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O nezávislosti
ROBERT RYTINA

Za dobu existence na‰eho sdruÏení
jsem zjistil, Ïe nezávislost opravdu
nûco stojí. Pfiedev‰ím spoustu práce:
sepsat stanovy, sehnat podpisy nutné
ke kandidatufie ve volbách, sepsat
program, sestavit slu‰nou kandidát-
ku... A dávat pfii tom o sobû pofiád
vûdût, aby na‰i existenci lidi vÛbec
zaznamenali. To v‰echno pfiedstavuje
trochu stresu a obãas i vyãítavé po-
hledy na‰ich rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ: 
copak by se ten ãas nedal trávit jinak? 

Pokud dûláte nûco, co za vás nik-
do jin˘ neudûlá, tak se obãas docela
nadfiete. Máte ale zároveÀ jistotu, Ïe
jste si v‰echno dÛleÏité ohlídali sami;
a nikdo, na koho jste spoléhali, vám
pak  nepfiipraví nemilé pfiekvapení. 

Nûco podobného se stalo nûkter˘m
vinofisk˘m stranám. O spoustu dÛle-
Ïit˘ch vûcí se místo nich staraly 
nejrÛznûj‰í oblastní a regionální se-
kretariáty, nemluvû o v‰elijak˘ch „vo-
lebních manaÏerech“. Jedna strana
se tak napfiíklad málem nedostala 
k volbám, protoÏe jak˘si anonymní
manaÏer ráãil podat její kandidátku
na magistrát aÏ na poslední chvíli.

A to není v‰echno. Na volebních
lístcích, které uÏ máte jistû v‰ichni
doma, najdete spoustu zbyteãn˘ch
chyb (hlavnû v tom, kdo je ãi není
ãlenem nûjaké strany).

Pokud se v nastávajících volbách
rozhodnete pro SdruÏení pro Vinofi,
budete pfiesnû vûdût, koho chválit za
úspûchy a koho peskovat za maléry.
A urãitû se nenadûjete, Ïe by se v pfií-  
padû neãekaného úspûchu nûkteré 
z politick˘ch stran usídlil na na‰í rad- 
nici za odmûnu jeden z tûch prima
volebních manaÏerÛ v nûjaké pûkné
námûstkovské ãi tajemnické funkci... 

... se bájeãnû vydafiil: ve dnech 20. –
21. 9. 2010 si ve velkém sále Centra 
Mariapoli pfii‰ly na své opravdu
v‰echny generace. Dûti a jejich ro-
diãe si získalo Divadlo ãáry máry
paní Láry, zejména diváci star‰ích
roãníkÛ si uÏili veãer vûnovan˘ Bo-
Ïenû Nûmcové v podání populární
hereãky TaÈjany Medvecké, a v úte-
r˘ sál zaplnili mladí i stafií pfiíznivci
vyjímeãné skupiny Botafogo herce
Jana Jiránû a jeho kolegÛ ze Studia
Ypsilon. Po skonãení veãerních pro-
gramÛ se je‰tû dlouho pfiíjemnû de-
batovalo u v˘teãného obãerstvení.
Velk˘m pfiekvapením byl vytûÏek 
z dobrovolného vstupného: celkem
8 153,- Kã uÏ bylo pfiedáno vinofi-
ské matefiské ‰kolce a dûti za nû 
pojedou na pfiedstavení do divadla
v Horních Poãernicích. Dûkujeme
v‰em a tû‰íme se na dal‰í podobnû
pfiíjemná setkání!

TaÈjana Medvecká s harfistkou Ivanou 
Pokornou z orchestru opery ND

Skupina Botafogo se zpûvaãkou 
Barborou Skoãdopolovou

Eva Kode‰ová a Renata Drössler 
neboli PANÍ LÁRY

� Pro rodiãe s mal˘mi dûtmi prosadíme úpravu autobusÛ provo-
zovan˘ch dopravci ze Stfiedoãeského kraje tak, aby v kaÏdém vo-
zidle byl dostatek místa pro koãárek. Do budoucna chceme do-
pravce motivovat k nákupu nízkopodlaÏních autobusÛ, které mo-
hou vyuÏívat i lidé se sníÏenou pohyblivostí.
� Jediná pfiímá autobusová linka (Vinofi – LetÀany) pro pohodlné ce-
stování nestaãí. Zasadíme se proto o obnovení pfiímé linky z Vinofie
na zastávku metra âern˘ Most a vyjednáme zavedení nové autobu-
sové linky propojující Vinofi s âakovicemi. Na‰ím cílem také je pro-
dlouÏení linky autobusu 185 tak, aby zajíÏdûl z LetÀan aÏ do Vinofie. 
� Jako zastupitelé Vinofie budeme pfii jednání s provozovateli MHD
jasnû a dÛraznû tlumoãit pfiipomínky ãi Ïádosti vinofisk˘ch obãanÛ t˘-
kající se vefiejné dopravy. Následná kontrola plnûní dohod s provo-
zovateli MHD bude samozfiejmostí.

