
 NOVINY HNUTÍ „NEZÁVISLÍ – NAŠE ČTRNÁCTKA“

Žijeme tady společně s vámi
Hnutí „Nezávislí – Naše Čtrnáctka“ vzniklo na základě hlasů ozývajících se ze strany veřejnosti. Vás, občanů, kteří zde dlouhodobě bydlíte nebo působíte, a kteří jste ještě neztratili naději, 
že máme nejen možnost, ale i nárok na to, aby se nám zde bydlelo lépe než dosud. 

Proto jsme se právě na popud okolí 
společně s lidmi, kteří jsou si ná-
zorově velmi blízcí, rozhodli, že se 
pokusíme založit první nezávislé 
hnutí Prahy 14. 
Za vznikem hnutí nestálo jen ob-
rovské množství administrativní 
práce, ale především sběr mini-
málně tisícovky podpisů občanů. 
Fakt, že se nám během pouhých tří 
měsíců podařilo nashromáždit vět-

ší než požadovaný počet podpisů, 
nás usvědčil v tom, co jsme tušili. 
Že naše čtrnáctka je městskou čás-
tí, kde žijí lidé, jimž není jedno, co 
se kolem nich děje a nebojí se dát 
najevo své potřeby a přání. 

Nesmírně si vážíme důvěry do nás 
vložené. Vaše podpora, kterou 
jste nám vyjádřili svým podpisem 
do petice, je prvopočátkem naší 

dlouhodobé práce. Díky ní jsme 
mohli oficiálně vzniknout formou 
registrace, kterou jsme od Minis-
terstva vnitra obdrželi na počát-
ku července. Pro nás registrace 
znamená první krok na  dlouhé 
cestě, která nekončí podzimními 
komunálními volbami. To bude 
jen první meta. Těmi dalšími bude 
postupné uvedení našich i vašich 
vizí do reality.  

Nezávislí pro nás není jen slovo 
v  názvu – charakterizuje naše 
smýšlení a  jednání, při němž se 
nenecháváme ovlivnit žádnými 
lobbistickými skupinami, které 
jdou proti zájmům občanů. Stej-
ně tak pro nás není jen prázdným 
slovem výraz spolupráce. Na  té 
stavíme nejenom náš koaliční po-
tenciál, ale především naši reálnou 
součinnost s vámi. Naše výsledky 

by měly být odrazem představ vět-
šiny z vás. 
Vedle velkých politických stran 
jsme jen alternativou obyčejných 
lidí. Přičemž slůvko „jen“ je zavá-
dějící. Protože pro nás jste hnací 
silou právě vy. Lidé, kterým není 
lhostejné, kde a  jak žijí, kterým 
není jedno, jak a v čem vyrůstají 
jejich děti, jednoduše takoví, kte-
rým na Praze 14 záleží. 

Chceme koupaliště, 
ne tunel za 50 milionů 
Nesmyslně vyhozených téměř padesát milionů korun. A do budoucna ještě k tomu trvale zatěžující každoroční 
závazek ve výši jednoho až dvou milionů korun z rozpočtu městské části Praha 14. Tak Naše čtrnáctka vnímá 
projekt biotopu, s nímž přišlo současné vedení radnice Prahy 14. Ten má navíc vzniknout na posledním volném 
pozemku, který má městská část ve své správě.
 

Z DVAADVACETI MILIONŮ VÍCE 
NEŽ DVOJNÁSOBEK A PLNĚ 
Z NAŠEHO ROZPOČTU
„Těžko se bude mezi ostatními kan-
didujícími uskupeními hledat takové, 
které má zachování zeleně jako větší 
prioritu než my. Jsme rozhodně pro, 
aby plocha zůstala jako zeleň přístup-
ná pro veřejnost, ale v žádném přípa-
dě ne za cenu padesáti milionů a dal-
ších trvalých nákladů a navíc plně 
hrazených z našeho rozpočtu. Zejmé-
na v situaci, kdy máme obrovský dluh 
na rozbitých chodnících, silnicích, ne-
máme domov pro seniory, Hostavice 
nutně potřebují školu, nemáme za-
jištěné dostatečné parkovací plochy 
a mnohé další. Dříve jsme přistoupili 
na původní variantu návrhu, kterou 

představilo současné vedení radnice 
za 22 milionů korun, ačkoliv nebyla 
zcela podle našich představ. Důležité 
pro nás však bylo, že se pozemek ne-
zastaví, a souhlasili jsme s příslibem, 
že velká část nákladů bude hrazena 
z dotací. Po nich však není ani vidu 
ani slechu,“ říká Soňa Tománková, 
kandidátka na starostku Prahy 14. 

VEŘEJNOST SE JASNĚ 
VYJÁDŘILA, ŽE ZDE CHCE PARK 
Ve světle nastalých okolností, kdy 
současné vedení radnice připravuje 
„tunel“ pro Prahu 14, se Naše čtr-
náctka staví ostře proti a vrací se 
k prosazení původního návrhu – 
tedy vybudovat u Kyjského rybníka 
veřejně přístupný park s dostateč-
ným zázemím pro konání společen-
ských a kulturních akcí, po němž 
veřejnost dlouhodobě volá.
 „Lokalitu nepovažujeme pro vznik 
koupaliště ani za šťastnou. Jednak 
tam nezapadá s ohledem na okolní 
zástavbu, zejména tím myslím sou-
sedství s kostelem sv. Bartoloměje, 
není zde možné v dostatečné míře 

zajistit parkovací plochy a  reálně 
hrozí dopravní kolaps Broumarské 
ulice. Kromě toho by se s pozemkem 
prakticky v  centru městské části, 
který je zároveň posledním volným 
pozemkem v majetku městské části, 
mělo zacházet i s myšlenkou na bu-
doucí generace,“ nabízí další pohled 
na věc Soňa Tománková.

