
pan ředitel. Ta byla ovšem ihned
vyvrácena, protože pan ředitel byl
spatřen na chodbě.
Mikuláš úplně všechno věděl,
čerti nikoho do pekla neodnesli
(i když chtěli), andělé nalepili dětem hvězdu na okno, aby nezapomínaly na andělské zvonění ani
během roku. Děti za nadílku poděkovaly písničkou, ti starší dokonce německy, nebo francouzsky. Mikulášská družina zavítala
i do sborovny, kde Mikuláš vyřídil
e-mailovou korespondenci a jeho
pomocníci zasedli místa učitelům
a pomohli jim s opravováním sešitů. Nezapomnělo se ani na návštěvu 2. tříd, které sídlí na Vinořském náměstí. Andělům po
cestě byla zima.
Děkujeme žákům 9. tříd za to,
že se vše povedlo. Akce „Děti dětem“ mají smysl.
Soňa Tomková

Vánoãní LouãeÀ
Třída 4. C se vydala na zámek
Loučeň, kde v předvánočním čase
začala expozice s názvem Příběh
vánočního stromečku. V každé
místnosti mohly děti vidět jinak
ozdobený vánoční stromeček, například: měšťanský stromeček,
podmořský stromeček, myslivecký stromeček a jiné. Ještě jeden se
prý chystá. V posledním pokoji byl
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dokonce stromeček až do stropu
s názvem sametový. Napočítali
jsme celkem 20. Pak si každý vyrobil vánoční ozdobičku a vypil
teplý čaj. Ten se hodil, protože nás

ještě čekaly venkovní labyrinty.
Zvládly jsme jich dost a nikdo nezabloudil. Nezapomněli jsme ani
na suvenýry v místním kiosku. Výlet jsme zakončili sledováním po-

hádky při zpáteční cestě autobusem do školy. Všechny děti ještě
od paní průvodkyně Martiny dostaly malý dáreček.
Iveta Koníčková a 4. C

Vánoční Loučeň nalákala i 2.B
a 2.D. Při prohlídce zámku děti
pečlivě stromečky počítaly, ale
i přesto měl na konci každý trochu
jiné číslo. Důležité ale bylo, že
všechny stromky se dětem moc líbily. Byly totiž velice nápadité, barevné, třpytivé, no prostě krásné.
Skvělý byl také náš průvodce, který dětem kromě stromečků přiblížil také život na zámku v dobách
života původních majitelů. V jedné z místností mohly děti vidět zlaté prasátko, i když se před prohlídkou pečlivě nasvačily. Počasí
nám sice moc nepřálo, bylo totiž
trochu víc sychravě podzimní než
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vánoční, ale děti si i tak užily bludiště a labyrinty, které jsou kolem
zámku a v zahradě. Nákupy jsme
samozřejmě také nemohli vynechat, takže si každý vezl domů pro
rodinu drobné dárečky, nebo něco na zub. Cesta zpět nám rychle
uběhla, protože průvodkyně Martina si celou dobu s dětmi povídala o době adventní, o vánočních
zvycích a o Vánocích. Děti si výlet
opravdu užily a už se těší na nějaký další.
Iveta Boušová, 2.B a 2.D

