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OSUD CTùNICKÉHO
AREÁLU...

Takov˘ byl název debaty, kterou jsme zorganizovali koncem loÀského roku ve Spoleãenském centru. Cílem bylo dozvûdût se více o budoucnosti zámeckého komplexu, kter˘ je od léta – s v˘jimkou
vstupu do zahrady – veﬁejnosti uzavﬁen.
Paradoxnû s urãit˘m potû‰ením mÛÏeme
konstatovat, Ïe v˘sledky této debaty (zápis
je dostupn˘ na http://sdruzeniprovinor.cz/
zpravy-zezastupitelstva/2011-2/cteniceco-dal-8-11-2011/) jsou uÏ v tuto chvíli irelevantní. Po „pﬁevratu“ na praÏském magistrátu se stal nov˘m radním pro kulturu pan
Václav Novotn˘ (TOP 09), kter˘ se v minulosti zaslouÏil o rekonstrukci ctûnického
areálu zásadním zpÛsobem. Na jeho dal‰í budoucnost jsme se ho proto pﬁímo zeptali:
„Po zmûnû koalice v Praze se mi naskytla moÏnost situaci ctûnického zámku ﬁe‰it.
PoÏádal jsem tedy Muzeum hl. m. Prahy
o zpracování zámûru areál provozovat.
Teì nás ãeká projednání tohoto zámûru ve v˘boru, v radû a následnû v zastupitelstvu, neboÈ pﬁevedení areálu se bude realizovat
na základû zmûn zﬁizovacích listin, a ty schvaluje zastupitelstvo.
Nemusí to b˘t úplnû snadné, neboÈ provoz areálu vykazoval provozní ztrátu. Na druhé stranû to ale není nic neobvyklého – obdobné památky ve vlastnictví Prahy jsou samozﬁejmû provoznû ztrátové
také, napﬁíklad Trojsk˘ zámek a dal‰í.
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VYDÁVÁ SDRUÎENÍ PRO VINO¤

Pﬁijìte (a uvidíte)
ROB ERT RY TI NA
Pokud by nûkdo hledal v tomto ãísle Novin pro Vinoﬁ nûjak˘ v˘bu‰n˘
a kontroverzní materiál, moÏná ho
ke své radosti najde v pﬁíspûvku Michala Biskupa „Atmosféra tak hustá,
Ïe by se dala krájet...“ o listopadovém veﬁejném zasedání zastupitelstva. DokáÏu si pﬁedstavit, Ïe by se
MichalÛv nekompromisní text mohl
leckoho osobnû dotknout a pﬁípadnû
i vyvolat nûjaké podráÏdûné reakce.
DÛvodem, proã ho zde otiskujeme,
není laciná snaha o senzaci a uÏ vÛbec ne touha po rozdûlování vinoﬁsk˘ch obãanÛ na dva ãi více názorov˘ch táborÛ.
O co nám tedy jde? Vlastnû o totéÏ,
o co panu starostovi, kter˘ na konci
minulého volebního období napsal,
Ïe jeho nejvût‰ím zklamáním je „mal˘ zájem veﬁejnosti o spoleãenské,
kulturní, sportovní a dobrovolné akce a o zasedání zastupitelstva.“
Co se t˘ãe akcí kulturních ãi spoleãensk˘ch, snaÏíme se zapojit do nich
co nejvíce vinoﬁsk˘ch obãanÛ v rámci aktivit V˘boru pro kulturu, prezentaci a archivaci zastupitelstva Mâ.
Více se o tom mÛÏete doãíst na následující stranû v rozhovoru s pﬁedsedkyní v˘boru Mí‰ou Spûváãkovou.
Jak ale pﬁimût spoluobãany k náv‰tûvû nûãeho tak neatraktivního jako je veﬁejné zasedání zastupitelstva? MichalÛv ãlánek vás moÏná
pﬁesvûdãí o tom, Ïe to vÛbec nemusí
b˘t ani nuda, ani ztráta ãasu.
Pﬁijìte se prosím jednou za mûsíc
podívat, kdo a jak rozhoduje o vinoﬁsk˘ch záleÏitostech! NejbliÏ‰í pﬁíleÏitost máte ve ãtvrtek 29. bﬁezna 2012
v 18:00 hodin ve Spoleãenské místnosti v Chaltické ulici...