PŘESTO PRAHA 14  
KOUPALIŠTĚ MÍT MŮŽE
Potřeby místních občanů vola-
jících po  koupališti vnímá Naše 
čtrnáctka jako podnětné a  zná 

hned dvě jiná řešení, jak koupa-
liště vybudovat. Navíc řešení vý-
hodnější. „První možností je pečlivá 
práce s metropolitním plánem, který 
by na naší městské části vyčlenil od-
povídající území tak, abychom měli 
možnost spolupracovat s některým 
z podnikatelských subjektů. Ten by si 
mohl vzít nápad koupaliště za vlast-
ní a my bychom tak docílili svého,“ 
pokračuje lídryně.  
Druhou možností je pak podle ní 
spolupráce například s Magistrátem 

hl. m. Prahy nebo Ministerstvem 
životního prostředí, kdy by výsled-
kem součinnosti s nimi byla promě-
na některého z rybníků v opravdu 
hodnotný biotop pro koupání. 
„V obou případech bychom s velkou 
pravděpodobností docílili vybudo-
vání koupaliště s mnohem větší ka-
pacitou i lepšími možnostmi zázemí 
pro návštěvníky. Navíc by městské 
části odpadly starosti s obrovskou 
investicí, zajišťováním a  údržbou 
v budoucnu,“ dodává. 
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DOKONČÍME  
CO NEJDŘÍVE  
PARK U ČEŇKU

Před volbami narychlo 
instalované jen některé 
z původně plánovaných prvků 
bez trochy stínu či pítek s vodou. 
Tak mizivý je výsledek práce 
současného vedení Prahy 14 
na Parku U Čeňku.  

Více na str. 3 

HLOUBĚTÍN  
NA SVOU OBNOVU 
STÁLE ČEKÁ
Současnému vedení nestačí 
bezmála deset let, aby dotáhlo 
opravy sítí, silnic a chodníků 
v Hloubětíně. 

Více na str. 3 

HOSTAVICÍM CHYBÍ 
ŠKOLY
Hostavice nemají školku ani 
školu. Mohly tu stát obě nové, ale 
nestojí a v nejbližší době stát ani 
nebudou. 

 Více na str. 3

14 TÉMAT  
PRO ČTRNÁCTKU

Přečtěte si, co vše napravíme 
a zajistíme. 

Více na str. 4
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Soňa Tománková: 

Vymýšlejí se velké projekty, 
ale neřeší se základní věci
Devětatřicetiletá lídryně Naší čtrnáctky stojí společně s dalšími kolegy za vznikem nezávislého hnutí, jehož cílem je orientovat se především 
na nejobyčejnější problémy, které Prahu 14 pálí. A hlavně komunikovat. 

ASI TA NEJZÁKLADNĚJŠÍ 
OTÁZKA ZNÍ, PROČ NAŠE 
ČTRNÁCTKA VZNIKLA.
Jednoduchá odpověď. Protože nám 
není jedno, co s naší městskou částí 
bude. Nelíbí se nám systém a prio-
rity, které má nastavené současné 
vedení. Neřeší základní věci, po kte-
rých občané volají. 

KDO JE VLASTNĚ NAŠE 
ČTRNÁCTKA?
Všichni jsme obyvateli naší městské 
části Praha 14. Známe místní problé-
my, se kterými se všichni dennoden-
ně setkáváme. Žijeme spolu s vámi 
ve skutečné realitě a vnímáme, na co 
vše je potřeba se zaměřit. Víme, že 
ta nejjednodušší a  nejpřímější ře-
šení bývají těmi nejlepšími. Stejně 
tak jsme přesvědčeni o tom, že aby 
se z naší městské části stalo krásné 
místo k žití, v němž se budeme všich-
ni cítit dobře, je nutné likvidovat 
stávající nešvary kontinuálně s ohle-
dem na budoucnost. A především při 
jednotlivých krocích, jež změní tvář 
naší městské části, spolupracovat 
s občany. Jen tak je možné dosahovat 
výsledků, které nás všechny společně 
budou těšit.  

VY UŽ MÁTE NĚJAKÉ 
ZKUŠENOSTI S VEŘEJNOU 
ČINNOSTÍ, ŽE? 
Ano, jsem osm let zastupitelkou  
MČ Prahy 14. Prošla jsem si stranami 
s celostátní působností, ale postupně 
jsem pochopila, že pokud chci dosáh-
nout pozitivních změn ve prospěch obča-
nů a možnosti transparentního jednání, 
je to uskutečnitelné jen v menším usku-
pení lidí. Takových, kteří se zaměřují 
čistě na místní problematiku a nejsou 
zatíženi rozsáhlými aparáty a stranic-
kými zájmy, jako je tomu právě u vel-
kých politických stran. Hledala jsem 
platformu, kde je možné jednat podle 
svého svědomí, nikoliv podle diktátu 
shůry. To se mi podařilo s podporou více 
než tisícovky občanů, kteří podepsali pe-
tici pro vznik nového politického hnutí  
„Nezávislí – Naše Čtrnáctka“.“

CO VÁS OSOBNĚ TRÁPÍ 
NEJVÍCE?
Vymýšlejí se velké projekty, ale jak 
jsem již říkala, neřeší se základní 
věci. Ještě smutnější je ale zjištění, 
že naši lidé jsou tím vším už nato-
lik znechucení, že se uzavírají sami 
do sebe, že se postupně izolují. 

Namísto toho, aby se vedení radnice 
snažilo podporovat občanskou sou-
držnost, vnucuje nám dnes moderní 
multi-kulti systém, který ale není 
naší přirozeností a atmosféru ve spo-
lečnosti ještě zhoršuje. 

Vytrácí se duch komunity, vzniká čím 
dál větší odcizení – ať už na úrovni 
sousedských vztahů či zájmu o komu-
nální dění, zájmu o naši Prahu 14. 
A to bychom chtěli změnit. 