Vánoãní veãírek 2.B
O pátku 13. se často říká, že je
to smolný den. Pro naši třídu ale
nebyl. Uspořádali jsme si totiž vánoční večírek pro děti i rodiče
s přespáním ve škole. Na odpoledne si děti pro své rodiče připravily krátký program v podobě
dlouhé vánoční básničky a několika koled, který předvedly u vánočního stromku. Po programu
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děti předaly svým rodičům dárek,
který pro ně připravovaly téměř
celý rok v hodinách výtvarné výchovy – kalendář z jejich obrázků.
Rodiče pro děti připravili výborné
občerstvení v podobě vánočního
cukroví a dalších dobrot. Na další
dvě hodiny, byla pro děti a rodiče
připravena vánoční dílnička, při
které společně vyráběli vánoční
dekorace z jehličí, ozdob, kolíčků,
popcornu, drátků i z papíru. Za vůně svařeného vína a horkého džusu bylo velice příjemné sledovat,
jak rodiče s dětmi spolupracují,
usmívají se a užívají si společné
chvilky. Kolem sedmé hodiny se
děti s rodiči rozloučily a čekala nás
společná večeře. Děti se podělily
o své dobroty, i o chlebíčky a řízečky, které připravily některé
maminky pro všechny děti. Po večeři následovalo rozdávání dárečků, na které se děti těšily asi nejvíc.
Všichni byli spokojeni, protože nikdo nezůstal bez dárku. Další hodinu si děti se svými dárečky pohrály, a pak už následovalo
ukládání ke spánku. Děti si rozbalily karimatky a spacáky, našly si
ve třídě své místečko a oblékly se
do pyžam. Po celoodpoledním mlsání si samozřejmě nezapomněly
vyčistit zoubky. A hurá na kutě. Samozřejmě nechyběla ani pohádka,
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která byla trochu poučná, ale také
hodně legrační. Některé děti se
trochu bály, ale noc byla klidná
a ráno se všichni vzbudili do sobotního rána úplně rozesmátí.
Zbývala už jen snídaně, kterou
nám opět připravily maminky.
Stůl se prohýbal pod spoustou bábovek, vánoček a dalších vánočních i nevánočních dobrot. Každý
si našel to, na co měl chuť. A nakonec si každý zabalil své věci
a vypravil se domů ke své rodině.
Školu jsme si tentokrát užili trochu jinak.
Děkuji všem dětem i rodičům za
pěkné společné chvilky, rodičům
za perfektní spolupráci při organizaci a přípravách. A třeba zase
příští rok.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2020 přeje
Iveta Boušová a 2.B

Sponzorsk˘ den v ZOO
V úterý 17. 12. třída 4. C navštívila pražskou ZOO v rámci dne
dětských sponzorů. Doufali jsme,
že i v zimně budeme mít štěstí
a nějaká zvířátka uvidíme. Nejprve jsme zavítali k ledním medvě-
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dům, pak jsme prošli nový Rákosův pavilon s překrásnými papoušky. Poté nás cesta zavedla
k velkým želvám a tygrům. Zajímavé bylo setkání s gorilami. Další naše kroky směřovaly k tučňá-

kům a lachtanům. Času nebylo
mnoho, tak jsme ještě vzali útokem suvenýry, abychom si z dnešní návštěvy odvezli nějakou památku.
Iveta Koníčková a 4.C

Koncert flétniãek
Každoročně v adventním čase
se školou nesou melodie vánočních koled a písniček se zimní tématikou. Děti několik týdnů pilně
nacvičovaly, aby mohly předvést,
jak jsou šikovné v hraní na flétnu
svým rodičům, prarodičům i sourozencům. Kromě hry na flétnu se
také doprovázely na další hudební nástroje, a ještě všem krásně
zazpívaly. Za své úsilí si všichni zasloužili nemalý potlesk. Děkujeme
všem, kteří se v předvánočním
shonu alespoň na chvíli zastavili
a přišli své malé muzikanty podpořit.
V novém roce se těšíme na další hudební setkání.
Děti a Iveta Koníčková

6.B nadûluje ve Dﬁevãickém parku
Na počátku byla volba samotných šesťáků. Půjdeme na výstavu
knížek, nebo na návštěvu k seniorům? Většina se vyjádřila pro charitativní akci. To ovšem znamenalo práci - nacvičit krátký program
pro babičky a dědečky a vlastnoručně pro ně vyrobit vánoční přání (poděkování patří paní učitelce
na VV Haně Weishauptové).
Ve čtvrtek 19. prosince 2019 jsme
se sešli ve škole a s jistou dávkou
nervozity ještě jednou celý program
vyzkoušeli. Potom jsme se vydali do
Alzheimer parku v nedalekých
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Dřevčicích. Když jsme se ocitli na
místě, kde vše mělo proběhnout,
zjistili jsme, že tam není signál…
A proto ozvučení přes reproduktor
propojený s mobilem nepůjde. A to
už se sál začínal zaplňovat. Vlna paniky proběhla, ovšem hoši ze 6. B si
věděli rady a běželi „shánět signál“
a stahovat potřebnou hudbu. Mám
ve třídě šikovné děti, protože problém vyřešily.