SdruÏení pro Vinoﬁ
v loÀském roce
DAN I EL VL ASÁK
I po témûﬁ dvouletém fungování si lidé ze SdruÏení pro Vinoﬁ rozumûjí, jsou
schopni spolu a pro Vinoﬁ uskuteãÀovat
rÛznorodé akce a to v‰echno dobrovolnû, zadarmo a ve volném ãase. Co ãinnost sdruÏení Vinoﬁi pﬁinesla?
Zejména ve V˘boru pro kulturu, archivaci a prezentaci zastupitelstva Mâ
Praha-Vinoﬁ probûhla pod vedením
Mí‰i Spûváãkové celá ﬁada akcí zejména pro rodiãe s dûtmi (Vinoﬁsk˘ advent,
Bûh za velikonoãní kraslicí, Vinoﬁsk˘
vandráãek, âarodûjnice, Lampionov˘
prÛvod). Pozitivnû lze hodnotit i ãinnost
na‰ich ãlenÛ ve ‰kolském v˘boru, kde se
napﬁíklad podaﬁilo prosadit projekt nové telefonní ústﬁedny v budovû vinoﬁské
základní ‰koly.
V lednu 2011 jsme pﬁedali vinoﬁsk˘m
baráãníkÛm jako dar slavnostní vy‰ívan˘ ubrus na pﬁedsednick˘ stÛl.
Poté (3. 4. 2011) jsme uspoﬁádali akci
„Vinoﬁ a film“ v b˘valém vinoﬁském kinû v budovû sokolovny. Promítala se
komedie „AÈ Ïijí duchové!“ a holywoodsk˘ akãní film „Wanted“, natáãen˘ ve
Vinoﬁi v roce 2007. Uskuteãnila se také
beseda s pamûtníky vinoﬁského kina.
20. listopadu 2011 jsme v Hoffmanovû
dvoﬁe zorganizovali koncert herce a písniãkáﬁe Jiﬁího Schmitzera.
V rámci zastupitelstva se nám podaﬁilo prosadit nûkolik v˘znamn˘ch zmûn:
● zv˘‰ení úãasti veﬁejnosti na pravideln˘ch zasedáních zastupitelstva,
● ﬁádné ustavení v˘borÛ,
● upozornûní na právo obãana pﬁímo
pﬁipomínkovat jednotlivé body jednání
zastupitelstva bûhem jejich projednávání,
● zveﬁejÀování zápisÛ z jednání zastupitelstva na webov˘ch stránkách Mâ
(po besedû s panem Igorem Nûmcem,
prezidentem Úﬁadu pro ochranu osobních údajÛ).
âinností ãlenÛ SdruÏení se navíc podaﬁilo alespoÀ oddálit a snad i zmûnit
realizaci navrhovaného projektu nové
v˘stavby „Rezidence Vinoﬁ“, kter˘ by ve
své stávající podobû negativnû ovlivnil
Ïivot ve Vinoﬁi (nadmûrná v˘‰ka domÛ,
neﬁe‰ená dopravní obsluÏnost). Na základû na‰ich podrobnû vypracovan˘ch
námitek zru‰il Magistrát hl. m. Prahy
rozhodnutí o umístnûní stavby a vrátil
jej zpût ÚMâ Praha 19 – Kbely.
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Provoz památek má prostû relativnû vysoké náklady a omezenou v˘tûÏnost, která je limitována moÏnostmi vypl˘vajícími
ze zákona o památkové péãi. TakÏe to bude asi trochu kontroverzní téma, ale vûﬁím Ïe ten proces úspû‰nû absolvujeme a Ïe by areál ve správû Muzea hl. m. Prahy mohl b˘t znovu uveden do provozu zhruba v kvûtnu.“
Slova pana Novotného potvrzuje a doplÀuje v ãlánku „Zámek
Ctûnice se pronajímat nebude, vyuÏije ho Muzeum“ ze 13. února 2012 Lucie Kudláãková na serveru Aktuálnû.cz. Zde se lze
doãíst, Ïe uÏ má Muzeum hl. m. Prahy jasno v tom, co chce
ve Ctûnicích vystavovat. „Máme nejvût‰í sbírku cechovních ﬁemesel u nás a kvÛli nedostatku místa ji vystavujeme jen sporadicky,“ uvádí ﬁeditelka muzea Zuzana Strnadová. Dal‰ím lákadlem by se mûla stát interaktivní expozice Pﬁíbûhy praÏsk˘ch
domÛ a Ïivé programy. S tûmi chce muzeum zaãít uÏ letos, instalace stál˘ch expozic nûjakou dobu potrvá. Pro leto‰ek se jedná o v˘stavû papírov˘ch modelÛ architektury, která by pﬁedznamenala pﬁipravovanou expozici praÏsk˘ch domÛ.
