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Noviny jsou tady!
ROBERT RYTINA

KdyÏ jsme v fiíjnu 2010 vydávali své
„Noviny pro Vinofi“, neslibovali jsme
si od nich nic víc, neÏ Ïe pfiitaÏlivou
formou pfiiblíÏíme vinofisk˘m obãa-
nÛm ná‰ volební program, kandidáty
do zastupitelstva a jejich názory. Na-
padlo nás, Ïe mezi v‰emi tûmi pestro-
barevn˘mi letáky budou ãernobílé
noviny jakousi v˘jimkou, kterou ad-
resát nevyhodí hned, ale tfieba aÏ za
pût minut...

Stalo se v‰ak nûco neãekaného. Ne-
jen Ïe jsme ve volbách byli úspû‰-
nûj‰í, neÏ jaké byly na‰e odhady, ale 
noviny znaãné mnoÏství ãtenáfiÛ zau-
jaly do té míry, Ïe jsme se nakonec
rozhodli vyhovût jejich pfiání a ve vy-
dávání na‰ich „Novin pro Vinofi“ po-
kraãovat.

Obsah prvního leto‰ního ãísla je
dán v˘razn˘mi událostmi, ke kter˘m
se musíme vyjádfiit uÏ proto, Ïe se je-
jich interpretace ve Vinofiském zpra-
vodaji a na oficiálních webov˘ch
stránkách mûstské ãásti dosti zásad-
nû li‰í od pohledu na‰eho sdruÏení.

Jedná se zejména o bezprecedentní
odvolání celého kontrolního v˘boru
zastupitelstva, které si 24. 2. vynutil
starosta Franti‰ek ·varc, ale i o dal‰í
zajímavá témata, o nichÏ si pfieãtete
na dal‰ích stránkách.

Byli bychom rádi, kdyby se v na-
‰ich novinách do budoucna objevo-
valo co nejvíce názorÛ a podnûtÛ od
na‰ich ãtenáfiÛ. Názorová pestrost by
mûla b˘t dokonce tím hlavním, co
odli‰í tyto noviny od souãasné podo-
by Vinofiského zpravodaje.

Máte-li chuÈ „jít do toho s námi“,
tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky na adre-
se: sdruzeniprovinor@seznam.cz.

Pfieji vám ãtení hodné zamy‰lení.

Markéta KILINGEROVÁ:
Byl to ‰ok.
Ale pokraãuju dál.
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BLESK Z âISTÉHO NEBE
Jak do‰lo k odvolání kontrolního v˘boru 
zastupitelstva vedeného Markétou Kilingerovou

Tak rychlou akci nikdo neãekal. A ze v‰eho nejménû zastupitelé za
SdruÏení pro Vinofi, ktefií se na zasedání zastupitelstva letos únoru
z niãeho nic dozvûdûli, Ïe bude odvolán kontrolní v˘bor veden˘ za-
stupitelkou a ãlenkou sdruÏení Markétou Kilingerovou (viz rozhovor). 

Kdo na únorovém zastupitelstvu byl, mÛÏe potvrdit, Ïe odvolání v˘-
boru pfii‰lo jako blesk z ãistého nebe. 

Na program zasedání bylo zafiazeno jako poslední bod pod nicnefií-
kajícím názvem „personální zmûny ve v˘borech“. Starosta Franti‰ek
·varc tento bod uvedl tvrzením, Ïe kontrolní v˘bor pfiekraãuje svoje
kompetence, plete si svou práci s „pfiedvolebním bojem“, a ãleny kon-
trolního v˘boru pfiirovnal ke ãlenÛm komunistick˘ch lidov˘ch milicí. 

Pak ‰lo v‰echno ráz na ráz. Kontrolní v˘bor byl ‰esti hlasy zastupi-
telÛ zvolen˘ch za ODS odvolán. Vzápûtí byla pfiedsedkyní nového
kontrolního v˘boru zvolena Lenka Turnerová (ODS). Pak uÏ se o ni-
ãem nehlasovalo a pût minut pfied osmou hodinou veãerní starosta jed-
nání zastupitelstva ukonãil. 