Diváci i účinkující jsou na svých
místech. Úvodní slovo o tom, co se
bude dít, odkud jsme a co přinášíme, proběhlo. A už zpíváme Neckářovu Půlnoční, recitujeme básničky o Vánocích… a zase zpíváme.
Všechny děti s velkým nasazením,
aby je bylo slyšet. Všichni do jednoho se snaží. Na dojetí v očích diváků jsme byli připraveni, ale
s tím, že se rozpláčou kluci i holky,

nikdo nepočítal. Opravdová chvilka. Netřeba komentáře.
Pak jsme už jenom rozdali přání. Někteří podali ruku, někteří se
se staroušky i objali. Pak jsme si
zamávali a jeli domů. Nic jsme si
nevezli, nic jsme si nekoupili…
a přesto, všem nám TO bylo jasné.
Děkuji 6. B za šťastnou chvilku.
Soňa Tomková

Ze Ïivota mateﬁské ‰koly
Dnes budeme čtenáře vinořského zpravodaje informovat
o některých akcích, které se od začátku školního roku v mateřské
škole konaly.
Nejprve to byla tradiční Dýnějáda, která se uskutečnila v říjnu.
Rodiče s dětmi přinesli překrásně
nazdobené dýně, jedna hezčí než
druhá. Vzájemně si je na výstavě
prohlédli a děti určily z každé třídy tři, které se jim nejvíce líbily.
Pak už si užívaly výtvarných činností, tance, zpěvu, ale hlavně soutěží! Všechny měly krásné kostýmy a navzájem se představovaly.
Následovaly soutěže na školní zahradě. Děti rychle splnily úkoly na
všech stanovištích a pak se vracely na disciplíny, které se jim líbily
nejvíce. Velkou radost měly děti
z diplomů a drobných odměn, které si po skončení akce odnášely.
Další akcí byla hudební pohádka
plná krásných písniček. Ta zvedla
všechny děti ze židle. Děti si zazpívaly, zatančily a celou dobu se
dobře bavily. Písničky z pohádek
dobře znaly a možná právě proto
mělo hudební představení veliký
úspěch.
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Poslední týden v říjnu dostaly
paní učitelky z budovy v Mikulovické za úkol přestěhovat tři třídy
do vedlejších budov. Důvodem byla rekonstrukce kuchyně. Paní učitelky za pomoci rodinných příslušníků a několika ochotných
rodičů zvládly vše na jedničku,
i když to nebylo vůbec jednoduché. Rovněž tak zvykání nejmenších dětí na nové prostředí bylo
pro některé děti náročnější. Pomaličku si ale zvykly všechny.
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V listopadu přijelo divadlo „Vysmáto“ pana Bílka s pohádkou „Šašek a čert“. Byla to krásná, loutková pohádka, která pobavila všechny
děti. V prosinci k nám zavítali čerti,
andílek a pan Mikuláš. Protože nejmenší děti vůbec nezlobí, čerty jsme
k nim nepustili, a tak se všem ukázali jen za oknem. Větší děti také nezlobí, ale na čerty se už těšily. Měly
pro ně připravené písničky, básničky a dokonce čertí tance. Ve všech
třídách panu Mikulášovi, andílkovi
i čertům děti připravily krátké vystoupení, za které dostaly hezkou
nadílku a velkou pochvalu. Další akcí byl „Vánoční koncert Muziky Špalíček Praha“. Ten děti neobyčejně
nadchnul. Zazpívaly si koledy, doprovodily muzikanty na orfovy hudební nástroje a dozvěděly se vše
o vánočních svátcích. V prosinci následovaly v některých třídách besídky, v některých tvořivé dílničky
s rodiči. Na Vinořském náměstí se
předvedly děti jako sněhuláčci
a program rodičům ukázaly s radostí a chutí. Rodiče odcházeli velice spokojeni. Krásné, kreativní, plné radosti a dobré nálady bylo
tvoření rodičů a dětí v třídách předškolních i mladších dětí. Paní učitelky vše připravily na jedničku, což
byl předpoklad pěkně prožitého
pozdního odpoledne. Vánoce u nás,
to je název pro tradiční nadílku ve
všech třídách mateřské školy, která se konala 12. 12. Ježíšek na nikoho nezapomněl. To bylo radosti z krásných dárků! Děkujeme
všem rodičům, kteří jakkoli přispěli k této krásné, nezapomenutelné atmosféře.
Celý kolektiv mateřské školy přeje všem v novém roce hodně zdraví, štěstí, pohody a vzájemného porozumění.
Jana Kovářová
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Ze Ïivota ‰kolní druÏiny
Zaãátek ‰kolního roku máme úspû‰nû za sebou.
Co v‰e nás od té doby potkalo?
Po zahájení školního roku čekalo šesté oddělení školní družiny,
umístěné v přístavbě u školní jídelny, stěhování do hlavní budovy
školy. Po dobu čtyř měsíců škola
propůjčila prostory školní družiny
mateřské škole, ve které probíhá
rekonstrukce kuchyně. Stěhování
se týkalo dětí z 3. B a části 3. C, které šesté oddělní školní družiny navštěvují. Současná družina probíhá
ve třídě 3. B v hlavní budově školy,
kde děti vše statečně zvládají, ale
i přes to se již těší na svou školní
družinu, ve které mají více možností využití volného času.
Ještě než jsme se přestěhovali
z naší družiny:
Společně s paní Markétou Kilingerovou, ředitelkou KVC Vincent, nás navštívila paní Jitka Šlosárková s nabídkou kroužku
ručních prací – háčkování, pletení,