Garant: Ondfiej Matyá‰

6) ABY BYLA KULTURA VE VINO¤I DOMA

Kulturní Ïivot obce v posledních letech nabírá na obrátkách.
Tento trend chceme v‰emi prostfiedky podporovat.
� Vytvofiíme proto pro vinofiské obãany podmínky, které jim umoÏní
podílet se na kulturním dûní v obci: budeme podporovat a propa-
govat práci divadelních spolkÛ, hudebních skupin a dal‰ích spole-
ãenství, která budou rozvíjet umûlecké a spoleãenské aktivity.
� Podpofiíme práci kulturního centra Vincent tak, aby fungoval v co
nej‰ir‰í provázanosti s kulturním Ïivotem v obci; Vincent by mûl 
oslovovat sv˘m programem a nabídkou v‰echny generace vinofi-
sk˘ch obyvatel.
� Iniciujeme propagaãní a motivaãní programy, které pfiivedou co
nejvíce náv‰tûvníkÛ do vinofiské knihovny.
� Zasadíme se o spoleãné projekty se zámkem ve Ctûnicích a bu-
deme se maximálnû podílet na jejich propagaci.
� Budeme pokraãovat ve snahách o zpfiístupnûní vinofiského zám-
ku obyvatelÛm a náv‰tûvníkÛm obce.
� UmoÏní-li to finanãní situace, budeme na vhodném místû inicio-
vat stavbu letní divadelní scény, která by slouÏila pro divadelní spol-
ky, hudební skupiny, ‰kolní akademie a dal‰í kulturní a spoleãenské
akce.
� Vhodnou propagací pfiivedeme do Vinofie co nejvíce turistÛ a dal-
‰ích náv‰tûvníkÛ.
� I nadále budeme spolupracovat na rozvíjení pfiátelsk˘ch vztahÛ 
s partnersk˘mi místy v zahraniãí – se Schulzendorfem v SRN 
a s Laveno Mombello v Itálii. Iniciujeme program zájezdÛ, kdy obãa-
nÛm tûchto míst nabídneme zaji‰tûní náv‰tûvy divadel, koncertÛ ãi
jin˘ch atraktivních kulturních podnikÛ v Praze. Na oplátku mohou na-
‰i partnefii zorganizovat pro na‰e obãany náv‰tûvu podobn˘ch akcí 
v Berlínû a Milánû.

Garant: Robert Rytina

6) ABY VINO¤ BYLA ZELENùJ·Í 

Blízkost parkové i divoké pfiírody je bezesporu jednou ze zásad-
ních v˘hod na‰í obce. Jen málo chybí k tomu, aby Vinofi byla ob-
klopena pásem zelenû a parkÛ.
� Zasadíme se proto o zelenou variantu pro lokalitu Na Dlouh˘ch,
aÈ uÏ v podobû zbudování vefiejnû pfiístupného golfového hfii‰tû, ne-
bo v podobû zaloÏení lesoparku. 
� Úsilí budeme vûnovat také dal‰ím zelen˘m vefiejn˘m prostorám
ve Vinofii (lokalita v ObÛrkách, park na ostrovû v Podskalí ad.). V tûch-
to místech zásadnû chybí laviãky a ãasto i základní koncepce vyuÏití. 
� Zahájíme jednání s Lesy âR, vlastníky Ctûnického háje i Vinofiské-
ho parku o dal‰ím vyuÏití tûchto cenn˘ch lesních ploch pro obãany
Vinofie. 
� Zasadíme se o úpravu parku pfied hfibitovem v okolí autobusové
zastávky, tak aby ãekání zde bylo co nejpfiíjemnûj‰í a co nejpohodl-
nûj‰í. 
� Na vhodn˘ch a vytipovan˘ch místech obce zfiídíme odpadkové ko-
‰e na psí exkrementy. 
� Mezi obãany Vinofie uspofiádáme prÛzkum k otázkám jako je na-
pfiíklad vybudování pfiírodního koupání na jednom z vinofisk˘ch ryb-

níkÛ nebo vydání obecní vyhlá‰ky o dodrÏování klidu v nedûli (zákaz
uÏívání motorov˘ch sekaãek, pil apod.).
� Budeme usilovat o to, aby se co nejvíce omezilo zneãi‰tûní z lo-
kálních topeni‰È v topné sezónû. 
� Budeme pokraãovat v doãi‰tûní vinofisk˘ch rybníkÛ a potokÛ.

