S PODPOROU HNUTÍ

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
vás srdeãnû zve
v nedûli 5. ﬁíjna 2014
od 17:00 hodin
do Hoffmanova dvora
na Vinoﬁském námûstí,
kde reÏisér Jan Svûrák
osobnû uvede promítání
svého pohádkového filmu
pro celou rodinu

VSTUP VOLN¯!
Místa k sezení si mÛÏete
zarezervovat na tel. ãísle
602 512 417 nebo na adrese
sdruzeniprovinor@seznam.cz

www.sdruzeniprovinor.cz

Sdružení pro Vinoř

Dokonãení ze str. 3
Nyní tu máme pût uchazeãÛ (Stranu Domov nepoãítám,
protoÏe s jedin˘m nasazen˘m kandidátem bohuÏel nemá
reálnou ‰ancit uspût). Podle pﬁidûleného volebního ãísla
to jsou ODS, ANO 2011, VINO¤ JE NÁ· DOMOV (dále
KDU-âSL), SDRUÎENÍ PRO VINO¤ (s podporou Starostové a nezávislí) a âSSD.
Co se dá ze zveﬁejnûn˘ch kandidátek vyãíst? Napﬁíklad
to, Ïe celkov˘ vûkov˘ prÛmûr v‰ech 56 kandidátÛ je 48 let,
absolutnû nejmlad‰í kandidátku, s vûkov˘m prÛmûrem 43
let, nabízí ANO 2011. Jen o dva roky vy‰‰í prÛmûr má
SdruÏení pro Vinoﬁ (45) a pak následuje KDU-âSL (47),
ODS (49) a nejstar‰í kandidátka, prakticky o 12 let star‰í
proti ANO, je ta od âSSD (57).
Pro nûkoho mÛÏe b˘t vodítkem tﬁeba poãet lidí s vy‰‰ím
vzdûláním. Pomysln˘ Ïebﬁíãek vypadá takto: první ANO
2011 – osm graduovan˘ch, druhá KDU-âSL se sedmi, dále ODS a SdruÏení pro Vinoﬁ se ‰esti a poslední je âSSD
se dvûma otitulovan˘mi na kandidátce.
Mnohem zajímavûj‰í je podívat se, kolik lidí kandidovalo v roce 2010, a pokud kandidují znovu, pak kde. Zaãnu
stranami a hnutími, která mají na kandidátkách hodnû
tváﬁí z posledních voleb a jsou patrnû stabilní a konzistentní. V ODS byl a je lídrem starosta Franti‰ek ·varc
a na kandidátce je celkem 7 lidí, kteﬁí za ODS kandidovali uÏ pﬁed ãtyﬁmi roky. Obdobná situace je i ve SdruÏení
pro Vinoﬁ; jasn˘m lídrem zÛstal Robert Rytina a 7 kandidátÛ se za toto uskupení zúãastnilo voleb jiÏ v roce 2010.
Na kandidátce âSSD nalezneme 6 tváﬁí z roku 2010,
zatímco KDU-âSL má na kandidátce jen 2 lidi z posledních voleb. âSSD i KDU-âSL také nemají na kandidátkách Ïádné pﬁebûhlíky z jin˘ch stran.
Zcela opaãn˘m pﬁíkladem je hnutí ANO 2011. KdyÏ se
podíváme na jejich soupisku, okamÏitû vidíme spoustu
jmen, která v minul˘ch volbách oblékala úplnû jin˘ dres.
Jen pro ilustraci: leto‰ní jedniãka kandidátky ANO, Karel
Janko, byl v roce 2010 zvolen do zastupitelstva za ODS
a za tuto stranu je dosud místostarostou Vinoﬁe. Jiﬁího
Feistnera naleznete v roce 2010 jako jedniãku kandidátky
TOP 09, Petr Dvoﬁák byl v témÏe roce dvojkou strany SPO
Zemanovci (hned za Jiﬁím Rusnokem), za Zemanovce minule kandidovala i Blanka Hrdinová. Bezesporu zajímavé
spojení politick˘ch idejí zprava doleva.
SdruÏení pro Vinoﬁ a ANO 2011 nemají na sv˘ch kandidátkách ãlena Ïádné politické strany. U prvního subjektu
je to celkem normální, protoÏe jde o nezávislé sdruÏení,
ale u ANO 2011, coby u parlamentní strany, je to ponûkud
nezvyklé... Nejvíce straníkÛ má na kandidátce âSSD
(8 z 11), následuje ODS s pûti ãleny a za KDU-âSL kandiduje jeden ãlen této tradiãní strany.
V souãasném zastupitelstvu je mírná pﬁevaha muÏÛ nad
Ïenami, konkrétnû ‰est ku pûti. Zmûní se to po volbách?
Pohled na v‰ech 56 kandidátÛ dává nadûji, Ïe i nadále zÛstane zastupitelstvo vyváÏené, protoÏe 47% v‰ech kandidátÛ v leto‰ních volbách jsou Ïeny.
A to je asi tak v‰e, co se dá z jedné tabulky s kandidáty
nadcházejících voleb zjistit. Jak to ale 10. a 11. ﬁíjna ve
skuteãnosti dopadne, záleÏí jen na Vás, na voliãích, na
Va‰í úãasti, která bude – doufejme – vysoká, na va‰em citu pro v˘bûr nejlep‰ích kandidátÛ, na va‰í pamûti událostí
let minul˘ch a snad i trochu na ‰tûstí...
–mibi–