Naše čtrnáctka: 

Dokončíme co nejdříve 
Park U Čeňku
Před volbami narychlo instalované jen některé z původně plánovaných prvků bez trochy stínu či pítek s vodou. 
Takový je výsledek práce současného vedení Prahy 14 na Parku U Čeňku.  Přitom plán na proměnu rozsáhlého 
území na důstojnou rekreační oddychovou zónu byl vytvořen již v roce 2006 tehdejším vedením. Jen o pouhé 
dva roky později byly po dopracování studie panem architektem Mayerem zahájeny potřebné kroky k získání 
dokumentace k Územnímu řízení. Po nástupu nového vedení městské části však jakoby se zastavil čas. Až do teď.
 
MEDIÁLNÍ SOUHLAS, 
SKUTEČNOST NĚKDE ZCELA 
JINDE

V roce 2010 sice starosta Vondra 
z  TOP09 pro periodikum Metro 
uvedl, že projekt podporuje a vý-
ňatek z Programového prohlášení 
rady sliboval to samé: „Budeme 
podporovat realizaci parku ‚U Čeň-
ku‘, který je projektem celoměst-
ského významu s mnohostranným 
využitím širokého spektra sportov-
ních či jiných volnočasových akti-
vit v rámci relaxace a odpočinku. 
Spolupracovat s MHMP, s cílem co 
nejdříve zahájit realizaci projektu.“ 
Ovšem realita je diametrálně odliš-
ná. Až nyní, po dlouhých osmi le-
tech, se podruhé objevily stavební 
stroje. Poprvé před volbami v roce 
2014 a podruhé nyní, před volbami 
2018. Je to náhoda? Musí být nutně 
jakýkoliv posun v  realizaci pouze 
součástí volební kampaně? A bude se 
čekat na stavební stroje do roku 2022, 
kdy budou další komunální volby?
„Jsme připraveni ihned obnovit jed-
nání s hl. m. Prahou i vedením Dol-
ních Počernic na dokončení projektu 
‚Park U Čeňku‘. Město i Dolní Počer-
nice připraveny jsou. Praha 14 zatím 
nikoli. Naším záměrem je dotáhnout 
urychleně projekt, který již měl být 
dávno hotový,“ říká Vladimír Diviš 
z Naší čtrnáctky.

Hloubětín na svou obnovu 
stále čeká. Dlouhých téměř 
deset let. A zbytečně
Jen zhruba pět let v minulosti stačilo, aby se uskutečnily obrovské rekonstrukční projekty TV* Kyje Hutě a TV* Jahodnice. Proinvestovalo 
se více než 1,5 miliardy korun. Nyní nestačí bezmála deset let, aby se mnohem menší akce v  hodnotě 500 milionů zvládla v  Hloubětíně.  
Přitom se zahájením rekonstrukce sítí a poté úpravou povrchů silnic i chodníků v Hloubětíně se počítalo v rozpočtu hl. m. Prahy již pro rok 2009. 
 
DŘÍVE PROJEKTY ZA VÍCE 
NEŽ MILIARDU, DNES ANI 
ZA TŘETINU

„Podle původní studie se celá 
investice měla rozdělit do devíti 
etap. Doba dokončení veškerých 
stavebních prací byla stanovena 
na rok 2015,“ upřesňuje Ing. Mi-
roslav Froněk, který byl v době 
plánování starostou Prahy 14 
a dodává: „Proč to v Hloubětí-

ně nejde stejně jako na Hutích 
a v Jahodnici? Jako hlavní dů-
vody vidím neschopnost součas-
ného vedení naší městské části 
komunikovat s  vedením hl. m. 
Prahy,  nezájem o  tuto inves-
tiční akci ze strany vedení naší 
radnice a zasahování do schvá-
l e n é  a k c e  p ř i d á v á n í m  e t a p 
na úkor postupu prací v sídliš-
ti Hloubětín,“ dodává Miroslav 
Froněk. 

STAV ZA SOUČASNÉHO VEDENÍ
          
-   Dnes má akce TV* 

Hloubětín již 14 etap
-   Za 9 let bylo proinvestováno 

cca pouze 60 % ze 500 mil.
-   Práce trvají již 10. rok
-   Při současné roční výši 

investic bude stavba 
dokončena za 13 let

-   Letos se však pracovat ještě 
ani nezačalo

CO NABÍZÍ NAŠE ČTRNÁCTKA

-   Urychlené dokončení této 
více než 10 let trvající 
investiční akce

-   Otevřené a přesné 
informování o průběhu akce

-   Co nejdříve rekonstruovat 
zejména chodníky, které 
jsou v dezolátním stavu 

Hostavicím 
chybí školy
Hostavice nemají školku ani školu. Mohly tu stát obě nové, ale nestojí 
a v nejbližší době stát ani nebudou. Vedení Prahy 14 mělo před deseti 
lety řešení, které však to současné zlikvidovalo. 

V Hostavicích kdysi škola bývala. 
Malá, ale funkční. Pro rodiče těch 
nejmladších školáků byla vyho-
vující. Na přelomu tisíciletí, kvůli 
novým předpisům z Ministerstva 
školství, musela skončit. 

Při příchodu developera, kte-
rý předložil záměr na  zástavbu 
mezi Jahodnicí a Jižní spojkou, 
začal vznikat požadavek na zajiš-
tění prostoru pro školku i školu. 
Developer byl vstřícný a byl při-
praven poskytnout pozemky pro 
obě školská zařízení. Hl. m. Pra-
ha s projektem městské části 14  

(roky 2007–2008) souhlasilo 
a bylo připraveno výstavbu škol 
zafinancovat.

„Developer měl jedinou podmínku. 
Aby mohl u Jižní spojky postavit pět 
(slovy opravdu jen pět) rodinných 
domků. Tento požadavek však naše 
zastupitelstvo zamítlo. A  někteří 
z těch, kteří proti tomuto záměru pou-
žívali nepravdy a lži, a tím přesvědčili 
většinu členů zastupitelstva, dnes sedí 
ve vedení radnice a tváří se, že oni ten 
problém vyřeší. Oni ho však nevyřeší. 
Šanci promarnili,“ říká Miroslav Fro-
něk, bývalý starosta Prahy 14.