Garantky: Hana ·Ûrová, Jana Zacharová

8) ABYCHOM VùDùLI, JAK SE BUDE VINO¤ ROZVÍJET

Zásadním tématem pro budoucnost Vinofie je dal‰í v˘stavba.
Vzhledem k tomu, Ïe pozemky kolem obce jsou velice lukrativ-
ní pro developerské spoleãnosti, dá se pfiedpokládat, Ïe develo-
pefii budou v‰emi prostfiedky usilovat realizaci sv˘ch projektÛ na
katastru obce a v jeho blízkosti.
Je proto zapotfiebí jejich ãinnost usmûrÀovat a kontrolovat tak,
aby Vinofii zÛstal její svébytn˘ ráz, nezhor‰ila se kvalita bydlení 
a dal‰í rozvoj Vinofie probíhal podle v‰eobecnû schválené kon-
cepce. Proto prosadíme:
� dlouhodob˘ urbanistick˘ a architektonick˘ plán rozvoje obce vy-
pracovan˘ a schválen˘ po vefiejné diskusi, ve které se budou moci
vyjádfiit v‰ichni obyvatelé Vinofie; 
� regulaãní plán obce taktéÏ vypracovan˘ a schválen˘ po vefiejné
diskusi;
� pfiísné podmínky pro pfiípadnou novou v˘stavbu, jejichÏ základním
principem bude povinnost developerÛ v˘znamn˘m zpÛsobem pfii-
spût na v˘stavbu ãi obnovu infrastruktury obce (‰kolka, hfii‰tû, ãistír-
na odpadních vod, domov dÛchodcÛ, obecní byty, rekonstrukce
kanalizace, vefiejného osvûtlení, chodníkÛ atd.);
� pfiehledné a srozumitelné informování obyvatel o plánovan˘ch
stavbách prostfiednictvím internetu (s vyznaãením staveb v mapû, 
uvedením hlavních parametrÛ stavby atd.).

Garant: Michal Biskup

9) ABY VINO¤ NEPOSTIHL ÎÁDN¯ ZÁSADNÍ PRÒ·VIH

Rizik, ohroÏujících dobrou budoucnost  obce, je víc neÏ dost:
❍ Kolem Vinofie má vést severní dálniãní obchvat Prahy, plánu-
je se masivnûj‰í vyuÏití leti‰tû v LetÀanech a bezprostfiední vliv
má i vojenské leti‰tû Kbely. 
❍ Na rozsáhlém území mezi Vinofií a Kbely má vzniknout vel-
ké golfové hfii‰tû, nebo lesopark. BohuÏel se nûkteré firmy po-
kou‰ejí zmûnit územní plán a realizovat zde bytovou v˘stavbu. 
❍ Obce Pfiezletice, Jen‰tejn a nûkteré sousední mûstské ãásti
plánují podpofiit masivní bytovou v˘stavbu v fiádu tisícÛ byto-
v˘ch jednotek ve svém katastru. Napfiíklad Pfiezletice v‰ak ne-
disponují vlastní obãanskou vybaveností, dá se tedy oãekávat
masivní nápor nov˘ch obyvatel na na‰i ‰kolu a ‰kolku, zdravot-
ní stfiedisko ãi hfibitov. 
U v‰ech tûchto projektÛ je zapotfiebí v maximální mífie vstupo-
vat do správních fiízení a komunikovat se zodpovûdn˘mi osoba-
mi. Jenom tak je moÏné vyhnout se moÏn˘m negativním dopa-
dÛm na Vinofi a její obyvatele. V zastupitelstvu proto budeme:
� aktivnû sledovat zmûny vlastnick˘ch práv u v˘znamn˘ch pozem-
kÛ, oslovovat developery a projektanty jiÏ ve fázi vzniku projektu, 
komunikovat a spolupracovat s nimi v dobû, kdy je zmûna je‰tû
moÏná;
� v prÛbûhu staveb dohlíÏet na dodrÏování pfiepisÛ o zneãistûní 
a nepfiekraãování hlukov˘ch limitÛ pro v˘stavbu; 
� prosazovat minimalizaci stavebních prací o víkendu a úplné vy-
louãení práce v noci; 
� vytûsÀovat staveni‰tní dopravu mimo stávající obydlené ãásti; 
� zamezovat vydávaní v˘jimek pro plánované projekty (zejména pak
pro budování parkovacích stání na ulicích, místo v suterénech no-
v˘ch bytov˘ch domÛ, ãi v˘jimek umoÏÀujících minimalizovat plochu
zelenû kolem nov˘ch staveb);
� spolupracovat s okolními mûstsk˘mi ãástmi a obcemi stfiedoães-
kého kraje (Pfiezletice a Jen‰tejn), s cílem pfiedejít problémÛm pfii vy-
uÏívání infrastruktury Vinofie obyvateli sousedních obcí.