-red-

Pro v‰echny obyvatele Vinoﬁe
ADAM ·Ò R A

Zastupitelka za SdruÏení pro Vinoﬁ Mí‰a
Spûváãková zaÏila hektick˘ rok. V˘bor pro
kulturu, prezentaci a archivaci zastupitelstva
Mâ Praha-Vinoﬁ, kterému pﬁedsedá, obohatil
uÏ tak pestr˘ spoleãensk˘ Ïivot ve Vinoﬁi
o dal‰í akci. Potû‰ující podle ní je, Ïe se kulturního Ïivota u nás úãastní stále víc lidí. Toho je potﬁeba vyuÏít.
Mí‰o, jaká je tvá nejv˘raznûj‰í
vzpomínka na uplynul˘ kulturní
rok ve Vinoﬁi?
Uspoﬁádali jsme úplnû novou
sportovnû-kulturní akci pro rodiãe
s dûtmi nazvanou Bûh za velikonoãní kraslicí. A podle vysoké
úãasti i kladn˘ch ohlasÛ se zdá, Ïe
to byl dobr˘ nápad – letos naváÏeme druh˘m roãníkem. Jinak ze v‰eho nejradûji vzpomínám na Pálení
ãarodûjnic. Poãasí nám nepﬁálo,
dokonce se spustil i dé‰È, ale pﬁesto
se celodenní akce zúãastnilo okolo dvou set dûtí a nálada byla
v˘borná. Hodnû tomu napomohla zahrada zámku ve Ctûnicích,
která má podmanivou atmosféru...
Co plánuje kulturní v˘bor, kter˘ vede‰, v roce 2012? A na
ãem chcete zapracovat nejvíc?
Dali jsme si za úkol je‰tû víc propojit vinoﬁskou kulturu, aby
se akce doplÀovaly a aktivní lidé mezi sebou víc spolupracovali. Plakáty a pozvánky na na‰e akce dostanou novou v˘raznou
grafickou podobu. Chceme zprofesionalizovat pﬁípravu – kaÏdá
jednotlivá akce bude mít svého garanta, kter˘ za ni bude zodpovûdn˘. Novû vinoﬁskou kulturu obohatí také koncerty váÏné
hudby. Tû‰it se na nû mÛÏeme v únoru, dubnu a záﬁí.

Mimochodem, pﬁestala jsi pracovat ve vinoﬁské mateﬁské ‰kolce a stala se ﬁeditelkou ‰kolky v Pﬁezleticích. Proã?
V˘bûrové ﬁízení na ﬁeditelku pﬁezletické ‰kolky byla
prostû v˘zva, jak se profesnû posunout dál. Chtûla jsem
zrealizovat svou pﬁedstavu komunitní ‰kolky, kde zamûstnanci napnou síly jedním smûrem a budou se spoleãnû snaÏit o to, aby místo, které slouÏí k vzdûlávání
dûtí, bylo plné klidu, pohody a porozumûní. Prostû aby
v‰ichni, kdo se zde budou potkávat, mûli radost, Ïe
k této ‰kolce patﬁí.

„Atmosféra tak hustá,
Ïe by se dala krájet...“
ReportáÏ z veﬁejného zasedání
zastupitelstva (z pohledu jejich
pravidelného náv‰tûvníka)
M ICHAL B I SKU P
Zaãátek pﬁedposledního zastupitelstva v loÀském roce byl znaãnû uvolnûn˘: zastupitelka Markéta Kilingerová ze SdruÏení pro Vinoﬁ dorazila v ãertovském
pﬁevleku, starosta Franti‰ek ·varc v kost˘mu Mikulá‰e.