Pi‰te nám na sdruzeniprovinor@seznam.cz

Michal BISKUP:

ZÁ¤Í 2014

Volby 2014:
Co nás ãeká

JAN SVùRÁK
uvede ve Vinoﬁi
film T¤I BRAT¤I
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VYDÁVÁ SDRUÎENÍ PRO VINO¤

O nad‰ení a zku‰enostech
ROB ERT RY TI NA

ZAâALI JSME V¯STAVOU
První pﬁedvolební akcí SdruÏení pro Vinoﬁ se stala
úspû‰ná vernisáÏ v˘stavy kreseb sochaﬁky a malíﬁky
Jany Baãové Kroftové s názvem „NaÏivu ve Vinoﬁi“
Ve ãtvrtek 18. záﬁí veãer bylo v Restauraci a galerii U âernínÛ
doslova nabito. Náv‰tûvníky tentokrát nepﬁilákal koncert Ïádného ze
znám˘ch muzikantÛ, ale zahájení v˘stavy kreseb vinoﬁské v˘tvarnice
Jany Baãové Kroftové. Janu (kterou pod ãíslem 7 naleznete i na kandidátce SdruÏení pro Vinoﬁ pro leto‰ní komunální volby) mÛÏete vidût
na obrázku vpravo s Davidem Smoljakem (ãíslo 5). O hudební doprovod se postarali Ilja Vlãek (ãíslo 8) a Igor Zahradníãek (ãíslo 9).
Na horním obrázku naleznete i Roberta Rytinu (ãíslo 1), Michala
Biskupa (ãíslo 3) a Johanu Bene‰ovou (ãíslo 11). Veãer si ale uÏili i ti,
kteﬁí Ïádné ãíslo v závorce za jménem nemají...
–red–

Vzpomínám si na to, jako by to bylo vãera: v roce 2010 jsme s poãetn˘m
zástupem nad‰en˘ch vinoﬁsk˘ch staro- i novousedlíkÛ zaloÏili sdruÏení,
jehoÏ cíl nám byl jasn˘ je‰tû dﬁív, neÏ
se nám ho vÛbec podaﬁilo zformulovat. TotiÏ dûlat nûco pozitivního pro
místo, kde Ïijeme a prosazovat své
nápady a návrhy i v místním zastupitelstvu. A také se pﬁi tom nemuset za‰tiÈovat jménem Ïádné tehdej‰í politické strany, coÏ jsme povaÏovali za
obzvlá‰È cenné a dÛleÏité.
Na‰e tehdej‰í nad‰ení se nám podaﬁilo pﬁenést i na dvacet tﬁi procenta voliãÛ, coÏ SdruÏení pro Vinoﬁ zajistilo tﬁi mandáty v zastupitelstvu.
Nejen na‰i zastupitelé, ale i dal‰í ãlenové SpV se pak ov‰em mûli moÏnost
pﬁesvûdãit, Ïe nad‰ení je sice hezká
vûc, ale tváﬁí v tváﬁ realitû celkem
bezmocná. Bez dﬁiny, vÛle ke kompromisÛm a stálého vstﬁebávání zku‰eností se nedá pﬁistavût ani dal‰í
patro ‰koly, ani namalovat pﬁechod,
ba ani uspoﬁádat obecní ples.
Pokud dnes vidíme na pﬁedvolebních plakátech a billboardech hesla
typu „Prostû to zaﬁídíme“ nebo „Postaráme se o to“, myslíme si uÏ o tom
díky sv˘m ãtyﬁlet˘m zku‰enostem
svoje... I ná‰ dávn˘ koncept úplné
nezávislosti jsme zodpovûdnû posunuli k partnerství s hnutím Starostové a nezávislí, které bychom po volbách rádi vidûli jako dÛleÏitého spojence na praÏském magistrátu.
A jak se tomu ãtyﬁi roky starému
Nad‰ení daﬁí dnes? S potû‰ením
shledáváme, Ïe nás je‰tû neopustilo,
ale pﬁibyly k nûmu je‰tû Zku‰enosti.
Dáte-li nám dÛvûru, rádi se s vámi
o obojí budeme dûlit i nadále.

