
Pár slov o nás
ROBERT RYTINA

Upfiímnû si váÏím kaÏdého, kdo je
ochotn˘ opou‰tût pohodlí domova
a pfiipojit se k nûjakému spolku,
sdruÏení, skupinû nebo klubu. VÛ-
bec to není samozfiejmost. KaÏdá
taková „pfiíslu‰nost“ stojí toho
kterého nad‰ence kromû ãasu ob-
ãas i energii, peníze a v˘ãitky ro-
dinn˘ch pfiíslu‰níkÛ. MÛj obdiv
mají tedy nejen vinofi‰tí baráãníci,
seniofii, rybáfii, myslivci, zahrád-
káfii, sportovci, divadelníci nebo
muzikanti (omlouvám se v‰em, na
které jsem zapomnûl), ale i v‰ichni
ti, ktefií jsou pfiipravení se jednou
za ãtyfii roky upsat jakékoliv kan-
didátce v komunálních volbách.
Myslím ale, Ïe právû od kolegÛ
z jin˘ch kandidátek se ve SdruÏení
pro Vinofi pfiece jen li‰íme nûãím
podstatn˘m. Jména vût‰iny z nás,
která uvidíte na volebním lístku,
si totiÏ mÛÏete pamatovat uÏ z vo-
leb z let 2010 a 2014. Nejsme jed-
norázov˘ projekt, kter˘ vznikne
krátce pfied volbami, aby pak
o nûm po volbách nebylo ani vidu
ani slechu, jak se ãasto stává. 
I kdyÏ mezi nás pfiicházejí noví
ãlenové, jsou jádrem sdruÏení stá-
le titíÏ lidé, ktefií stáli u jeho zro-
du. Cel˘ch tûch osm let nás pofiád
tû‰í b˘t spolu, cel˘ch osm let jsou
pro nás potfieby a problémy Vinofie
nûãím, co se nás osobnû t˘ká.
V právû konãícím volebním obdo-
bí máme ãtyfii koaliãní zastupitele
a fiada na‰ich ãlenÛ a pfiíznivcÛ
úspû‰nû pÛsobí v nejrÛznûj‰ích v˘-
borech zastupitelstva.

(Pokraãování na str. 2)
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vás srdeãnû zve
v pondûlí 1. fiíjna 2018

od 19:00 hodin  
do Hoffmanova dvora
na Vinofiském námûstí, 

kde se reÏisér Jan Hfiebejk
zúãastní úvodní debaty

a následnû promítání svého
filmu „Kawasakiho rÛÏe“

VSTUP VOLN¯!
www.sdruzeniprovinor.cz

Pi‰te nám na sdruzeniprovinor@seznam.czSdružení pro Vinoř

JAN H¤EBEJK
uvede ve Vinofii film
KAWASAKIHO RÒÎE
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Jak jsem balil
na tábofie
MICHAL BISKUP

KdyÏ jsem jezdíval na letní tábo-
ry, mûl jsem star˘ kufr, v nûm na-
skládané v‰echny vûci a na víku
pfiilepen˘ seznam, co tam mám
a co mám pokud moÏno pfiivézt
i zpátky. Tfii t˘dny vût‰inou utekly
jako voda a já zaãal od‰krtávat na
seznamu, co mám a co mi chybí.
Vût‰inou nepfieÏilo nûjaké triãko,
nejednu ponoÏku seÏrali lichoÏ-
routi a naopak pfiibyl nûjak˘ di-