Následovalo focení, úsmûvy, Ïertíky. V tu dobu nikdo
netu‰il, Ïe to byly jedny z posledních úsmûvÛ tohoto veﬁejného zasedání...
Cesta místy nelegální
Hned první ﬁádn˘ bod jednání byl totiÏ znaãnû kontroverzní. Jednalo se o pﬁevod tﬁí pozemkÛ na mûstskou
ãást, na kter˘ch je ale – jaká to náhoda – nelegálnû vybudovaná cesta k mlékárnû podnikatele a radonického
starosty Miloslava Nûmce. Vinoﬁsk˘ starosta Franti‰ek
·varc obhajoval pﬁevzetí cesty jako ‰anci získat pro
Vinoﬁ dÛleÏitou komunikaci. Následovala debata, která
se v‰ak nevyvíjela dle pﬁedstav pÛvodnû navrÏeného
usnesení „pozemky i s cestou pﬁevzít“. Nûkolik zastupitelÛ i lidí z publika kladlo v‰eteãné otázky: „Proã byla cesta postavená bez stavebního povolení? Nelegitimizuje pﬁevzetím cesty Vinoﬁ nûjakou nepravost?“
Celkem zajímavou informací z publika bylo to, Ïe na
dvou ze tﬁí pozemkÛ je v katastru plomba a nejsou tam
doﬁe‰eny majetkoprávní vztahy. PodtrÏeno seãteno, zastupitelé by vlastnû hlasovali o pﬁevzetí nûãeho, o ãem
nemají závaÏné informace.
Dále se ukázalo, Ïe po pﬁevodu cesty by musela Vinoﬁ
investovat cca 150 000 Kã na odfrézování povrchu na
tûch pozemcích, kde byla komunikace postavena v rozporu se zákonem. Debata pokraãovala otázkami, zda
radonick˘ starosta Miloslav Nûmec, kter˘ cestu vyuÏívá
ke komerãním úãelÛm (provoz mlékárny), dá spolu
s komunikací Mâ i dar na její budoucí opravy (komunikace je v opravdu Ïalostném stavu). Do‰lo i na porovnání, kdy developeﬁi nov˘ch sídli‰È dávali za pﬁevzetí stejnû dlouh˘ch nov˘ch komunikací se zámkovou
dlaÏbou, chodníky a osvûtlením mûstské ãásti dar zhruba 400 000 Kã. To by pak mûl dát pan Nûmec Vinoﬁi
vzhledem ke stavu vozovky minimálnû pÛl milionu korun, ale spí‰e asi mnohem více.

Pan starosta následnû ukonãil debatu a odpovûdûl na
nûkteré z dotazÛ, které se k tématu nahromadily. KdyÏ
se pak jeden zastupitel a jeden obãan z publika ozvali
a chtûli se je‰tû na nûco zeptat, byli oba upozornûni, Ïe
debata skonãila a pﬁistoupilo se k hlasování. Nemám
oficiální zápis, ale myslím, Ïe pro pﬁevod cesty hlasoval
jeden zastupitel (starosta) a proti bylo zbyl˘ch deset.
Knedlík, máslo, elektﬁina
Pak se stﬁídaly ménû kontroverzní body s nûkolika
problematiãtûj‰ími, tím myslím hlavnû zprávu finanãního v˘boru, která upozorÀovala na nûkteré drobné nedostatky v hospodaﬁení KVC Vincent a Z· a zároveÀ
obsahovala i návrhy na krácení rozpoãtu nûkter˘ch institucí na rok 2012. NejÏivûji se mluvilo o nakupování
jídla do ‰kolní jídelny – jestli má mít dítû obûd o korunu draÏ‰í nebo o knedlík ménû, nebo zda má b˘t potravina ménû kvalitní. Toto bylo v celé zprávû finanãního
v˘boru bohuÏel zcela marginální. Místo debaty o v˘bûru dodavatele elektﬁiny a plynu pro budovy ‰koly, KVC
Vincent a úﬁadu (coÏ pﬁedstavuje v˘znamné poloÏky
rozpoãtu) se asi dvacet minut vedla Ïivá diskuze o knedlíku a hroudû másla...