Miroslav Froněk: 

Současnému 
vedení chybí  
koncepce, vize  
i akce. Nechci  
nečinně přihlížet
Ing. Miroslav Froněk, dvojka kandidátky Naší čtrnáctky, má ve svých  
58 letech bohaté zkušenosti s činností ve veřejném dění, a to jak z pozice 
zástupce starosty, tak především i z mnoha let ve funkci starosty. A vždy 
na současném území Prahy 14. Rovněž zde bezmála celý život bydlí, takže 
městskou část zná dokonale, včetně novohistorických souvislostí, a má 
tak na co navázat. 

JAK ŠEL ČAS S MIROSLAVEM 
FROŇKEM V KOMUNÁLNÍ 
POLITICE? 
Do komunální politiky jsem vstoupil 
v roce 1990, tehdy jsem byl zvolen 
zástupcem starosty Prahy 9. V  té 
době patřil pod Prahu 9 Hloubětín 
i Černý Most. V roce 1994 jsem se 
stal starostou nově vzniklé městské 
části Praha 14. O dva roky později 
jsem z politiky odešel, abych se však 
opět po  dvou letech, v  roce 1998, 
vrátil a znovu vstoupil do čela měst-
ské části jako starosta. A tak se sta-
lo i po volbách 2002 i 2006. V roce 
2010 jsem již nekandidoval.

PROČ SE TEDY NYNÍ ZNOVU 
VRACÍTE? 
Nelíbí se mi, jak současné vedení při-
stupuje, respektive nepřistupuje k ře-
šení potíží, které Prahu 14 nejvíce 
pálí. Oni v podstatě vlastně nic moc 
neřeší, nejsou schopni dotáhnout ani 
projekty, které byly, troufnu si říct, 
že skvěle, v minulosti námi napláno-
vány. Vše se dlouho táhne, všechno je 
problém. Chybí koncepce, vize, akce. 
A to je mi líto a nechci tomu nečinně 
přihlížet. 

CO SE VÁM ZA DOBU 
ČTRNÁCTI LET, KTERÉ JSTE 
STRÁVIL VE VEDENÍ MĚSTSKÉ 
ČÁSTI, POVEDLO? 
Především se nám podařilo sestavit 
úřad naší nově městské části. Vel-
kým úspěchem, ještě pod Prahou 9,  
bylo, že jsme zajistili  protažení 
metra na  Černý Most, přestože 
byla konečná stanice plánována 
v Hloubětíně, a autobusový termi-
nál na rohu Poděbradské a ulice Pod 
Turnovskou tratí. Včas a  v  dobré 
kvalitě jsme provedli dvě velmi ná-
kladné investiční akce rekonstrukce 
sítí a rekonstrukce silnic a chodníků 
v lokalitách Jahodnice a Kyje – Hutě, 
což představovalo investici 1,5 mi-
liardy korun. Převedli jsme objekt 

polikliniky Parník na Černém Mostě 
do majetku Prahy 14 a tím zajistili 
lékařské služby, které město nechtě-
lo. Přes nekoncepční řešení parků 
Magistrátem hl. m. Prahy jsme spo-
lečně se starostou Dolních Počernic 
Zbyňkem Richtrem prosadili novou 
investiční akci Park U Čeňku, který 
měl být větší než Stromovka. Škoda, 
že ani dvanáct let od vzniku nápadu 
není dokončený. 

ŠLO TO VŠE HLADCE? POKUD 
VÍM, UMOŽNILI JSTE LIDEM 
ODKOUPIT SI BYTY.
Museli jsme vynakládat obrovské 
úsilí ,  abychom zastupitele naší 
městské části i  zastupitele hl. m. 
Prahy přesvědčili o  smysluplnosti 
našich představ a  kroků. Potýkali 
jsme se s obrovskými problémy, ale 
jednoduše jsme se nenechali odradit, 
protože jsme z  naší městské části 
chtěli mít moderní místo, kde se 
bude všem dobře žít. U všeho dříve 
uvedeného, ale i u dalších věcí, jsme 
naráželi na  odpor. A  ano, povedlo 
se nám například převést část bytů 
včetně garážových stání na Černém 
Mostě přes absolutní nechuť hl. m. 
Prahy na městské části a umožnili 
lidem byty koupit. Naše snažení ale 
bylo urputné a výsledkem je, že jsme 
garážová stání následně zrekonstru-
ovali a jejich obsazenost se zvýšila 
ze 6 na 60 %! Díky tomu se uvolnila 
parkovací místa venku. Stejně ná-
ročné bylo prosazení našeho návrhu 
na rekonstrukci sítí, silnic a chodní-
ků v Hloubětíně se zvýšeným počtem 
parkovacích míst za půl miliardy ko-
run do rozpočtu hl. m. Prahy. 

S JAKÝM STAVEM FINANCÍ 
JSTE PRAHU 14 PŘEDÁVALI 
A JAK JE NA TOM TEĎ, BYSTE 
VĚDĚL?
Když jsme odcházeli z vedení, v měst-
ské kase po nás zůstalo 300 milionů 
korun. Ke konci loňského roku bylo 
na účtu pouze 130 milionů Kč, při-
čemž okolo 100 milionů tam přibylo 
z částečné privatizace bytového fon-
du v posledních třech letech. Ptám 
se, kde jsou všechny ty peníze, když 
Praha 14 v posledních letech nepro-
šla žádnou větší investiční akcí? Jak 
je možné, že peníze zmizely, když 
současné vedení nic obyvatelům ne-
přináší, nic pro ně nedělá? A další 
desítky milionů chce vložit do nesmy-
slného a jen za cenu dalších nákladů 
udržovaného koupaliště? Na  to se 
opravdu nemůžu jen tak koukat. 