plom, samorost ãi medaile. Nikdy to stoprocentnû neklaplo, nûco chy-
bûlo, nûco pfieb˘valo, ale stejnû bylo dobré si to na seznamu od‰krtat.
V politice je to podobné. Pfied ãtyfimi roky jsme pfii‰li do politiky se
sdruÏenáfisk˘m kufrem pln˘m plánÛ, pfiedsevzetí a nápadÛ a pomysl-
n˘m seznamem na víku byl ná‰ volební program. Rok se s rokem se‰el
a bylo by dobré si to taky od‰krtat.
1) Chceme bránit dal‰í Ïivelné developerské v˘stavbû – to si mÛÏe-
me s klidn˘m svûdomím od‰krtnout celé. V˘stavbu u golfu se podafii-
lo v˘raznû se‰nûrovat, jak co do v˘‰ky, tak co do poãtu bytÛ a je‰tû zís-
kat velké kompenzace v fiádu desítek milionÛ. V zámeckém dvofie se
podafiilo prosadit zmûnu koeficientu zastavûnosti z D na B. UÏ tedy
nehrozí, Ïe vedle zámku developer vy‰vihne paneláky.
2) Otevfiená a transparentní radnice – to je taky taková men‰í fajfka.
ZvefiejÀují se ve‰keré zápisy ze zastupitelstva i smlouvy. Programy za-
stupitelstva jsou srozumitelné, ve‰keré podklady se promítají na plát-
no a k dÛleÏit˘m bodÛm se vedou dlouhé diskuze. O v˘znamn˘ch ak-
tivitách podrobnû informujeme na webu, facebooku nebo tfieba míst-
ním rozhlasem, kter˘ se podafiilo zavést i na nová sídli‰tû. Pfies ná‰ fa-
cebook SdruÏení pro Vinofi odpovídáme prakticky on-line. Kanceláfi
úfiadu se pfiestûhovala blíÏe lidem, do pfiízemí, kde je i bezbariérov˘ pfií-
stup. Probûhlo mnoho vefiejn˘ch sly‰ení k plánované v˘stavbû, doprav-
ním opatfiením, obsluÏnosti MHD i rekonstrukci zdravotního stfiediska.
3) Lépe propojit Vinofi s jejím okolím – tak tady je to sloÏité. Pedant
by dal kfiíÏek, optimista fajfku, minimálnû za travnatou cestu do Satalic,
rozestavûnou cyklostezku do Kbel, vykoupené pozemky na chodník do
Ctûnic, tfii nová parkovi‰tû a také za ‰est nov˘ch zastávek MHD a jed-
nu novou autobusovou linku.

(Pokraãování na str. 2)

Jde to i bez válek!
DAVID SMOLJAK

KdyÏ jsme pfied ãtyfimi lety psali do na‰eho programu, Ïe
chceme ve Vinofii zabránit dal‰í Ïivelné developerské v˘-
stavbû, nebylo to vyhlá‰ení totální války v‰em investorÛm.
Byl to závazek, Ïe budeme usilovat o to, aby kaÏdá dal‰í
v˘stavba respektovala charakter svého okolí a aby mini-
malizovala své pfiípadné negativní dopady.                         
Pfiíklady z vinofisk˘ch sídli‰È, která jsou pfiecpaná auty
a chybí zde jakákoli obãanská vybavenost a vefiejn˘ pro-
stor, byly dostateãnû varující.
Proto ná‰ místostarosta Michal Biskup u plánované v˘-
stavby bytov˘ch domÛ vedle golfu skoro rok vyjednával
(a vyjednal!) sníÏení podlaÏnosti, vût‰í odstupové vzdále-
nosti od stávající v˘stavby a roz‰ífiení obãanské vybave-
nosti i vefiejnû pfiístupn˘ch ploch zelenû. Proto jsme tlaãili
na správní orgány, aby sníÏily nesmysln˘ koeficient zasta-
vûnosti, kter˘ v památkovû cenném centru Vinofie umoÏ-
Àoval developerovi postavit sídli‰tû s dvûma stovkami by-
tÛ. Ze stejného dÛvodu jsme u projektu zimního stadionu
na okraji Vinofie, plánovaného Magistrátem hl.m. Prahy,
poÏadovali co nejvût‰í zapu‰tûní stavby do terénu a její 
osazení zelenou stfiechou. U nákupního stfiediska Billa
jsme zase prosadili postavení odhluãÀovacího valu a od-
clonûní lamp místního osvûtlení. A obdobnû u areálu gol-
fového hfii‰tû jsme tvrdo‰íjnû trvali na cyklostezce, po kte-
ré by se dalo dojet nebo dojít do Kbel. Ve v‰ech zmínûn˘ch
pfiípadech se nám nakonec podafiilo na‰e poÏadavky pro-
sadit. Dokonce i ta cyklostezka se pfies pÛvodní odpor in-
vestora zaãala v nedávn˘ch dnech stavût!
Je jasné, Ïe u kaÏdého závazku mÛÏe kritik namítnout, Ïe
mohl b˘t splnûn lépe nebo rychleji. To ale nic nemûní na
tom, Ïe pokud se na správû vûcí vefiejn˘ch budeme moci
podílet i nadále, pÛjde nám stále o totéÏ: Mûnit vûci ve
Vinofii k lep‰ímu!
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Spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy je pro Prahu-
Vinofi jako malou mûstskou ãást nesmírnû dÛleÏitá.
Podporujeme proto na‰e obãany, ktefií se ucházejí 
o zvolení do zastupitelstva hlavního mûsta. Rádi tedy
dáme svÛj hlas ãlenu SdruÏení pro Vinofi DAVIDU
SMOLJAKOVI, kter˘ kandiduje za Spojené síly pro
Prahu (STAN, TOP09, KDU), a souãasnému starosto-
vi FRANTI·KU ·VARCOVI, kterého najdete na kan-
didátce ODS. Obûma pánÛm drÏíme palce!