Odvolan˘ kontrolní v˘bor pod vedením Markéty Kilingerové praco-
val pouhé tfii mûsíce a za tu dobu upozornil na nûkteré nedostatky ve
fungování obce i zastupitelstva (viz box). V˘bor bûhem své ãinnosti
postupoval zcela v souladu se zákonem o hlavním mûstû Praze, coÏ
jsou jeho ãlenové schopni kdykoliv doloÏit. -red-

NA CO KONTROLNÍ V¯BOR UPOZORNIL?

● nûkteré v˘bory zastupitelstva Mâ nemûly odpovídající poãet 
ãlenÛ, jak˘ ukládá zákon (po upozornûní do‰lo k nápravû)

● zastupitelstvo Mâ nejednalo v souladu s vlastním jednacím 
fiádem (do‰lo k nápravû)

● dÛleÏitá smlouva mezi Mâ Praha-Vinofi a soukrom˘m 
subjektem obsahuje závaÏné nesrovnalosti a chyby 
(zatím nebylo napraveno)



VzhÛru do fronty!
DAVID SMOLJAK

„Kecá‰!“ prohlásil mÛj syn nevûfiícnû. Skoro
jsem zalitoval, Ïe jsem s tím vÛbec zaãínal. Vy-
líãil jsem mu totiÏ, co v‰echno by se mohlo
stát, pokud by se v na‰í obci zvefiejnilo cosi ne-
patfiiãného, tfieba zápis z vefiejného jednání za-
stupitelstva. 

„Nekecám,“ oponoval jsem vybranû. „¤íkali
to na radnici. Proto nechtûjí nic zvefiejÀovat.“

Tady jsem ov‰em trochu kecal. Na radnici
nám fiekli, Ïe zvefiejÀovat chtûjí. Jsou v‰ak pr˘
s tím spojená tak stra‰livá rizika, Ïe v‰e musí
je‰tû dÛkladnû promyslet. 

„Co je na tom, kdyÏ se zvefiejní, Ïe si tfieba
pan Vomáãka chce pronajmout obecní parko-
vi‰tû?“ nechápal syn pofiád.

„Pst! Îádná jména!“ okfiikl jsem ho. „Jméno
je osobní údaj, kter˘ se nikdo nesmí dozvûdût.
Mohlo by to mít nedozírné následky!“

„Jaké?“
„Stra‰livé! Pfiedstav si, Ïe jsi zlodûj a chce‰

nûkoho okrást. Jak si vybere‰ svoji obûÈ?“ ze-
ptal jsem se mazanû.

„PrÛzkum terénu, tip od parÈáka, náhoda...“
vysypal zku‰enû, aÏ mû to trochu zarazilo. Ale
jen na chvíli. 

„Samá voda. Jak jsme se dozvûdûli, tihle t˘p-
ci jsou mnohem rafinovanûj‰í. Sedí na inter-
netu a cel˘ den sjíÏdûjí jenom zápisy ze zastu-
pitelstev!“

„A co tam hledají?“ nechápal.
„Cokoli! Jména, ãísla, názvy...  Jak najdou

nûjak˘ údaj, popadnou hasák a jdou do akce!“
„To nechápu. Proã se rad‰i nepodívají do ob-

chodního rejstfiíku? Tam to mají v‰echno krás-
nû pohromadû.“

„TûÏko fiíct... Zfiejmû ujíÏdûjí jen na zápisech
ze zastupitelstva.“

Syn nespokojenû potfiásl hlavou.
„To je dost zvlá‰tní úchylka,“ usoudil nako-

nec. „Ale se ‰ílenci je asi tûÏk˘ nûco dûlat.“ 
Vítûznû jsem se zasmál. Teì uÏ jsem byl ko-

neãnû pevn˘ v kramflecích. 
„Neboj. Jak nám bylo fieãeno, existuje úÏas-

ná protizbraÀ... V‰echno zaãernit! KaÏdiãké
nebezpeãné písmeno! Anebo zápisy ze v‰ech
jednání sebrat a schovat! Zamknout je na úfia-
dû do ‰uplíku a pÛjãovat k nahlédnutí jen po
pfiedloÏení osobních dokladÛ!“

Syn se krátce zamyslel a pak mi struãnû fiekl,
co si o tom myslí... Shovívavû jsem se pou-
smál.