vyšívání. Nutno podotknout, že tyto dříve běžně praktikované činnosti doma děti uchvátily a se zájmem je sledovaly. Některé děti na
tento kroužek v současné době
i docházejí….
V průběhu měsíce října navštívily děti z třetích tříd KVC Vincent,

kam jsme byli pozváni na prezentaci kroužku Stream of Dance. Děti, které vidíme většinou jen v družině, nebo na hřišti ukázaly, svou
další podobu. Všem jim to velmi
šlo a bylo vidět, že si zkušební hodinu pod vedením pana instruktora Tomáše Sloupského užívaly.
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V měsíci říjnu jsme také sponzorským darem dostali magnetickou tabuli, která byla umístěna
u vchodových dveří družiny v přístavbě u jídelny. Sponzorský dar
byl od pana Richarda Kučery z firmy VIN METAL, za který mu velmi
děkujeme, jelikož usnadní možné
informování rodičů.
Na rozloučení s naší družinovou
třídou jsme si uspořádali před stěhováním, dětmi tolik oblíbenou
soutěž Československo hledá talent. Děti pojaly soutěž důsledně
a jejich výkony byly takřka profesionální…
Po všech těchto aktivitách nastal čas balení a samotné stěhování. To vše za velké podpory rodičů, kteří byli tak hodní a poctivě
nás zásobovali krabicemi na balení. Děkuji především paní Polívkové, kolegyni z MŠ Veronice Boušové a všem ostatní.
Děkuji také žákům deváté třídy
a paní učitelce Táně Grochálové,
kteří zabalené krabice přestěhovali do hlavní budovy školy.
Život v ostatních odděleních
školní družiny probíhá aktivně
a v poslední době především tvořivě….
Letošní prvňáčci si velmi dobře
zvykli na chod družiny, jsou sna-
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živí, rádi tvoří a tak jejich družiny
stále mění svou podobu, podzimní, mikulášskou, vánoční… což jistě ocení každý, kdo prochází okolo jejich družinových tříd.
Ani děti z ostatních družin, ať
umístěných v hlavní budově školy
nebo druháčci, kteří mají družinu
v prostorech pod lékárnou, nezůstávají pozadu, tvoří a vyrábějí.
Kreativní tvoření, jde velmi
dobře, také za velké podpory paní
Ducháčové, která již několik let zásobuje školní družinu kreativními
potřebami. Děkujeme.
Předvánoční čas měly děti třetích tříd zpříjemněný hudebně-poetickým pásmem z tvorby pana Jiřího Suchého v podání divadla
Prima den.
Děti z družiny paní vychovatelky Hany Weishaptové zase příjemně naladily všechny ostatní
družiny svým vystoupením, při
kterém krásně zazpívaly vánoční
koledy.
Blíží se konec roku a tak všechny paní vychovatelky děkují všem
za spolupráci.
Přejeme úspěšný, klidný a šťastný rok 2020.
Lenka Kosmannová
vychovatelka ŠD
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Ze Ïivota farnosti
Tﬁíkrálová sbírka 2020
Již tradičně, po jedenácté, se Vinoř a její okolí připojilo k Tříkrálové sbírce pořádané Charitou České
republiky. V týdnu mezi 5.1. nedělí
a sobotou 12.1.2020 jsme mohli
potkávat skupiny koledníků s pokladničkami zapečetěnými MHMP.
Koledníci přinášeli požehnání domovům, napsané posvěcenou křídou, jež má v lidovém podání význam jmen tří králů: Kašpar,
Melichar a Baltazar, v trochu humorném významu je také připomenutím, že současnou potřebou
naší doby je vzít si s sebou klíče od
auta, mobil a brýle. Ve skutečnosti
tato písmena jsou zkratkou požehnání Christus mansionem benedicat, ristus ať požehná tento dům.
Do koledy se opět zapojilo více než
50 dětí a desítky dospělých.
Z finančních prostředků získaných v Tříkrálové sbírce 2020
podpoří Arcidiecézní charita tyto
projekty:
❙ Rekonstrukce azylového domu
pro matky a rodiny s dětmi sv. Ma-
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ří Magdalény v Kralupech nad Vltavou
❙ Sociální bydlení
❙ Pomoc rodinám v nouzi
❙ Zdravotní péče v Ugandě
Vybrané finance byly v zapečetěných pokladničkách zaslány
Charitě. Po zveřejnění výsledků
Vás o vybrané částce budeme informovat v příštím zpravodaji, na
stránkách radnice i farnosti.
Z předchozích roků víme, že Vinoř a její okolí, Přezletice, Jen-