4) Rozvoj kulturního Ïivota ve Vinofii – tak tady je to v cajku.
Tolik kulturních akcí, koncertÛ, jarmarkÛ, pfiedstavení, festiva-
lÛ, prÛvodÛ a oslav, jako probûhlo za posledních pár let, Vinofi
opravdu nepamatuje.
5) Kvalitní ‰kolství a mimo‰kolní vyÏití dûtí – taky odfajfková-
no, sice na tuÏku moc netlaãíme, protoÏe i zde by se dalo je‰tû
nûco zlep‰it. Ale ‰kola se dvakrát dostavovala, koneãnû byly
pfiijaty v‰echny vinofiské dûti do ‰kolky, poãet ÏákÛ ve tfiídách se
sníÏil, skautsk˘ oddíl zahájil ãinnost, vybudovalo se workou-
tové hfii‰tû, vylep‰uje se hfii‰tû v Podskalí, roz‰ífiila se druÏi-
na, mûstská ãást podporuje spolek Vinohra jako náhradu ZU·
a mnoho dal‰ího.
JenÏe mimo seznam máme i mnoho vûcí, které po ãtyfiech letech
zaplnily kufr k prasknutí. Vznikly nové chodníky, semafory, bu-
de tu kruhov˘ objezd, otevfien˘ v˘hled na zámek a pfiístupné
pfiedzámãí (zbourání zdi), nové krásné pouliãní lampy, kame-
ry napojené na policii. Otevfielo se nové nákupní centrum
s Billou. Prakticky celá Vinofi bude zasíÈovaná optick˘mi ka-
bely. Podafiilo se zachránit vinofiské rybníky ze spárÛ podvod-
n˘ch spekulantÛ. Pracuje se na projektech, na které Vinofi jiÏ
dlouho ãeká. Koupali‰tû, zimák, dal‰í chodníky, cyklostezky…

KdyÏ maminka doma otevfiela kufr, vûdûla hned i bez seznamu,
co padlo na oltáfi táborovému veselí a co naopak pfiibylo. Ale
vÏdycky byla ráda, Ïe je potomek cel˘ a zdrav˘ zpátky.
V politice to tak jednoduché není, seznam je vefiejn˘ a kaÏd˘
voliã si mÛÏe od‰krtávat sám. Tam, kde jeden udûlá kfiíÏek, dru-
h˘ vykrouÏí otazník a tfietí klidnû fajfku jako od NIKE, protoÏe
kaÏd˘ mûl jiná oãekávání.
UÏ poãátkem fiíjna se dozvíme, zda jsme ná‰ sdruÏenáfisk˘ kufr
pfiivezli do cíle v pofiádku a jestli pojedeme na tábor i pfií‰tí rok...