Garant: Michal Biskup
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Doma je doma
DAVID SMOLJAK

„Je to dlouhé!“ prohlásila
moje dcera. Taková byla je-
jí první reakce na ti‰tûnou
verzi na‰eho volebního pro-
gramu. A je‰tû to rozvedla
ve smyslu, Ïe lidé dnes ne-
mají ãas ani náladu louskat
pfiíli‰ rozvité vûty. „Zkrátka
je to málo úderné!“ uzavfiela
tuhle kapitolu a znovu oãi-
ma pfielétla text.

„Není z toho jasné, jaká je
va‰e cílová skupina,“ prohlá-
sila pak nespokojenû. „Chy-
bí tomu zacílení na konkrét-
ní socioprofesní skupiny.“
Váhavû jsem pfiik˘vl. Nikdy
jsme se tím nezab˘vali, tak-
Ïe tohle tam asi opravdu
chybí...

Dcera zachmufienû potfiás-
la hlavou. „Chybí tomu na-
léhavost, ofenzívnost, nemá
to Ïádn˘ mobilizaãní poten-
ciál. VÛbec nevím, vÛãi ãe-
mu se vymezujete!“

To jsem musel uznat. KdyÏ
jsme dávali text dohromady,
byl krásn˘ letní den. Ofen-
zivní mobilizaãní náboj se
nám prostû vÛbec nedafiilo
ze sebe vypotit. To nejhor‰í
v‰ak teprve mûlo pfiijít...

„Celkovû to vÛbec nevypa-
dá jako program standardní
politické strany,“ fiekla a od-
loÏila text definitivnû stra-
nou. „Spí‰ to na mû pÛsobí,
Ïe jste prostû hodili na papír,
co jste mûli na srdci. Pod-
le mû to v politice daleko
nedotáhnete,“ shrnula to ne-
milosrdnû a ode‰la na pfied-
ná‰ku základÛ anal˘zy kvan-
titativních dat, neboÈ studuje
sociologii na fakultû sociál-
ních vûd.

Do‰lo mi, Ïe dcera má
pravdu. Jen jsem jí nestihl
fiíct, Ïe ani nikam táhnout
nechceme. Strakova akade-
mie, ani paláce ve Snûmov-
ní ulici nikoho z nás nelá-
kají. Vinofi nám úplnû staãí.

Doma je doma...

1) ABYCHOM SI VE VINO¤I ROZUMùLI A MùLI SE RÁDI

Usilujeme o obec, kde si lidé rozumí, umí se vzájemnû dohodnout a také si pomoci.
� Zásadní rozhodnutí o Vinofii (nová v˘stavba, velké investice, ale i dal‰í rozhodnutí, která ovliv-
Àují kvalitu Ïivota v obci) proto budeme pfiijímat jen po vefiejné debatû otevfiené v‰em obãanÛm.
� Ve‰kerá takováto jednání a rozhodování budou srozumitelná a maximálnû transparentní pro
v‰echny, ktefií se chtûjí zapojit. 
� ObãanÛ Vinofie se také budeme aktivnû ptát na jejich názor prostfiednictvím dotazníkÛ i spo-
leãn˘ch setkání zamûfien˘ch na konkrétní oblasti Ïivota v obci.