Dûti... V‰echno by chtûly dostat aÏ pod nos.
Je‰tû, Ïe my dospûlí víme, jak se toãí svût. Jít se
postavit do fronty s obãankou v ruce nám ne-
dûlá Ïádné problémy. Jsme na to uÏ zvyklí. Ja-
ko, Ïe se David Smoljak  jmenuju!

Vetfielec, Predátor 
a Angelina Jolie
ADAM ·ÒRA

Co mají spoleãného Vinofi a Holly-
wood? Víc, neÏ byste ãekali!

„Vinofi! Ona posekaná kosou, on po-
kus o sebevraÏdu,“ hlásí sestfiiãka vûcnû
lékafii v bílém plá‰ti. „UÏ tam jedem,“
odpovídá lékafi trochu unaven˘m hla-
sem. A neodpustí si cynickou poznám-
ku: „Nedûle veãer! Jak jsou dva lidi cel˘
dva dni spolu, tak to nemÛÏe jinak do-
padnout!“ 

Odkud pochází zmínûn˘ dialog? Pa-
mûtníci moÏná tu‰í: z nejúspû‰nûj‰ího
ãeského seriálu Nemocnice na kraji
mûsta. Zmínka o Vinofii – byÈ ponûkud
nelichotivá – se dostala hned do první-
ho dílu slavné ságy o primáfii Sovovi
a jeho podfiízen˘ch. CoÏ dokazuje, Ïe
Vinofi a filmové umûní se vÏdy silnû pfii-
tahovaly. V posledních letech se tahle
pfiitaÏlivost projevila obzvlá‰tû silnû.

V jednadvacátém století totiÏ do Vino-
fie vtrhli hollywood‰tí filmafii. Do âeska
je pfiilákaly levné náklady, do Prahy
komfort velkomûsta, a do Vinofie ro-
manticky chátrající tovární budovy, kte-
ré kamerám nabízely atraktivní prostfie-
dí. Zvlá‰È pokud chtûl nûkdo toãit akãní
film s potemnûlou náladou.

Tak ve Vinofii svedli svÛj první souboj
Vetfielec a Predátor. Dvû slavná filmová
monstra se totiÏ pfied sedmi lety rozhod-
li filmafii postavit proti sobû v jediném
filmu. Jejich stfiet se odehrál v b˘valé
Deylovû továrnû. Ta ve filmu poskytla
pfiístfie‰í pro pyramidu, skrytou pod le-
dem jiÏního pólu. 

Jen co se Vetfielec s Predátorem vydali
zpût do rodného Hollywoodu, dorazila
naopak oslavovaná kráska Angelina
Jolie jako jedna z hlavních hvûzd filmu
Wanted. Po vinofiském cukrovaru se pro-
cházela jen velmi spofie odûná a zdatnû
jí pfii tom sekundovaly dal‰í velké hvûz-
dy – tfieba Morgan Freeman nebo James
McAvoy. Cukrovar ve filmu pfiedstavo-
val textilní továrnu.

A tak bychom mohli pokraãovat je‰tû
dlouho. Chcete-li se dozvûdût o Vino-
fii a filmu více, pfiijìte na akci „Vinofi
a film“ pofiádanou v nedûli 3. dubna
2011 v sokolovnû (kde kdysi fungova-
lo vinofiské kino)!

Podrobn˘ program této akce naleznete
na stranû 4.

Byl to ‰ok. Ale pokraãuju dál.
S Markétou Kilingerovou o jejím prvním 
stfietu s politickou realitou

Markéto, kdy ses dozvûdûla, Ïe se chystá tvoje odvolání?
Teprve v prÛbûhu zastupitelstva. Ten moment byl dost pfiekva-

piv˘ a taky poniÏující. Najednou se o mnû hlasovalo, bylo
i oznámeno, Ïe konãím, a já ani vlastnû pofiádnû nevûdûla proã.
VÛbec jsem to neãekala.