Na‰e „fejsbukovky“
Fenoménem se bûhem nûkolika let staly facebookové stránky
SdruÏení pro Vinofi. Aãkoliv pÛvodnû ‰lo o fórum sdruÏení, za-
ãaly leckdy suplovat roli stránek celé vinofiské komunity. Sou-
stavná, dlouhodobá a peãlivá práce správcÛ pfiinesla své plody.
Vedle stanovisek SpV zde najdete skoro v‰echno – kromû vûc-
n˘ch podnûtÛ k fie‰ení, problémÛ, které Vinofiáky trápí, i pfiís-
pûvky více ãi ménû humorné, obãas i jin˘ch politick˘ch uskupe-
ní. Rádi bychom Vás poÏádali, abyste své prodejní a obchodní
nabídky smûfiovali do skvûle fungující skupiny Bazar pro Vinofi.
Ty dal‰í, které do skupiny nepatfií, smûfiujte prosím jinam, nebo
nikam. Dûkujeme!                                                          –spv–   

Inventura: ‰kola a voln˘ ãas
HANA ·ÒROVÁ

·kola: Otevfienûj‰í a s jasn˘m plánem
Stanovili jsme si tyto priority: 1) zlep‰it
komunikaci ‰koly navenek, 2) prosadit
pravidelné hodnocení úrovnû ‰koly (tzv. 
evaluace), 3) podpofiit vzdûlávání uãitelÛ, 
4) podpofiit strategické uvaÏování ‰koly. V‰e
zmínûné se pohnulo kupfiedu. Novû máme
ve ‰kole zástupkyni fieditele pro komunika-
ci s rodiãi a vefiejností. Probûhly jedna cel-
ková a jedna dílãí evaluace (v˘sledky jsou na
internetu). Uãitelé se více vzdûlávají. Vznikl
dokument „Plán rozvoje ‰koly“.

KrouÏky: Tradiãnû sport, novû i umûní a skaut
Ve Vinofii máme ‰irokou nabídku sportovního vyÏití. Chybí
v‰ak základní umûlecká ‰kola. Proto podporujeme provoz spol-
ku Vinohra s nabídkou hudební a v˘tvarné v˘chovy. Novû jsme
také zaloÏili skautsk˘ oddíl, kter˘ zahájil ãinnost letos v záfií.

Prostor pro voln˘ ãas: Úpravy hfii‰tû V Podskalí, nov˘ park
pfied zámkem, rejdi‰tû pro dûti
� Hfii‰tû V Podskalí není zrovna povedené: na ostrovû jsou ne-
smyslné terénní úpravy, vyuÏívané cviãební stroje a workoutové
cviãi‰tû se topí v bahnû. Dûtskému hfii‰ti chybí zastínûní. Záslu-
hou architektky Jany Zacharové ze SdruÏení pro Vinofi vznikl
plán na úpravu prostoru, kter˘ uÏ se realizuje. Kolem hfii‰tû jsou
vysazeny stromy, navezená zemina umoÏní domodelovat terén.
Jsou vybrány podklady na dopadové plochy workoutu. Objeví
se i herní prvky pro star‰í dûti a vznikne piknikové stanovi‰tû.
� V pfiedzámãí je novû instalováno zafiízení na cviãení. Je to dal-
‰í z fiady krokÛ, kter˘mi se chystáme místo pfiiblíÏit obyvatelÛm.
� S podporou Mâ vzniká taktéÏ originální dûtské rejdi‰tû na
zahradû centra Mariapoli pfied ‰kolou, které bude dobfie slouÏit
rodinám s dûtmi.