Vladimír 
DIVIŠ
Věk: 42 let
Bydliště: Černý Most, na Praze 14 žije od roku 2000
Stav: svobodný
Povolání: IT specialista

MARGITA  
KLUSÁKOVÁ, PharmDr.
Věk: 51 let
Bydliště: Hloubětín, na Praze 14 žije od narození
Stav: vdaná
Povolání: lékárnice

Ing. Luděk 
INGALA
Věk: 63 let
Bydliště: Kyje – Hutě, na Praze 14 žije od roku 1997
Stav: ženatý, tři děti
Povolání: hoteliér

Bc. Eduard  
MARGITA
Věk: 28 let
Bydliště: Hloubětín, na Praze 14 žije od roku 2011, 
vazby na místo od dětství
Stav: ženatý, Povolání: obchodní zástupce

Radek 
NOVOTNÝ
Věk: 45 let
Bydliště: Hostavice, na Praze 14 žije od narození
Stav: svobodný
Povolání: zaměstnanec ve stavebnictví

Kateřina 
CHVÁTALOVÁ
Věk: 41 let
Bydliště: Černý Most, na Praze 14 od roku 2005
Stav: vdaná, dvě děti
Povolání: pedagogická pracovnice

Bc. Michaela VOSÁTKOVÁ
Věk: 25 let
Stav: svobodná
Bydliště: Lehovec, na Praze 14 žije od roku 2011
Povolání: studentka magister. studia Provozně eko-
nom. fakulty na České zemědělské univerzitě v Praze

Jaroslav 
ŠŮS
Věk: 50 let
Bydliště: Černý Most, na Praze 14 žije od narození
Stav: ženatý, dvě děti
Povolání: profesionální řidič

Vize: „Vyřešení dopravní situace 
na Praze 14 jak z pohledu parkování, 
tak i lepších podmínek dopravní situace 
zejména na Černém Mostě. Chtěl bych 
vybudovat sportovní areál pro naše 
občany, aby měli možnost dostačujícího 
sportovního vyžití, a především musíme 

myslet na naše potomky, aby nemuseli 
většinu volného času trávit u PC, což je 
v dnešní době celosvětový problém. 
Dalším mým bodem k realizaci je myslet 
při výstavbě dalších domů také na dostatek 
zeleně mezi objekty, protože příroda je 
v našem životě také hodně důležitá.“

Vize: „Zaměřím se na projekty plné 
digitalizace úřadu městské části, tak aby 
občan trávil více času se svou rodinou 
a co nejméně běháním po úřadech. 
Plná digitalizace zcela jistě zajistí 
pružnější fungování celé městské části, 
zvýší informovanost občanů o veškerém 

dění a plánech na Praze 14 a zároveň 
umožní aktivně reagovat na postřehy, 
podněty, připomínky ve všech 
oblastech života naší městské části.“

Vize: „Nejvíce mě trápí rozbité ulice 
a chodníky, prostor nyní bezejmenného 
náměstí, absence míst pro sportovní aktivity 
jak dětí, tak dospělých, absence místa pro 
pořádání kulturních a společenských akcí 
či komunitní zahrady – občané nemají 
možnost se shromažďovat a budovat 

sousedské vztahy. Dále zde dlouhé roky 
není řešeno parkování vozidel občanů. 
Zároveň je třeba řešit stav zeleně především 
v místech s vyšší koncentrací bytových 
domů. Dalším problémem je nedokončený 
Městský okruh a velmi hustý provoz 
v oblasti Průmyslové a Kbelské ulice.“

Vize: „Zaměřím se především 
na rozšíření služeb a občanské 
vybavenosti na Praze 14, zvláště 
pak v lokalitě Kyje – Hutě, kde je 
jich nejméně. Současně se zasadím 
o narovnání vlastnických vztahů 
komunikací na Hutích, které znemožňují 

nejen dopravní řešení. Jako člen komise 
územního rozvoje jsem zastáncem 
omezení zastavěnosti v oblasti 
Bažantnice.“

Vize: „Na Praze 14 oceňuji 
skutečnost, že jde o poklidnější část 
města, přitom s dobrou dostupností 
centra. Za mě zde ovšem váznou 
některé služby občanské vybavenosti.  
Mojí doménou se stane kultura, 
rád bych se věnoval výraznějšímu 

rozšíření kulturního vyžití obyvatel naší 
čtrnáctky.“

Vize: „Na Praze 14 se mi nejvíce 
líbí její potenciál, který při správném 
vedení radnice může z naší čtrnáctky 
udělat jedinečnou pražskou periferii. 
Naopak nejvíce mě trápí aktuální 
přístup vedení radnice k našemu 
domovu a běžným občanům naší 

městské části a také nelichotivý stav 
většiny dětských hřišť. Chci se věnovat 
realizacím projektů pro děti a pro 
rodiny na P14, jako například možnost 
bezplatného doučování dětí nebo 
organizace poznávacích výletů po celé 
naší republice pro rodiny s dětmi.“

Vize: „Praha 14 má krásnou přírodu 
a dobrou dopravní obslužnost. 
Na druhou stranu je v nabídce málo 
dostupných bytů, chodníky jsou 
ve špatném stavu a postrádám dětská 
hřiště na solidní úrovni. Právě jejich 
vybudování je tím, na co se zaměřím, 

společně s prosazením vlakové zastávky 
na Rajské zahradě, chodníků v Lehovci 
a Hloubětíně, přechodu v Hloubětíně 
a rovněž v témže místě na zkulturnění 
stávajícího podchodu.“

Vize: „Hostavice bych rád proměnil 
v krásné místo, kde by se člověk cítil 
dobře po všech stránkách. Chci zde 
řešit obecně dopravu, zajistit opravu 
silnic, zastřešení zastávek, údržbu 
zeleně a uchovat přírodní ráz krajiny. 
Zaměřím se na alej Vidlák, opravu  

místních studen i veřejného osvětlení.  
Byl bych rád, aby obyvatelé Hostavic 
znovu získali důvěru k úřadu městské 
části a mohli se na něj se vším bez 
obav obrátit.“

Naši lidé – seznamte se

Vážené dámy  
a vážení pánové,  
ale především  
vážení spoluobčané, 
jsem velmi potěšena, že mám tu 
čest a příležitost představit vám 
historicky první nezávislé hnutí 
Prahy 14. Hnutí, které snad ani ne-
bylo možné pojmenovat výstižněji 
než „Nezávislí – Naše Čtrnáctka“. 