V˘stavbu prostû nechceme
Jeden vinoﬁsk˘ klavírista pﬁi‰el osobnû Ïádat o ãástku
4 000 Kã na koncert klasické hudby v na‰í Z· s tím, Ïe
zajistí témûﬁ cel˘ filharmonick˘ orchestr. Nûkteﬁí zastupitelé si nenechali ujít moÏnost toho ãlovûka vykoupat
a ogrilovat jak pﬁi interpelacích ve snûmovnû. Létaly
otázky typu „kdo jste, co jste, co budete hrát, kolik lidí pﬁijde, kolik lidí pﬁi‰lo minule, kolik z tûch, co pﬁi‰lo minule, bylo trvale bytem ve Vinoﬁi…“ No, myslím, Ïe se zase nûkolik let nikdo z osobnû Ïádajících
o dotaci neobjeví, leda Ïe by mûl hodnû posunut˘ práh
vnímání bolesti. Ov‰em nakonec pán odkráãel s pﬁíslibem poÏadovaného obnosu, moÏná ve svém Ïivotû nejobtíÏnûji vydûlaného.
Následovalo zase pár bodÛ, na které si jiÏ nikdo ani
po minutû nevzpomene, a pﬁi‰lo téma stûÏejní – v˘stavba bytov˘ch domÛ v Zámeckém dvoﬁe. Starosta pﬁednesl návrh, Ïe Mâ souhlasí s v˘stavbou pﬁi splnûní asi
ãtyﬁ podmínek (dopravní obsluha, kanalizace…). Pak
následovala debata, které se zúãastnili zejména lidé,
kteﬁí bydlí v blízkosti zámku, a nûkolik ãlenÛ na‰eho
SdruÏení. Ve struãnosti to vyznûlo tak, Ïe v˘stavbu nikdo nechce a Ïe zámûr developera je pro tuto lokalitu
nevhodn˘. V˘sledek debaty: zastupitelstvo s v˘stavbou
souhlasit nemusí a také nebude, coÏ se po pﬁípravû patﬁiãn˘ch podkladÛ odhlasuje na pﬁí‰tím jednání.
Pecka na závûr
Zasedání se uÏ ch˘lilo k závûru, kdyÏ pﬁi‰el mimoﬁádn˘ bod zasedání, a to volba II. místostarosty Karla
Janka do funkce místostarosty uvolnûného (vykonával
by tedy tuto funkci na pln˘ úvazek s plnohodnotn˘m finanãním ohodnocením). Po vzru‰ené debatû mûlo pﬁijít hlasování, ale vtom poÏádal zastupitel Robert Rytina
o pﬁestávku pro poradu zastupitelÛ SdruÏení pro Vinoﬁ,
kterou jim pan starosta ochotnû poskytl.
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Vinoﬁsk˘ zázrak
DAVI D SMOL JAK
Bylo to ve stejn˘ den, kdy v âeské republice padly mnohaleté teplotní rekordy. U nás ve Vinoﬁi díky tomu nádhernû zamrzly v‰echny rybníky a my stáli
s bruslemi pﬁed zamãenou brankou
u rybníka V ObÛrkách. Potﬁebovali
jsme se dostat na molo, abychom si tam
mohli natáhnout brusle, a tak pﬁed námi stála zásadní v˘zva: Obejít, nebo
pﬁelézt? Pﬁelézt se jevilo jako jednodu‰í,
ale vût‰ina z nás váhala, protoÏe se jí to
zdálo buì málo dÛstojné, nebo málo
vhodné, pﬁípadnû obojí dohromady.
Obejít rybník se zdálo pﬁijatelnûj‰í, pro
maminky s koãárky to ov‰em znamenalo spustit se následnû dost pﬁíkr˘m svahem, kter˘ navíc uÏ poﬁádnû umrzl.
A tak nás napadlo, Ïe zkusíme nûkoho
poÏádat, aby nám branku odemkl.