Vandalismus: Co s ním?
Pro inspiraci jsme nav‰tívili nízkoprahov˘ klub aktivit ve Kbe-
lech a jednali jsme s organizací Proxima Sociale, která posky-
tuje sociální sluÏby mládeÏi. Z jednání vze‰lo rozhodnutí usku-
teãnit  anketu mezi mlad˘mi lidmi ve Vinofii, aby vy‰lo najevo,
co mlad˘m ve Vinofii chybí a o co mají zájem. Nechceme jít jen
cestou represe a bezpeãnostních kamer – i kdyÏ i ty byly novû
instalovány. ¤e‰ením je navázat komunikaci a umoÏnit mlad˘m
aktivní zapojení do Ïivota obce. 

Dokázali jsme, Ïe jsme schopni na‰e ná-
pady a zku‰enosti vyuÏít i ve prospûch
celé na‰í mûstské ãásti. Poslední ãtyfii ro-
ky nás také témûfi tisícovka z vás sledu-
je na na‰ich facebookov˘ch stránkách
a ví, Ïe Ïádn˘ dotaz ãi podnût nezÛsta-
ne nezodpovûzen˘ a Ïe zde pravidelnû 
o v‰em dÛleÏitém informujeme. Seãteno
a podtrÏeno: znáte nás a víte, co od nás
mÛÏete oãekávat. 
Pokud nám dáte moÏnost pokraãovat
v na‰í práci i v dal‰ím volebním období,
vûfite, Ïe v nasazení, na které jste od nás
zvyklí, rozhodnû nepolevíme.

P.S.: Pro vychvalování pfiedností na‰í
kandidátky jsem mûl pfiipravené je‰tû jed-
no eso v rukávu. Chtûl jsem hrdû upozor-
nit, Ïe SdruÏení nepotfiebuje na rozdíl od
konkurence doplÀovat pfiedepsan˘ poãet
kandiátÛ rodinn˘mi pfiíslu‰níky. BohuÏel
jsem si na poslední chvíli uvûdomil, Ïe
babiãka Marka Bezkoãky a moje mamin-
ka byly sestfienice. Nedá se tedy dûlat nic
jiného, neÏ konstatovat, Ïe Vinofiáci jsou
zkrátka pofiád jedna velká rodina...

Zahrada „Pastvina“
MARCO STELLA

Z popudu a nad-
‰ení nûkolika míst-
ních bláznÛ vznik-
la letos na jafie nad
obÛreck˘mi rybní-
ky vinofiská komu-
nitní zahrada.
Spravuje ji zapsa-
n˘ spolek jménem

Pastvina. Lidé, kter˘m se nepo‰tûstilo mít
vlastní zahradu, se zde mohou zahrad-
nicky realizovat, relaxovat, pofiádat pose-
zení a potkávat dal‰í Vinofiáky. Od vût‰i-
ny komunitních zahrad se Pastvina li‰í
chovem domácích zvífiat. Máme konû,
drÛbeÏ i prase, o které se ãlenové spolku
spoleãnû starají.
Nyní se za podpory SdruÏení pro Vinofi
podafiilo domluvit uÏívání sousedního
pozemku nad ObÛrkami, kde vznikne
kromû dal‰ích pastvin pro zvífiata také
odpoãinková louka, dal‰í zeleninové zá-
hony, plantáÏ jedl˘ch bobulovin a ãasem
také jedl˘ les a mal˘ archeopark, odka-
zující na jedineãnou minulost tohoto
a dal‰ích míst ve Vinofii. Zaujaly Vás na-
‰e aktivity? Nav‰tivte na‰e internetové
stránky (www.zahradapastvina.cz) nebo
ná‰ facebookov˘ profil!