Právě držíte v  rukou naše vlastní 
noviny, ve kterých vám přinášíme in-
formace o tom, jak a proč naše hnutí 
vzniklo, jaké máme cíle a představy, 
a co bychom chtěli, zdůrazňuji ve spo-
lupráci s vámi, změnit. 

Žijeme na Praze 14 společně s vámi. 
Někteří dlouhodobě, jiní dokonce celý 
život a máme jasné představy o tom, 
s čím je potřeba rychle začít, na co se 
co nejvíce zaměřit, a kde je potřeba být 
opatrnými. 

Označení „nezávislí“ neznamená, že 
jsme rebelové, ale nebojíme se pojme-
novávat a řešit věci, které jiní mlčky, 
třeba i záměrně, přechází. 

Výraz nezávislí v našem pojetí cha-
rakterizuje svobodu a nezávislost 
na politických manýrech, praktikách 
a závazcích, a dává nám možnost 
jít si zpříma za svým cílem. Za cí-
lem společným, který je náš, stejně 
jako váš. Za takovým, díky kterému 
z naší čtrnáctky vytvoříme místo, 
kde se nám bude žít doopravdy lépe. 
Nevěříte? 

Když jsem byla ještě dítě, učil mě můj 
tatínek, že nic není nemožné, jsou jen 
věci, kterých je obtížné dosáhnout – 
což ale neznamená, že bychom se jich 
měli předem vzdát… 

Příjemné čtení a otevřenou mysl 
vám přeje

Soňa Tománková 
kandidátka na starostku  
MČ Praha 14

PARK, KTERÝ 
MÁ AMBICE  
stát se 
největším 
parkem  
v Praze

Po svém dokončení má 
park v jedné ze svých částí 
mimo jiné nabídnout veřej-
nosti dětské hřiště, hřiště 
na petangue, víceúčelové 
hřiště, piknikovou louku 
nebo plochy pro cyklokros 
a sáňkování. Vyrůst zde 
mají také stezky pro pěší 
či trasa pro inline brusle 
a podobně.

Návštěvníci zde najdou také 
klidovou zónu, která má 
sloužit především milovní-
kům pasivního odpočinku. 
Čerpat sílu budou moci 
v okrasném sadu, v celém 
prostoru budou rozmístěny 
jak jednotlivé stromy, tak 
i jejich skupiny a aleje. 
Na výběr pro procházky 
budou jak zpevněné, tak 
i nezpevněné cesty s čistě 
přírodním vzhledem. 

Součástí této části par-
ku mají být také naučná 
stezka, cyklotrasa a hipo-
stezka. Hipostezka má být 
napojena na stávající trasy 
jezdeckého klubu.

Plánovaný areál 
PARKU U ČEŇKU
zdroj: Praha14.cz 

* Označení TV je zkratka pro „technickou vybavenost“, která zahrnuje rekonstrukci sítí (voda, kanalizace, plyn, elektro) a s tím spojenou rekonstrukci silnic a chodníků 
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  ZAJÍMAVOSTI O PRAZE 14

 •  Prahu 14 protíná 14. poledník.

 •  Rozloha katastrální výměry  
Prahy 14 je bezmála 14 km2.

 •   Ve 14. století Karel IV. potvrdil 
hloubětínské hospodě právo 
čepovat pivo.

 ZAJÍMAVOSTI O PRAZE 14

 •  MČ Praha 14 byla založena 
na základě usnesení Zastupitelstva 
Hlavního města Prahy číslo 41/14.

 •  Naučná stezka Prahy 14  
má 14 zastavení. 

 •  První listinná zmínka o jedné 
z dominant Prahy 14, kostele  
sv. Bartoloměje, pochází ze 14. století. 

 •  Na Praze 14 se koná tradiční 
turistický pochod s názvem  
14 km kolem Prahy 14.

www.nasectrnactka.cz www.nasectrnactka.cz



1.  NASTAVÍME 
DEVELOPERŮM JASNÁ 
PRAVIDLA

Situaci, kdy vedení městské čás-
ti 14 jde na  ruku developerům 
za hranice možného, považujeme 
za neudržitelnou a budeme ji ře-
šit i tím, že zrevidujeme veškeré 
smlouvy, které radnice v posled-
ních letech uzavřela. 

Je neúnosné nadále povolovat 
developerům, aby stavěli celá 
nová sídliště bez jakékoliv občan-
ské vybavenosti v  dané lokalitě 
a očekávat, že vše potřebné dořeší 
městská část ze svého rozpočtu.  

Není naším cílem bezhlavě bránit 
jakékoliv výstavbě tam, kde je vý-
stavba v souladu s územním plá-
nem a uměle tím navyšovat cenu 
nového bydlení. Naším cílem je vy-
jednat s developery takovou podo-
bu výstavby, která bude dostateč-
ně uspokojovat jak nově příchozí 
občany, tak i obohacovat občany 
v okolních zástavbách. 

2.   ZAMĚŘÍME SE 
NA ROZVOJ A OCHRANU 
ZELENÝCH PLOCH

Prosadíme nejen zachování, ale 
také důstojné zkulturnění všech 
veřejných zelených ploch.

Udržíme zejména ty zelené plo-
chy, které slouží k rekreaci oby-
vatel naší městské části. Dokončí-
me projekt Park U Čeňku (Černý 
Most), založíme nový park mezi 
železnicí a ulicí Borská (Kyje). 

Vysadíme nové okrasné stromy 
a  navýšíme rozpočet i  kontrolu 
na údržbu veřejných ploch.

Ve spolupráci se společností Lesy 
hl. m. Prahy zřídíme nové vycház-
kové stezky a volné plochy vyu-
žijeme pro sportovní vyžití dětí 
i dospělých. 

3.   ZAJISTÍME  
POŘÁDEK

Postaráme se, aby pořádek dodr-
žovali všichni naši spoluobčané 

bez výjimky. Nebudeme ignoro-
vat vandalismus nebo bezohledné 
chování jedinců, kteří narušují 
soužití ostatních občanů a  ničí 
veřejný i soukromý majetek.