Volby do zastupitelstev obcí 10. – 11. října 2014
Kandidáti Sdružení pro Vinoř s podporou hnutí Starostové a nezávislí

Proã kandiduji?
HAN K A ·Ò ROVÁ
Proã v tuto chvíli podruhé kandiduji
za SdruÏení pro Vinoﬁ do místního zastupitelstva? Zdaleka si nemyslím, Ïe je
na‰e mûstská ãást v souãasnosti ‰patnû
vedená. Vidím celou ﬁadu jednoznaãn˘ch pozitiv a úspûchÛ. Vedle toho mû
ale napadá i spousta neodbytn˘ch otázek: proã je tolik míst ve Vinoﬁi tak nepﬁátelsk˘ch pro chodce; proã Norma
a její okolí vypadá tak, jak vypadá; proã
se tu skoro vÛbec nepracuje s mládeÏí;
zda je opravdu nutné ‰etﬁit zrovna na
úklidu a úpravû veﬁejn˘ch prostor; jak
to, Ïe tu v mnoha pﬁípadech o tom, na
co se dají spoleãné peníze, rozhoduje jediná osoba. Tyto a mnohé jiné otázky
i kritické pﬁipomínky jsme i s dal‰ími
ãleny sdruÏení opakovanû a veﬁejnû
vzná‰eli v uplynul˘ch ãtyﬁech letech.
Vût‰ina na‰ich pﬁipomínek ãi podnûtÛ
ke zlep‰ení v‰ak byla vnímána hystericky jako „útok“, snaha druhého po‰pinit,
a jako taková ihned smetena se stolu.
Tenhle ne‰var bych nazvala jako pozÛstatek totalitního my‰lení. JenÏe my
uÏ dnes Ïijeme v jiné dobû: v dobû, kdy
se lidé mnohem více zajímají o své okolí, chtûjí zasahovat do rozhodování
o spoleãn˘ch vûcech a nebojí se ozvat,
kdyÏ se jim nûco nelíbí. A tato doba si
Ïádá, aby nás v ãele Mâ zastupoval nûkdo, kdo konstruktivní kritiku vítá
a dokáÏe na ni otevﬁenû reagovat, a ne
ten, kdo proti kritikÛm poﬁádá dehonestující kampanû. Nûkdo, kdo aktivní lidi v obci pﬁijme za partnery a bude je
umût zapojit pro spoleãnou vûc, a ne nûkdo, kdo se bude bát, aby náhodou neohrozili jeho postavení a autoritu, a tak
je radûji odstaví od v‰eho podstatného
rozhodování, aby se náhodou neukázalo, Ïe mûli lep‰í nápad....