štejn, Radonice, Dřevčice, jsou
místem, kde žije mnoho lidí s laskavým a otevřeným srdcem. Děkujeme za všechny, kterým naše
štědrost přinesla radost, pokoj
a naději do dalšího roku.
Ať je rok 2020 rokem, kdy
laskavost a přátelství mezi lidmi provází kroky nás všech.
Marie a Pavel Novákovi
koordinátoři sbírky

Spolky
Ohlédnutí za ãinností Obce baráãníkÛ Vinoﬁ
Leden: Do roku 2019 jsme
vstoupili slavnostním, výročním
seděním, slibem nových členů
a hodnocením roku 2018
Únor: Na Rychtě jsme přivítali
masopustní průvod. Naše tetičky
v maskách nabídly všem chléb,
sklenku něčeho ostřejšího a dětem teplý čaj. A bylo veselo.
Březen: Přivítaly jsme Na
Rychtě jaro a oslavili Velikonoce.
Tetičky se v krojích zúčastnily jarmarku v prostorách fary. Jedna
z tetiček přispěla do staročeské
kuchyně krupníkem.
Duben: Navštívili jsme divadlo
Gong. Kapela „Hašlerky“ při odpoledni s písničkami Karla Hašlera rozezpívala celý sál.
Květen: Tetičky podpořily putování Vinoří „Vandráček", kdy
v krojích na startu u zápisu rozdávaly vandráčkům, s přáním šťastného putování, buchty na cestu.
Samozřejmá byla také naše účast
v Soběslavi na oslavách 145. let od
založení Českého baráčníka. Ko-
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nal se velký průvod se stovkami
krojovaných zástupců všech krajů a desítkami praporů. Vyvrcholením byl společný kolový tanec
Česká beseda v počtu 10 kol.
V tomto měsíci se také tetičky
a sousedé opět zúčastnili oslav Navalis, mše ve Svatovítské katedrále a průvodu Starou Prahou. Celá
tato Svatojánská slavnost je připomínkou odkazu českého světce
Jana Nepomuckého.
Červen: Čakovice pořádaly
spolkový den a naše tetičky doplnily čakovický kruh a tančily besedu v zámeckém parku.
29. června tetičky opět Českou
besedou ozdobily slavnostní otevření nově zrekonstruovaného sálu
Všebaráčnické rychty na Malé
Straně.
S chutí vystoupit na posvícenské
zábavě začaly tetičky nacvičovat
nové taneční vystoupení, které
nám zabralo celé dva letní měsíce.
Červenec: jako již několikrát
v posledních letech se v tomto

měsíci konal týdenní zájezd finančně podpořený Městskou částí Praha-Vinoř, tentokrát do Jizerských hor. Letos se chystáme do
jižních Čech.
Září: 15. našich seniorů se účastnilo olympiády seniorů v Čakovicích, odkud přivezli dva diplomy za
druhá místa. Počasí přálo, úspěch se
dostavil a radost všem vinořským
olympionikům udělal náš pan starosta Michal Biskup, který se přijel
na nás podívat na motorce.
14. 9. jsme spolu s výborem pro
kulturu uspořádali posvícenskou
zábavu. Baráčníci měli za úkol připravit tombolu a zatančit nový
krojovaný tanec „Keď já bol mladý“. Tanec i tombola se setkaly
s úspěchem. Děkujeme všem, kteří tombolu podpořili. Byli to: tradičně pekařství Merhaut, vinořští
zahrádkáři, fa Agrofert. Dále děkujeme železářství Čenda-Vinoř,
cukrárně Marcipánka, klubu seniorů i anonymním dárcům. Tímto
patří dík i vám, kteří jste si lístky