Co se ti v tu chvíli honilo hlavou?
Îe to nechápu. Ve v˘boru spolu se mnou pracovali vzdûlaní li-

dé, ktefií té práci vûnovali spoustu volného ãasu a snaÏili se, aby
mûla nûjaké konkrétní v˘sledky. A já jsem si – vlastnû dost naiv-
nû – myslela, Ïe v‰ichni v zastupitelstvu ocení, jak rychle jsme
zaãali upozorÀovat na rÛzné chyby a nedostatky, kvÛli kter˘m
by se mûstská ãást mohla dostat do problémÛ, kdyby se je nepo-
dafiilo vãas odhalit a napravit. KdyÏ místo toho pfii‰lo odvolání,
byla jsem potom docela v ‰oku.

Na co kontrolní v˘bor pod tv˘m vedením vlastnû pfii‰el?
Byly to v‰echno takové nudné a odtaÏité vûci – jako tfieba zma-

tenû sepsaná smlouva. Nepfii‰li jsme na nic skandálního – Ïád-
né ukradené miliony. I kvÛli tomu mû nakonec pfiekvapilo, jak
ostrou reakci vyvolaly v˘sledky na‰í práce u pana starosty a za-
stupitelÛ ODS.

Navazovali jste nûjak na práci pfiedchozího kontrolního v˘-
boru, kter˘ ve Vinofii pracoval aÏ do loÀsk˘ch voleb?

To jsme samozfiejmû chtûli. JenomÏe nebylo na co navazovat.
Po práci na‰ich pfiedchÛdcÛ nezÛstala jediná stopa, Ïádn˘ zápis,
nic. Vinofi sice kontrolní v˘bor mûla, protoÏe jí to nafiizuje zá-
kon, ale jak pracoval, co kontroloval, a jestli vÛbec, se uÏ nikdo
nedozví.

âemu se teì bude‰ vûnovat, kdyÏ jsi pfii‰la o funkci vrchní-
ho vinofiského kontrolora?

Tomu, ãemu se vûnuji uÏ dávno: kultufie a ‰kolství. Jsem ãlenkou
‰kolského a kulturního v˘boru a práce v obou mû baví.        -red-

Nová v˘stavba ve Vinofii
Developefii pfiijedou do Vinofie prezentovat
svoje zámûry. Pfiijìte jim fiíci svÛj názor.

Silnice, která nikam nevede. Chodník, kter˘ nikam nevede.
Cyklostezka, která nikam nevede. To je v˘sledek nové v˘stav-
by ve Vinofii, pfiedev‰ím v lokalitû Na Dlouh˘ch na okraji Vi-
nofie smûrem na Kbely. Tfii developerské firmy tu na pozem-
cích tûsnû vedle sebe vystavûly svoje projekty. A v˘sledek?
Nelogick˘ slepenec domÛ. 

Nejvíc to bije do oãí zvlá‰È u právû dokonãovaného projektu
firmy Ekospol: nebude tu zeleÀ, dûtské hfii‰tû, pfiímé napojení 
na silnici Mladoboleslavská, takÏe noví obyvatelé budou muset
ke sv˘m domÛm jezdit nesmyslnou oklikou. Musí to tak b˘t?
V Ïádném pfiípadû. To by ale vedení Mâ Praha-Vinofi nesmûlo
developerÛm dopfiávat v jejich zámûrech naprostou volnost. 

KaÏd˘ starosta má v rukou celou fiadu zákonn˘ch prostfiedkÛ,
kter˘mi mÛÏe developery nutit k tomu, aby své projekty pfiizpÛ-
sobili poÏadavkÛm obce. Zástupci SdruÏení pro Vinofi (SpV)
proto nûkolikrát starostu Mâ Praha-Vinofi Franti‰ka ·varce kon-
taktovali a doporuãili mu konkrétní postup, jak zámûry develo-
perÛ regulovat.