Jak se pozná „dobrá ‰kola“
âlen ‰kolského v˘boru na‰eho zastupitelstva
a rodiã Ïákynû na‰í ‰koly Igor Zahradníãek
hledal a hledá zdánlivû lehkou odpovûì na
v˘‰e poloÏenou otázku
Bûhem posledních ãtyﬁ let jsem díky práci ve ‰kolském v˘boru do‰el mimo jiné k tûmto poznatkÛm:
– pochopil jsem nûkterá rozhodnutí managementu ‰koly, která prve, z mého pohledu rodiãe, vypadala víc neÏ nelogicky
– Ïe se s ﬁeditelem ‰koly mohu bavit o vûcech, ve kter˘ch vypadal velice nepﬁístupnû, a Ïe takové vûci mohu ovlivnit (transparentnûj‰í rozdûlování ÏákÛ do prvních tﬁíd s moÏností revize,
instalace moderní telefonické ústﬁedny, aby se kaÏd˘ dovolal, ...)
– nebo Ïe ﬁídit ‰kolu, kdy penûz nepﬁib˘vá tak, jak by si to strmû rostoucí poãet ÏákÛ zaslouÏil, není vÛbec lehké.
A dnes bych asi definoval dobrou ‰kolu tak, Ïe dobrá ‰kola
MÁ ZÁJEM.
ZÁJEM O VÁS: VáÏí si sv˘ch klientÛ (tedy vás - ÏákÛ a rodiãÛ), stojí o vá‰ názor, aby získala va‰i dÛvûru, a vy jste ji mohli
v tom nelehkém úkolu (kterému kaÏd˘ rozumí, protoÏe pﬁece do
‰koly chodil také, byÈ to bylo pﬁed 30 lety) podporovat. Aby se
díky aktivnû vyhledávané zpûtné vazbû stala lep‰í, aby vûdûla na
co se pﬁí‰tû zamûﬁit. A kritiku, tu prostû bere jako dar a ne jako
symbol útoku na svÛj majestát.
ZÁJEM O SEBE: ·kola si stejnû váÏí i sebe, a proto ví, jak
chce uãit a koho na to potﬁebuje. Dbá na to, aby mûla ty nejlep‰í dostupné uãitele, kteﬁí se stále tû‰í do ‰koly a mají zájem o svÛj
prÛbûÏn˘ rozvoj a rÛst, uãitele, kteﬁí se zajímají o moderní zpÛsoby v˘uky. Management je schopen na základû mûﬁiteln˘ch
metod vyhodnocovat úspûch a neúspûch; odhalit úspû‰né a neúspû‰né uãitele, ty úspû‰né dát za vzor a také lépe zaplatit.
TakÏe DOBRÁ ·KOLA VÍ, kdo jsou její dobﬁí uãitelé a kdo
jsou její rodiãe a Ïáci.
Proto se chce SpV v následujícím období zamûﬁit u na‰í ‰koly
a pﬁimûﬁenû také u na‰í mateﬁské ‰kolky na následující:
– Zajistit ãi udrÏet kapacitu, aby pojmula v‰echny dûti bydlící
ve Vinoﬁi, které budou mít o studium u nás zájem.
– Zajistit ve spolupráci se zastupitelstvem Mâ dostateãné nebo alespoÀ férové financování v porovnání s ostatními ‰kolami
Prahy a Prahy 19.
– Zapojit se do aktivit, které umoÏní srovnání kvality na‰í
‰kol(k)y se ‰kol(k)ami v okolí.
– Stále zlep‰ovat zpÛsob, jak hodnotit uãitele, a to nejen z po-

Samostatnou pﬁílohou tûchto novin je
VOLEBNÍ PROGRAM SDRUÎENÍ PRO VINO¤
Naleznete jej i na www. sdruzeniprovinor.cz

hledu plnûní osnov kaÏdého pﬁedmûtu, ale i z pohledu
v˘voje osobností ÏákÛ a tﬁídních t˘mÛ. V návaznosti na
tyto v˘sledky hledat prostor pro zlep‰ení, stanovit rozvojov˘ plán kaÏdého uãitele, atd.
– Zlep‰it i zabezpeãení v˘uky ÏákÛ se speciálními vzdûlávacími potﬁebami a pﬁi jejich klasifikaci skuteãnû pﬁihlíÏet k pﬁípadn˘m v˘vojov˘m poruchám.
Chceme, aby management ‰koly mohl dÛstojnû odmûÀovat nejlep‰í uãitele a zároveÀ ty uãitele, kteﬁí se budou
snaÏit zvy‰ovat svoji kvalifikaci, zvy‰ovat svoji schopnost
na‰e dûti zaujmout. A tím naplnit hlavní cíl kaÏdé ‰koly
– pﬁipravit pozitivní a aktivní dítû na dospûl˘ Ïivot, s chutí k dal‰ímu vzdûlávání a radostí z práce na sobû a kolektivu, do kterého patﬁí.
Na‰ím speciálním zájmem bude dal‰í otevírání se
‰kol(k)y rodiãovské veﬁejnosti, tedy partnerská komunikace. Chceme pomoci managementu ‰koly pochopit dÛleÏitost tohoto konceptu a s pomocí iniciativy 'www.rodicevitani.cz' navrhnout konkrétní kroky, jak toho dosáhnout.
Na‰e Amálka chodí díky své uãitelce do v˘borné ‰koly
(I kdyÏ tato uãitelka kandiduje za jin˘ subjekt). A jak jste
na tom vy?
–igor–

Igor Zahradníãek se jako zástupce SdruÏení
pro Vinoﬁ zúãastní debaty „ Jakou chceme
‰kolu ve Vinoﬁi“ v pondûlí 6. ﬁíjna 2014
od 19:00 hodin ve Spoleãenském centru
v Chaltické ulici. Srdeãnû vás zveme!