do tomboly zakoupili a podpořili
tak nás baráčníky, kteří velkou
část tomboly pro vás připravili.
Říjen: Na Rychtě bylo díky MČ
vymalováno, bylo zrušeno informační středisko a interiér byl se
souhlasem pana starosty Biskupa
opět vyzdoben tak, aby odpovídal
duchu baráčníka a byl příjemný
seniorům, kteří se zde pravidelně
setkávají i ostatním uživatelům
těchto prostor.
28. 10. jsme se účastnili při pokládání věnců k pomníkům padlých
Listopad: Během listopadu jsme
se scházeli, abychom připravili dárkové předměty na vánoční trh pro
nabídku dobrovolného příspěvku
pro nadaci „Srdce dětem.“
28. 11. nás pozvaly paní učitelky MŠ Přezletice na vánoční vystoupení dětí. Pohostily nás vánočkou a čajem. Každé dítko od
nás dostalo rolničku na stužce. Bylo to velmi milé setkání generací
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v jiné atmosféře, než jsou setkávání Na Rychtě. Děkujeme.
Prosinec: 1. 12. při rozsvícení
vánočního stromu jste mohli u našeho stánku zakoupením panenky
z šišek, papírové holubičky či panáčka z makovičky přispět nadaci
„Srdce dětem“, na jejichž konto
jsme díky Vám poslali 2000,- Kč.
10. 12 jsme navštívili divadlo
Gong představení „Divadlo na cibulce“. Užili jsme si veselé odpoledne plné vtipů a veselých písní.
11. 12. Se konala akce Česko zpívá koledy, další ročník celonárodního projektu. Ve Vinoři opět pod
naší patronací. Doprovodný program vyplnil sboreček „Kvákoš“
z MŠ Přezletice pod vedením Báry
Maryskové. Hudební doprovod
společného zpěvu opět zajistila kapela NJP. Námi nabízený svařák
a čaj zpříjemnil chladný večer.
14. 12. Proběhly Vánoce u baráčníků seniorů s divadelním pro-

gramem „Semafor“ – „Psycholožky
sucholožky“ a dále s pohoštěním
a dárky od MČ Praha-Vinoř. Následovaly vlastní básně o zimě a Vánocích v přednesu naší tetičky, hra
na violu od členky seniorů a společný zpěv koled. Těšíme se, že
příští rok nás bude díky vám, zase o něco více.
Dobrými pochutinami a sklenkou vínka pravidelně oslavujeme
narozeniny a svátky našich členů.
Během roku byly však i smutné
chvíle. Navždy jsme se rozloučili
s tetičkou Janou Machačovou, a po
několika měsících odešel i její
manžel Jan Machač oba dlouholetí členové baráčníka. Dlouholetou
členkou byla i tetička Havířová, se
kterou jsme se rozloučili na vinořském hřbitově. Rozloučili jsme
se také se sousedem Ing. Jaroslavem Polnickým, který dokumentoval naše společné akce.
Baráčníci Vinoř

Tûlocviãná jednota Sokol Vinoﬁ
Tělocvičná jednota Sokol Vinoř
je naším nejstarším spolkem. V roce 2022 oslavíme 100 let od svého
založení.
Tento nadpis je dobré si vždy
připomínat. Stejně jako obětavé
lidi, kteří stáli u zrodu tohoto
spolku, a kteří pomáhali rozvíjet
tolik potřebnou pohybovou všestrannost a lásku k místu, kde žijeme, k naší vlasti a sokolským
hodnotám.
Oslavili jsme 70 let od založení
vinořského hokeje. Setkání tehdejších i současných hráčů v rybárně Velká Obůrka bylo vzácnou
příležitostí si společně zavzpomínat. Starosta MČ Vinoř promítl
krátký film z tehdejšího hokejového zápasu i krátký film hokejo-

vého zápasu místních Kačerů ze
současné doby. Rozdíl ve vybavení byl patrný, v nadšení tehdejších
i dnešních hráčů ale rozdíl nebyl.
Poté odprezentoval studii sportovního areálu s hokejovým stadionem, který vzbudil u všech obrovské nadšení.
K vzácným hostům patřili i Miloš Hrnčál, Petr Bajer a Myron
Gawdun, kteří se velkou měrou zasloužili o znovuobnovení značky
a spolku TJ Sokol Vinoř po revoluci v roce 1989. Br. Miloš Hrnčál
byl prvním starostou, poté ho vystřídal br. Myron Gawdun.
Oslavili jsme i 30 let od výstavby dvou tenisových kurtů a zde je
potřeba zmínit hlavně členy TJ Sokol Vinoř br. Milana Klivického