Starosta v‰ak návrhy SpV odmítl s tvrzením, Ïe „ne-
chce developery ‰ikanovat“. To developery jistû potû‰í,
obãany Vinofie v‰ak uÏ ménû.

Snad se ale bl˘ská na lep‰í ãasy. Pan starosta alespoÀ
souhlasil s na‰ím návrhem uspofiádat vefiejnou prezenta-
ci developersk˘ch plánÛ ve Vinofii. Jedná se konkrétnû
o projekt „Residence Vinofi“, podle nûhoÏ mají na poli
smûrem ke KbelÛm vyrÛst aÏ ãtyfipatrové domy! 

Prezentace se uskuteãní 28. 3. v 17:00 hodin v Infor-
maãním stfiedisku v Chaltické ulici a je urãena vefiej-
nosti. Pojìme developerÛm fiíct, co si o jejich projektu
myslíme. Pojìme pfiesvûdãit pana starostu, Ïe pokud se
nakonec odhodlá „‰ikanovat developery“, bude v tom
mít podporu vinofisk˘ch obãanÛ!                           -red-

Zápisy ze zastupitelstva
na internetu? Jde to snadno
Co ukázala beseda s pfiedsedou 
Úfiadu pro ochranu osobních údajÛ
RNDr. Igorem Nûmcem

Je moÏné zvefiejÀovat zá-
pisy ze zastupitelstva na in-
ternetu nebo ne? SdruÏení
pro Vinofi (SpV) tvrdí, Ïe to
moÏné je. Dûlají to ostatnû
v‰echny okolní obce a mûst-
ské ãásti. Vedení Mâ Pra-
ha-Vinofi naopak tvrdí, Ïe
takové zvefiejÀování s sebou
nese celou fiadu rizik. 

Aby nezÛstalo jenom u ne-
plodn˘ch hádek, vyzvalo
SpV vedení Mâ Praha-Vi-
nofi, aby na sporné téma zorganizovalo besedu s pfiedse-
dou Úfiadu pro ochranu osobních údajÛ Igorem Nûm-
cem. O osobní údaje, jako je napfi. jméno nebo rodné 
ãíslo, tu totiÏ jde a zápisy ze zastupitelstva zvefiejnûné na
internetu je podle zákona nesmí obsahovat. Za poru‰ení
zákona hrozí desetitisícové pokuty.

A co jsme se na besedû dozvûdûli? Pan Nûmec nûkoli-
krát potvrdil, Ïe zvefiejÀovat zápisy ze zastupitelstva na
internetu a zároveÀ ochránit osobní údaje musí zvlád-
nout kaÏdá obec ãi mûstská ãást. Odstranûní osobních 
údajÛ ze zápisu pfiedstavuje „jednoduch˘ úkon“. 

Starosta Franti‰ek ·varc poté potvrdil, Ïe o zvefiejÀo-
vání zápisÛ bude hlasovat zastupitelstvo letos v dubnu.
Pokud zastupitelé zvefiejÀování schválí, budou zápisy
pfiístupné kaÏdému, kdo má pfiipojení k internetu. Zna-
menalo by to zásadní krok smûrem ke transparentnosti
a vstfiícnosti Mâ Praha-Vinofi vÛãi obãanÛm.

Na setkání s Igorem Nûmcem ale do‰lo i na dal‰í téma-
ta. V‰ichni besedující se napfiíklad shodli na tom, Ïe na
internetu lze bez problémÛ zvefiejÀovat i smlouvy, které
mûstská ãást uzavírá s firmami a Ïivnostníky. Starosta
Franti‰ek ·varc na besedû z vlastní iniciativy prohlásil, Ïe
i takové zvefiejÀování je jeho zámûrem. SpV pana staros-
tu v tomto zámûru rozhodnû podporuje!

Za uspofiádání zajímavé besedy vedení Mâ Praha-
Vinofi dûkujeme!                                                     -red-