Garant: Ondfiej Matyá‰

2) ABY OBEC BYLA OTEV¤ENÁ A TRANSPARENTNÍ

Úfiad i zastupitelstvo MâPraha 9 – Vinofi musejí b˘t natolik vlídné a otevfiené instituce, aby
se na nû kaÏd˘ mohl s dÛvûrou a bez obav obrátit. Proto prosadíme:
� pravidelné zvefiejÀování zápisÛ z jednání zastupitelstva vãetnû pfiehledu hlasování jednotliv˘ch
ãlenÛ zastupitelstva na internetov˘ch stránkách www.praha-vinor.cz;
� zachování prodlouÏen˘ch úfiedních hodin úfiadu mûstské ãásti Praha – Vinofi nejménû jeden
den v t˘dnu po cel˘ kalendáfiní rok;
� zpfiehlednûní struktury internetov˘ch stránek obce;
� poskytování aktuálních informací z úfiadu mûstské ãásti Praha – Vinofi obãanÛm prostfiednic-
tvím místního rozhlasu, internetu, ti‰tûného zpravodaje a také SMS zpráv;
� u projektÛ realizovan˘ch z penûz obce dÛsledné vypisování v˘bûrov˘ch fiízení se zvefiejnûním
v‰ech nabídek a zdÛvodnûním v˘bûru vítûzného dodavatele;
� hospodafiení obce s vyrovnan˘m rozpoãtem vãetnû maximálního vyuÏití grantÛ poskytovan˘ch
hl. m. Prahou, ministerstvy a nadacemi;
� jednání s âeskou po‰tou o prodlouÏení otevírací doby, napfi. v sobotu od 8.00 do 10.00 hod;
� v pfiípadû vzniku pracovní pozice zfiizované úfiadem mûstské ãásti Praha – Vinofi bude pfii v˘-
bûrov˘ch fiízeních jedním z kritérií znalost místních pomûrÛ a vztah k obci.

Garant: Daniel Vlasák

3) ABY SE VE VINO¤I DOB¤E ÎILO RODIâÒM, DùTEM A TEENAGERÒM

� Prosadíme vrácení budovy staré ‰koly na‰im dûtem s cílem zfiídit zde základní umûleckou
‰kolu. Dopfiejeme tak vinofisk˘m dûtem a teenagerÛm dostupnûj‰í vzdûlání v umûleckém oboru
a jejich rodiãÛm vyfie‰íme problém s dopravou do okolních obcí.
� Budeme posilovat spolupráci mezi vedením Základní a Matefiské ‰koly a rodiãi ÏákÛ.
� Formou dotazníkÛ se budeme snaÏit získat od rodiãÛ i dûtí jejich návrhy a pfiání. Budeme se
zajímat o to, jak by si rodiãe a Ïáci pfiedstavovali ãinnost krouÏkÛ, mimo‰kolních aktivit a jaká by
mûla b˘t jejich obsahová a formální náplÀ. ·kola by mûla vycházet vstfiíc potfiebám dûtí a rodiãÛ.
� Budeme aktivní v oblasti podávání Ïádostí o granty, které by finanãnû napomohly pfii realiza-
ci nejrÛznûj‰ích projektÛ. V tuto chvíli jiÏ mají rodiãe ÏákÛ rozpracovanou Ïádost na vybudo-
vání venkovního sportovi‰tû v areálu ‰koly.
� NaváÏeme uÏ‰í spolupráci se Ctûnick˘m areálem a navrhneme vytvofiení projektu „·kola na
zámku“; v rámci tohoto projektu pak chceme vyuÏívat areál k oÏivení v˘uky.
� Zahájíme diskusi o tom, jak zajistit prostory pro dal‰í tfiídy M·.

Garantky: Markéta Kilingerová a Michaela Spûváãková

4) ABY SE VE VINO¤I NIKDO NEBÁL P¤EJÍT ULICI

� Ulice nejsou jen pro auta – pouÏívají je i chodci a cyklisté. Budeme proto prosazovat dal‰í
zklidÀování automobilové dopravy na území obce, a to jak na hlavních dopravních tazích Mlado-
boleslavské, Klenovské a Bohdaneãské, tak i v rezidenãních ãástech obce.
� Dopravní opatfiení, jako jsou nové pfiechody pro chodce, roz‰ifiování chodníkÛ, úseková mû-
fiení, radary informující fiidiãe o jejich rychlosti, prvky na ochranu chodcÛ ãi úpravy ‰ífiky jízdních
pruhÛ, budeme navrhovat ve spolupráci s vefiejností. Tedy tak, aby mûl kaÏd˘ obãan Vinofie moÏ-
nost podat svÛj návrh a k ostatním návrhÛm se vyjádfiit.
� Budeme usilovat o dobudování chodníkÛ v Mladoboleslavské a Bohdaneãské ulici. 
� Zahájíme projekt pfiímé cyklostezky do Kbel. Souãástí projektu budou i jednání s Mâ Praha
Kbely o návazné vedení cyklostezky na MHD v LetÀanech.