Víme, že zvýšení kultury bydlení 
lze dosáhnout zajištěním pořád-
ku, funkčnosti (řádnou správou) 
a zajištěním dostatečných služeb 
pro občany.

4.   ZLEPŠÍME STAV 
CHODNÍKŮ 
A ODSTRANÍME 
BARIÉRY VE VEŘEJNÉM 
PROSTORU

Systematicky opravíme či zre-
konstruujeme všechny chodníky 
v  kritickém stavu, na  něž stále 
narážíme ve všech lokalitách naší 
městské části. Stejně tak se za-
měříme na hrany chodníků u pře-
chodů přes silnice, které obtížně 
zdolávají rodiče s kočárky a vozíč-
káři, a na nedostatek bezpečných 
přechodů přes hlavní i  vedlejší 
komunikace. 

Postaráme se o  likvidaci všech 
bariér a nové i stávající chodníky 
budeme řádně udržovat. 

Zajistíme stálou kontrolu a bez-
pečnost stávajících podchodů 
pod hlavními komunikacemi. 
Dokončíme přechod a  zkultur-
níme podchod u  stanice metra 
Hloubětín. 

5.   ZVÝŠÍME POČET MÍST 
PRO PARKOVÁNÍ

Zařídíme parkovací domy, díky 
nimž se uleví v  ulicích. Vyřeší-
me úpravu stávajících a  vznik 
nových parkovacích míst nejen 
v  sídlišti Černý Most, ale kom-
plexně na celé městské části, to 
vše propracovaně a promyšleně 
v kontinuální návaznosti do da-
leké budoucnosti.

Vybudujeme záchytné parkoviště 
v Lednické ulici u železniční za-
stávky Kyje, a to k využití jak pro 
návštěvníky Kulturního domu, 
tak pro cestující vlakem do centra 
i mimo Prahu.  

6.   ZJEDNODUŠÍME 
DOPRAVU

Provedeme revizi  dopravních 
opatření, která komplikují míst-
ním obyvatelům plynulý průjezd
naší městskou částí. 

Ve spolupráci s Technickou sprá-
vou komunikací Praha prosadíme, 
aby všechny mosty a lávky na naší 
městské části prošly důslednou re-
vizí a následně případnou opravou 
nebo rekonstrukcí.

Zajistíme prodloužení Ocelkovy 
ulice až k Vysočanské radiále, což 
sníží dopravní zatížení v Kyjích – 
Hutích a sníží zatížení mostu přes 
železnici. 

Podpoříme urychlený vznik no-
vých železničních zastávek Rajská 
zahrada a v Kyjích v Jahodnici. 

Prosadíme zklidnění Poděbrad-
ské ulice v  úseku přes sídliště 
Hloubětín. 

Nedopustíme vedení městského 
okruhu ulicí Kbelskou. 

Začneme citlivě řešit dopravní ob-
služnost v Bryksově ulici. 

7.   ZKVALITNÍME DĚTSKÁ 
HŘIŠTĚ A SPORTOVNÍ 
PLOCHY

Zlepšíme údržbu a  správu dět-
ských hřišť i sportovních ploch. 
Vyhledáme nové plochy i  pro-
story pro hry i sport, avšak vždy 
s  ohledem na  názor místních 
obyvatel. 

Vrátíme se k již jednou vytvořené 
koncepci dětských hřišť a spor-
tovišť a ve spolupráci s občany 
vytvoříme síť kvalitních hřišť 
a sportovišť naplňující potřeby 
i přání obyvatel. 

Zajistíme dostatek sportovních 
ploch pro základní školy. 

Budeme podporovat místní spor-
tovní organizace. Najdeme nové 
vedení cyklotras, aby nedocháze-
lo ke středu s chodci. 

Budeme pořádat sportovní akce 
pro děti i  dospělé (tenis, stolní 
tenis, malá kopaná, nohejbal, 
triatlon, cyklistika, běh, plavání 
a další).

8.   UMOŽNÍME OBČANŮM 
ODKOUPIT SI BYTY

V  majetku městské části pone-
cháme pouze potřebný počet bytů 
pro udělování takzvaného nájmu 
ve veřejném zájmu (byty pro poli-
cisty, učitele, lékaře, zdravotníky, 
hasiče aj.). 

Nájemní byty ve vlastnictví měst-
ské části mají být primárně při-
dělovány skupinám ve veřejném 
zájmu, dále pak případně mladým 
lidem nebo lidem, kteří zde dlou-
hodobě bydlí nebo působí.

Budeme jednat s  hl. m. Prahou 
o  ur ychlení privatizace domů 
v majetku hl. m. Prahy na Černém 
Mostě. 

9.   POSUNEME K LEPŠÍMU 
MOŽNOSTI KULTURNÍHO 
VYŽITÍ

Všechny kulturní a  společen-
ské prostory a  jejich okolí (KD 
Kyje ,  P lechár na ,  Galer ie  14, 
Hloubětínská 55) budeme vy-
užívat vyváženě, poskytovat je 
základním a mateřským školám 
i kulturním a společenským or-
ganizacím.

Obnovíme zašlou tradici poutí. 

Budeme pořádat společenské 
akce k různým významným dnům  
(založení městské části, ukonče-
ní II. světové války, čarodějnice 
apod.). 

Proaktivně podpoříme místní 
spolky a  organizace v  pořádání 
kulturních akcí. 

Pozvedneme úroveň kultury v naší 
městské části. 

Prosadíme vznik divadla v  pří-
rodě a vylepšíme formát farmář-
ských trhů, které rozšíříme také 
do Hloubětína.

10.   PROSADÍME 
INVESTICE MĚSTSKÉ 
ČÁSTI I HL. M. PRAHY

Zasadíme se o  dvě základní in-
vestiční akce, a  to Domov pro 
seniory a výstavbu nové základní 
devítileté školy v Jahodnici (na-
vážeme na projekt z roku 2009) 
s  plnohodnotným sportovním 
zázemím. 