a br. Václava Kubku, kteří s partou
stejně obětavých lidí, tyto kurty
svépomocí postavili a dodnes je
obětavě provozují.
Ale jak už jsem výše zmínil, je
dobré a potřebné si připomínat
obětavé lidi. Dnes začneme u zakládajícího člena a 1. čestného starosty TJ Sokol Vinoř, bratra Josefa
Hofmana.
Blahopřejný dopis k jeho sedmdesátinám podepsali J. Trost, 1. náčelník a J.Nesnídal, 1. jednatel.
Tento blahopřejný dopis dokumentuje tehdejší dobu, nevděk
i nezměrnou lásku sokolstva ke
své vlasti. Popisuje i osud skvělého člověka. Dopis je dlouhý, proto
ho uvedeme postupně ca. v pěti
vydáních vinořského zpravodaje.

Zakládajícímu ãlenu a 1. âestnému starostovi
Tûlocviãné jednoty Sokol ve Vinoﬁi,
bratru Josefu Hofmanovi k jeho sedmdesátinám.
VáÏen˘ a mil˘ bratﬁe starosto!
V den 24. bﬁezna roku 1890 stály u Tvé kolébky dvû sudiãky,
které vû‰tily Tvou budoucnost pod ochranou Tvého kﬁestního patrona,
sv. Gabriela.
Ta první Ti pﬁedpovûdûla 35 let jednak radostného mládí a práce,
jíÏ zasvûtí‰ svÛj Ïivot v plné síle, svûÏesti a v radostné spokojenosti
pozvedne‰ své jméno k metû nejvy‰‰í!
Ta druhá Ti zvûstovala druhou polovinu Ïivota naplnûnou pouze
starostmi o Osud a existenci rodiny a zdûdûného majetku, které
pﬁivodí pití kalich hoﬁkosti aÏ na dno! Tyto pﬁedpovûdi se splnily?
My myslíme, Ïe ano.
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Do roku 1916 jsi svá témûﬁ bezstarostná léta vûnoval svému
vzdûlání. Maturoval jsi na stﬁední Hospodáﬁské ‰kole
s vyznamenáním r. 1909. Vojenskou sluÏbu jako jednoroãní
dobrovolník si nastoupil r. 1910; r. 1911 ji opou‰tí‰ pﬁedãasnû, abys
v ní pokraãoval v 1. Svûtové válce a jen úmrtí Tvého otce
a nutnost vésti zvût‰ené hospodáﬁství zprostila Tû dal‰í sluÏby a tak
se sv˘mi teoretick˘mi vûdomostmi a praktick˘mi zku‰enostmi, chápe‰
se vedení usedlosti a o‰etﬁování pÛd, k níÏ jsi mûl vÏdy láskyplné
vztahy.
Láska k pÛdû a vﬁel˘ cit ke sv˘m spoluobãanÛm uloÏily Ti do
srdce hﬁejivou povinnost pomáhat lidu, kdyÏ mu stál˘m trváním
války se zvy‰oval nedostatek Ïivotních potﬁeb. Tﬁeba-Ïe válka kladla
na Tvá bedra znaãn˘ch starostí pﬁece jsi na‰el ãas ‰Èastnou volbou
zaloÏit vlastní rodinu a to nikoli z vypoãítavosti, ale z lásky.
Pﬁivádí‰ si do svého statku choÈ z váÏené praÏské rodiny s. Milenu
Kozlovou, která jsouc nadána vrozenou letorou klidné roz‰afnosti i ve
chvílích nejkritiãtûj‰ích, dává Ti k Tvé radosti 2 dûti.
Rodinné hﬁejivé teplo vytváﬁí v Tvé domácnosti ‰Èastn˘ a spokojen˘
Ïivot a Ty s plnou silou a láskou si se vûnoval svému
hospodáﬁství, abys jej mohl rovnûÏ (aÏ vzejde ãas) postoupit dal‰ímu
potomkovi tak, aby zachováno bylo nejen Tvé jméno, ale i usedlost
rodu Hofmanov˘ch, po více jak cca 200 let udrÏovaná. Hospodáﬁské
budovy, stáje, stodoly, siláÏní jámy modernû jiÏ vybavené, jakoÏ
i obytné stavení, dostává téÏ moderní náplÀ, a Ty bez pﬁekáÏek
pokraãuje‰ ve své lásce k pÛdû dál.
Pokr. 2. části příště.