Slu‰nost není slabost
MICHAL BISKUP

Pfied ãtyfimi roky vznikla koalice Sdru-
Ïení pro Vinofi a ODS v ãele se starostou
Franti‰kem ·varcem. Její zrod nebyl jed-
noduch˘. SdruÏení mûlo v˘hrady k fun-
gování místní samosprávy a pfied volba-
mi to dávalo hlasitû najevo. ODS zase
preferovala zajeté koleje a programové
i personální shody bylo dosaÏeno aÏ po
dvou t˘dnech intenzivních jednání. 

Vstupovali jsme do koalice jako men‰í,
ménû zku‰en˘ partner. âást ãlenÛ Sdru-
Ïení pro Vinofi s uzavfiením koalice ne-
souhlasila a vû‰tila jí brzk˘ zánik. Ale
jiÏ první mûsíce fungování ukázaly, Ïe
pfies rozdílnost názorÛ nám jde o spo-
leãn˘ cíl - o Vinofi - i kdyÏ se kaÏd˘ sna-
Ïí dobrat cíle jinou cestou. SdruÏení 
pfiicházelo hlavnû s nov˘mi nápady
a entuziasmem do práce, ODS mûla
zku‰enosti, vûdûla, jak co zafiídit a ãeho
se vyvarovat. V˘sledkem je mnoho no-
v˘ch, krásn˘ch vûcí, které se bûhem ãtyfi
let podafiilo ve Vinofii udûlat.

Na spoleãné cestû nás potkaly i neãeka-
né pfiekáÏky. Nûktefií ãlenové SdruÏení
pro Vinofi i ODS, vãetnû její pfiedsedky-
nû, otevfienû vystoupili proti sv˘m usku-
pením pfii kampani pfied místním refe-
rendem. Ale i tímto obdobím pro‰la ko-
alice úspû‰nû. Já osobnû si velmi cením
toho, Ïe po celou dobu fungování, v do-
bách lep‰ích i hor‰ích, jsme spolu jed-
nali ãestnû a férovû, na prvním místû by-
la vÏdy Vinofi a kdykoli bylo tfieba, moh-
li jsme se na sebe spolehnout.

V souãasné rozhádané dobû, kdy si vût-
‰ina polick˘ch uskupení v koalicích jen
okopává kotníky, aby pak pÛl roku pfied
volbami na partnera naházela co nejví-
ce bláta, vypadá na‰e fungování ve
Vinofii jako mal˘ zázrak. Na‰e koalice
funguje do posledního dne.

To, co dokáÏe SdruÏení pro Vinofi nabíd-
nout voliãÛm v nadcházejících volbách,
není jen program. Ten má konec koncÛ
kdekdo, vãetnû subjektÛ slepen˘ch na-
rychlo mûsíc pfied volbami. My jsme v ko-
alici prokázali umûní dohody, férové spo-
lupráce a slu‰ného jednání ve prospûch
Vinofie. Ukázali jsme, Ïe táhneme za je-
den provaz. Pokud dostaneme Vá‰ hlas,
budeme v tom pokraãovat i nadále.

âistá Vinofi je na‰í prioritou
Úklid obce a péãe o vefiejnou zeleÀ – to jsou témata, o nichÏ se
ve Vinofii ãasto debatuje. Samozfiejmû právem, protoÏe v obou
pfiípadech jsou úspûchy ãi neúspûchy okamÏitû vidût. To, co vi-
dût na první pohled není, je úspûch v podobû dokonãené pa-
sportizace ploch, které na‰í mûstské ãásti patfií a o které je tfie-
ba se starat. Teì uÏ zkrátka pfiesnû víme, co v‰e je opravdu „na-
‰e“, mÛÏeme stanovit optimální zpÛsoby pro péãi o tato místa 
a soutûÏit dodavatele sluÏeb. Od velikosti ploch se odvíjí i ma-
gistrátní pfiíspûvek na údrÏbu. Vûfiíme, Ïe pokud se nám podafií
prosadit ná‰ plán zdvojnásobit rozpoãet na úklid a údrÏbu ze-
lenû, bude tato zmûna patrná témûfi okamÏitû...                    –spv–  