Dokončíme rekonstrukci Domu 
s  pečovatelskou službou v  Boj-
čenkově ulici.

Prosadíme urychlené dokončení 
investic hl. m. Prahy na  území 
naší městské části, kterými jsou 
zejména komunikace a chodníky, 
včetně nových parkovacích míst 
v sídlišti Hloubětín, Park U Čeň-
ku na Černém Mostě, lávka přes 
Chlumeckou ulici u stanice met-
ra Rajská zahrada a prodloužení 
Ocelkovy ulice k Vysočanské ra-
diále. 

Zajistíme i nutnou rekonstruk-
ci náměstí a  podchodu u  metra 
Hloubětín, stejně tak komunikací 
a chodníků ve starém Hloubětíně, 
včetně sítí, kde nikdo neinvesto-
val nejméně 50 let.

1 1.   NAVÁŽEME ÚZKOU 
SPOLUPRÁCI 
S OBČANY A BUDEME 
JIM NASLOUCHAT

Mimo standardní mítinky, které 
se konají pravidelně v  jednotli-
vých lokalitách připředstavování 
nových projektů, budeme naslou-
chat připomínkám spoluobčanů 
při každodenním osobním kon-
taktu. 

Také naši uvolnění členové za-
stupitelstva budou naslouchat 
p ř i p o m í n k á m  s p o l u o b č a n ů , 
a to nejen v ulicích, ale i na úřa-
dě, kde se budou problémy řešit 
přímo na místě. Tato služba se 
v  posledních osmi letech bo-
hužel vytratila. Připravíme pro 
vás pravidelné dny otevřených 
dveř í ,  kam můžete př i j ít  bez 
nutnosti objednání a svěřit se, 
co vás trápí. 

12.   ROZŠÍŘÍME 
INFORMOVANOST 
VEŘEJNOSTI

Prosadíme zvýšenou informova-
nost obyvatel naší městské čás-
ti nejen v  radničních novinách. 
Podrobně budeme informovat 
o jednáních rady i zastupitelstva 
a všech výběrových a poptávko-
vých řízeních. 

Dáme mnohem větší  prostor 
v radničních novinách občanům.

Zajistíme zvýšenou přehlednost 
radničních webových stránek 
a budeme uveřejňovat videopřeno-
sy z jednání zastupitelstev, které 
na webových stránkách budou vol-
ně ke zhlédnutí pro občany.

13.   PODPOŘÍME 
ŽIVNOSTNÍKY 
A PODNIKATELE

Podpoříme aktivity živnostníků 
a podnikatelů na otevírání služeb 
a obchodů, zejména v lokalitách, 
kde je jich nedostatek. 

Drobní podnikatelé a živnostníci 
poskytují mnoho nenahraditel-
ných služeb občanům naší měst-
ské části a současně za poslední 
období čelí, a bohužel i nadále če-
lit budou, mnoha nástrahám a pře-
kážkám ze strany vlády. Budeme 
s nimi spolupracovat a podporovat 
je v jejich činnosti s cílem, aby své 
služby mohli dále a lépe poskyto-
vat ke spokojenosti našich občanů.

14.   PROHLOUBÍME 
SPOLUPRÁCI 
SE SOUSEDNÍMI 
MĚSTSKÝMI ČÁSTMI

Považujeme za velmi důležité spolu-
pracovat i se sousedními městskými 
částmi. Spolupráce pod naším vede-
ním zahrne oblast investic hl. m. Prahy 
(např. městský okruh – Praha 9, Park 
U Čeňku – Dolní Počernice), oblast 
kultury (například ve spolupráci s di-
vadly z Dolních Počernic nabídneme 
vyšší počet představení v KD) a nově 
i oblast sportu, spolupráce základních 
škol. Aktivní spolupráci bychom rádi 
rozšířili i do ostatních oblastí.

STRANA 4

14 témat pro čtrnáctku

Máte-li zájem získat některou z  cen 
věnovaných do soutěže jedním z našich 
kandidátů, Ing. Luďkem Ingalou, zapojte 
se do jedné ze dvou soutěží (nebo klidně 
i do obou), které jsme pro vás nachystali, 
a to hned ve dvou formách – záleží jen 
na vás, zda upřednostníte korespondenční 
odpovědi nebo se zapojíte do soutěže 
na   našem facebookovém prof i lu  
Nezávislí – Naše Čtrnáctka.

www.nasectrnactka.cz

KORESPONDENČNÍ SOUTĚŽ

FACEBOOKOVÁ SOUTĚŽ

Zodpovězte tři otázky, na něž 
najdete odpovědi uvnitř novin, 
a zašlete je do 21. 9. 2018 na adresu 
Na Obrátce 636/4, Praha 9, 198 00 
nebo na email info@nasectrnactka.cz 
s uvedením vašeho jména, příjmení 
a telefonního čísla.

Z došlých odpovědí vylosujeme  
jednoho výherce, který získá  
dva vouchery na šedesátiminutový vstup 
do Vodního světa Hotelu Step. 

Odměnou každému z výherců budou dva 
vouchery na devadesátiminutový vstup 
do Vodního a Saunového světa Hotelu Step. 

1    Kdy měl být původně dokončen projekt  
TV Hloubětín?

2    Kolik peněz má Praha 14 ročně ze svého 
rozpočtu vynakládat na údržbu plánovaného 
koupaliště?

3     Kolik občanů Prahy 14 podpořilo vznik  
Naší čtrnáctky v rámci petice?

Přidávejte na náš facebookový profil fotografie 
nejzanedbanějších a naopak nejkrásnějších míst 
naší Prahy 14. 
Výherci se stanou ti, jejichž fotografie získají  
do 21. 9. 2018 nejvíce lajků – jedna v kategorii 
nejhezčího a druhá nejošklivějšího místa Prahy 14. 

Plánovaný areál koupaliště, zdroj: Praha14.cz, Terén Design, s. r. o.

Soutěž 
O HODNOTNÉ 
CENY 

www.nasectrnactka.cz