Za celý TJ Sokol Vinoř přeji všem do roku 2020 hodně zdraví,
sil a vzájemného porozumění a respektu.
Fr. Švarc, místostarosta TJ Sokol Vinoř

O znovuobnovení spolku TJ Sokol Vinoﬁ se
po jeho zákazu komunisty v roce 1956
a zru‰ení tohoto zákazu v roce 1989 zaslouÏili
br. Milo‰ Hrnãál,
br. Petr Bajer
a br. Myron Gawdun.
Milí Sokolové, dûkujeme vám.
br. fr. ‰varc
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Vánoãní Nohejbalov˘ turnaj
Letos jsme se pokusili navázat
na tradici, která ve Vinoři ještě
před několika lety byla, leč na pár
let zanikla. A to je Vánoční nohejbalový turnaj. Za podpory městské části Praha-Vinoř, VR Atelieru
a Nohejbalového oddílu Sokola Vinoř se to povedlo. Hlavní pořadatelé Jiří Čechák a Petr Formánek
úspěšně navázali na tradici. Celý
turnaj provázela skvělá nálada,
výborné výkony všech přihlášených týmů. Děkujeme všem sponzorům, hráčům, restauraci v sokolovně a pořadatelům za krásnou
akci a za rok se na Vás opět těšíme.
Jiří (čalouník) Čechák
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Spoleãenská kronika
Blahopﬁejeme na‰im obãanÛm, kteﬁí oslavili ve 4. ãtvrtletí roku 2019
svá Ïivotní jubilea a souhlasili s uveﬁejnûním ve Vinoﬁském zpravodaji
Říjen
VOJTĚCHOVÁ Lujza
ŠMIDOCH Miloslav
HANKO Ondrej
BARTŮŇKOVÁ Věra

85 let
80 let
91 let
85 let

Listopad
RABOCHOVÁ Marie
LANGSCHOVÁ Mária
ROSA Jiří
FAIFKOVÁ Marie
BEČKA Ladislav
JAVOROVÁ Věra

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

Prosinec
ŠVESTKA Zdeněk
MORAVČÍK Jan
HOLÁ Věra
PODROUŽKOVÁ Marcela
SVOBODA Petr
PODROUŽEK Václav

92 let
92 let
93 let
80 let
75 let
80 let

Básníkova snaha
Již první vločka na zem padla
a Martin přijel na bílém koni,
zastavil se u divadla,
přesně jako loni.
Jiskřivé vločky vzduchem víří,
padá sníh, prostě chumelí.
Některé, letem netopýřím
k Vltavě se rozběhly.
S radostí je přijala
řeka ta rozpustilá,
písně o Vánocích jim zpívala
a pak –
je v sobě rozpustila.
Sníh jak cukrkandl sněhový
stříbrně jiskří v denním jasu
a básník bláhový
slovy snaží se zachytit
zimní tu krásu.
Petronila Ševčíková
Listopad 2019
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ODHAD
aktuální trÏní ceny nemovitosti

Z DA R M A
Chcete prodat nemovitost?
VyuÏijte na‰e zku‰enosti.
Ing. Ivan Kočí
realitní poradce, člen realitní komory

placená inzerce

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

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

placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

P O Z O R ! Zmûna parkování u Normy
MČ Praha-Vinoř se díky své pozici na okraji metropole stává atraktivním parkovištěm pro vozidla přijíždějící ze Středočeského kraje
a jejich řidiči dále pokračují MHD již
bez tarifních příplatků. Tím bohužel dochází k nadměrnému obsazení našich parkovišť. Jedním z řešení jsou parkovací zóny, které ale
nechceme zatím ve Vinoři zřizovat.
Jako alternativu zkoušíme u Normy
„Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (č. IP 13b) s dodatkovou cedulkou „Po–Pa 7:00-17:00 max.
3 hodiny“. Řidič po příjezdu vyznačí na parkovacích hodinách čas příjezdu a v uvedené době může parkovat bezplatně 3 hodiny. Od 17 do
7h ráno pak zcela bez omezení. Parkovací hodiny lze vystřihnout i z tohoto Zpravodaje, nebo provizorně
postačí zanechat i viditelně odložený papír s ručně napsaným časem,
například: „Příjezd 10:30 hod.“.
Kdo nerespektuje dopravní značku
„Parkoviště s parkovacím kotoučem“, dopouští se přestupku a lze
mu v blokovém řízení uložit pokutu až dva tisíce korun.

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.

Tel. redakce: 286 851 114
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