Volby 2014 ve Vinoﬁi:
Co nás ãeká a nemine
Michal Biskup se zam˘‰lí nad aktuálními kandidátkami v leto‰ních komunálních volbách Mâ Praha-Vinoﬁ
MoÏná by bylo zajímavé se na úvod podívat, jak to vypadalo ve Vinoﬁi pﬁi posledních volbách v roce 2010.
Celkem 56 tehdej‰ích kandidátÛ jiÏ o voliãské hlasy neusiluje, zatímco 26 osob zkou‰í své politické ‰tûstí znovu.
Pﬁekvapivû na nás nûkteré staré tváﬁe zhlíÏejí z kandidátek jin˘ch stran, neÏ za které bojovaly tenkrát...
Pokraãování na str. 4

âíslo 5 Ïije!
DAVI D SMOL JAK
„UÏ visíme!“ oznámil
jsem kamarádÛm a hodil
pﬁed nû foto na‰eho zbrusu
nového volebního banneru.
Pojali jsme ho jako pás portrétních obrázkÛ, které nám nakreslila na‰e ãlenka a kamarádka, znamenitá v˘tvarnice a sochaﬁka.
„Vypadáte jako rocková kapela po ãtyﬁiceti
letech spoleãn˘ho hraní!“ vyhodnotil to první.
„Jana ﬁíká, Ïe vrásky dávají tváﬁi ãiteln˘ v˘raz,“ namítl jsem.
Kamarád jen pokrãil rameny.
„Vy máte ãíslo pût?“ zaujalo druhého.
„Jo, myslím, Ïe jo. Mimochodem, uÏ jste ãetli ná‰ volební program?“ nadhodil jsem.
„Pûtka je zajímav˘ ãíslo. V numerologii je to
ãíslo harmonie!“ odtu‰il zaujatû.
„Fakt? Hele, my tam máme tﬁeba bod »otevﬁená radnice«. Tím nemyslíme, Ïe by mûla mít
dveﬁe dokoﬁán, ale Ïe by mûla více komunikovat s obãany…“ nadechl jsem se k v˘kladu.
„Pûtka se dá taky dobﬁe komunikovat,“ pﬁik˘vl kamarád bez váhání. „¤ímská V je napﬁíklad symbol vítûzství, viktorka!“
„To je sice hezk˘, ale v‰ichni maj pûtku ze
‰koly zafixovanou jako nedostateãnou. Kdo
nosí pûtky, je looser!“ oponoval mu první.
„Jde hlavnû o to, aby radnice zveﬁejÀovala
v‰echny smlouvy…“ zkusil jsem se vklínit do
jejich debaty, ale kamarád mû zase pﬁeru‰il.
„Jde hlavnû o to, abys lidem vnutil správn˘
v˘klad! Tﬁeba, Ïe pûtka znamená mít v‰ech pût
pohromadû!“
„Jo, anebo b˘t pát˘ kolo u vozu!“ pochechtával se oponent.
„Pûtka je v‰ude! Páátáá uÏ odbyla, Bylo nás
pût, âíslo 5 Ïije, âaje o páté, PraÏská pûtka…
Dokonce i Rychl˘ch ‰ípÛ bylo pût!“
„Koupil si to za pût prstÛ!“
„Slab˘. Pûtka je prostû síla… Na led nastoupila první pûtka! Hned ví‰, Ïe tam má‰ to nejlep‰í! Údernou formaci! Neporazitelnou lajnu!“ zasnil se kamarád.
Nesmûle jsem si odka‰lal. „MÛÏu se na nûco
zeptat?“
Oba trochu podmraãenû vzhlédli.
„Jak vlastnû vidíte na‰e ‰ance?“ zeptal jsem
se rozpaãitû.
„Pûtka je super. Vyhrajete!“ ujistil mû jeden.
„Pûtka je na nic. Nemáte ‰anci!“ odtu‰il bez
váhání druh˘.
„Anebo nûco mezi tím,“ zasáhl do debat tﬁetí, kter˘ celou dobu mlãky naslouchal.
Pok˘val jsem vdûãnû hlavou.
Kamarádi… Je‰tû Ïe je ãlovûk má!