A protoÏe máme v sobû je‰tû poﬁád onen
rakousko-uhersk˘ úﬁednick˘ duch, poslali jsme zdvoﬁilou Ïádost, zda by po
ãas tﬁeskut˘ch zimních mrazÛ mohla
pﬁes den branka u rybníka zÛstat odemãená. Odpovûì pﬁi‰la neprodlenû. Dostalo se nám stejnû zdvoﬁilého podûkování za na‰i iniciativu a uji‰tûní, Ïe v‰e
bude ﬁádnû projednáno a s v˘sledkem
budeme obratem seznámeni. Potud tedy
v‰e, jak má b˘t. Roze‰li jsme se uspokojeni, Ïe se „vûc“ ﬁe‰í, a smíﬁeni s tím, Ïe
v˘sledek ujednání se dostaví zcela jistû
v dobû, kdy se na‰e kluzi‰tû bezpeãnû
rozpustí a odteãe smûrem na Brand˘s…
Stal se ale zázrak. Hned dal‰í víkend,
v dobû, kdy mrazy u nás dosáhly nov˘ch
rekordních v˘‰in, se na‰e branka zázraãnû otevﬁela. Byla to nádhera… Velk˘
rybník V ObÛrkách byl náhle pln˘ dûtí,
partnersk˘ch dvojic, maminek s koãárky, domácích hokejistÛ i jen tak pro
radost se tu prohánûjících náv‰tûvníkÛ.
KdyÏ jsme odcházeli, i nejvût‰í ‰karohlídi opatrnû pﬁipustili, Ïe pﬁes v‰echny
stráznû a nepﬁíznû osudu je ná‰ svût obãas docela obstojné místo k Ïivotu…
Druh˘ den uÏ byla branka zase zamãená. A zÛstala zavﬁená i nadále. Pﬁesto
nám ten hﬁejiv˘ pocit z onoho dne, kdy
si lidé u nás vy‰li alespoÀ na jedno odpoledne vzájemnû vstﬁíc, zÛstane navÏdy. Díky… A uÏ teì se oz˘váme znovu
a s dostateãn˘m pﬁedstihem: Ne‰lo by to
prosím pûknû na pﬁí‰tí zimu takto zaﬁídit nastálo?
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Po rychlé poradû pﬁednesl Robert protinávrh, a to byla pecka!
Podpoﬁit pana Janka na postu uvolnûného místostarosty, ale jeho plat pokr˘t z úspory v podobû zru‰ení funkce tajemnice
úﬁadu mûstské ãásti.
To byl ‰rapnel. Ticho, které by se dalo krájet. Nûkteﬁí zastupitelé detailnû analyzovali oãima podlahovou krytinu, nûkteﬁí tím
byli zaskoãeni, jiní evidentnû ne. Starosta se snaÏil vysvûtlit, Ïe
je nevhodné to takto vázat na sebe a Ïe by bylo dobré vrátit se
k pÛvodním návrhu, ale neuspûl. Poté se zaãalo hlasovat. âást
zastupitelÛ viditelnû zbledla. RÛzné strany mûly zﬁejmû své strategie, které mohly vést buì ke slávû, nebo zatracení. Teì záleÏelo na tom, jak rychle se pﬁidat na stranu vítûznou.
Na‰i zastupitelé ze SdruÏení hlasovali hned a jasnû za protinávrh, stejnû tak Karel Janko (ODS) a Martin Vojáãek (âSSD).
Scházel jedin˘ hlas, aby byl protinávrh schválen. Nebudu jmenovat, je to otázka osobní stateãnosti jednotliv˘ch zastupitelÛ,
ale bylo skuteãnû nedÛstojné, kdyÏ se nûkteﬁí otáãeli na v‰echny strany, poãítali ruce, tu svou drÏeli nesmûle v úrovni ramen
a oscilovali s ní mezi pozicí pro a proti. Nakonec se ale Ïádná
dal‰í nezvedla a bylo vymalováno. Uvolnûného místostarostu
mít nebudeme, paní tajemnice zÛstane na svém místû. Je‰tû se
hlasovalo, kdo se zdrÏel (ostatní zastupitelé) a kdo byl proti
(starosta). Tázavé pohledy, nevyslovené v˘ãitky a nevyﬁãená
otázka: „Kdo mûl hlasovat pro a nehlasoval?“
Pak bûhem pûti minut v‰e skonãilo a po dvacáté druhé hodinû jsme se roze‰li do mrazivé noci vstﬁíc svûtl˘m zítﬁkÛm...