Garant: Ondfiej Matyá‰

5) ABY SE DALO DO VINO¤E POHODLNù CESTOVAT

Pro kvalitní Ïivot v obci je nezbytné, aby vefiejná doprava byla komfortním zpÛsobem pfie-
pravy. Musí b˘t spolehlivá, dostupná a musí poskytovat dÛstojné prostfiedí.
� Zasadíme se proto o dÛstojnûj‰í podobu stávajících autobusov˘ch zastávek a budeme trvat na
slu‰ném chování fiidiãÛ autobusÛ.
� Zahájíme diskusi o vybudování nov˘ch zastávek autobusÛ v obci. Cílem je, aby mûl na auto-
bus blízko kaÏd˘, kdo chce vyuÏívat vefiejnou dopravu.

Ná‰ program pro komunální volbyNespoléhejme 
na profesionály
MARKÉTA KILINGEROVÁ

V loÀském roce jsem se zúãastni-
la zajímavého a pouãného podni-
ku. Ráda bych se s vámi podûlila
o poznatky, které jsem si z nûj od-
nesla. 

Od obecního úfiadu vze‰el loni
návrh na pfiedání provozu vinofi-
ské ‰kolní kuchynû a jídelny ex-
terní spoleãnosti. Ze v‰ech firem,
které na na‰em trhu pÛsobí, se
zamûstnancÛm úfiadu nejvíce za-
líbila spoleãnost Eurest. Zorgani-
zovali tedy exkurzi do základní
‰koly, kde firma Eurest ‰kolní ku-
chyni jiÏ nûjak˘ ãas provozuje.
Akce jsem se zúãastnila i já jako
zástupce rodiãÛ.

Zpoãátku jsem byla z firmy vel-
mi nad‰ená a pfiedání kuchynû
mi pfiipadalo jako bájeãná záleÏi-
tost. Pfii detailním zkoumání se
ale zaãaly objevovat pochybnosti.
Lákav˘ v˘bûr ze ãtyfi pokrmÛ den-
nû dovolí, aby si na‰e dûti dopfiály
kaÏd˘ den sladké jídlo. A doplÀ-
kov˘ prodej nabízí lákadla v po- 
dobû coca-coly, su‰enek a jin˘ch
„nezbytnû potfiebn˘ch“ mlsÛ. 

Zaãala jsem se zajímat, co je
hlavním pfiínosem firmy. Na mou
otázku pfii‰la od zástupce firmy
Eurest odpovûì, Ïe hlavním pfií-
nosem spoleãnosti jsou „cizí“
strávníci. Znamená to tady, Ïe
‰kolní kuchynû by se stala vefiej-
nou v˘vafiovnou... To byl hlavní
dÛvod, proã jsem nakonec nápad
na‰eho úfiadu svûfiit provoz vinofi-
ské ‰kolní jídelny „profesioná-
lÛm“ odmítla.

Tahle zku‰enost je taky jedním
z dÛvodÛ, proã kandiduji za
SdruÏení pro Vinofi do zastupitel-
stva. Nechci totiÏ, aby v na‰í obci
získávali stále vût‰í vliv „profesi-
onálové“ – aÈ uÏ jsou to rÛzné fir-
my, které údajnû nejlépe vûdí, co
je pro Vinofi dobré, nebo rÛzní
jednotlivci chlubící se tím, kde
v‰ude mají „kontakty“ a jak je
dovedou pro obec vyuÏít. O svoji
obec se musíme starat sami. Stojí
to sice ãas a zdarma vynaloÏené
úsilí, ale jenom tak mÛÏe Vinofi
dál vzkvétat.

Pfieji vám prima den!

Na‰i kandidáti pro komunální volby
v mûstské ãásti Praha 9 – Vinofi
ve dnech 15. – 16. fiíjna 2010

www.sdruzeniprovinor.cz
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