
NOVINY NEZÁVISLÉHO HNUTÍ PRAHY 14

Naše hnutí slaví. A s velkou parádou!
Co dělala NAŠE Čtrnáctka uplynulé čtyři roky od  posledních komunálních voleb? Proč vlastně vznikla? Jaké jsou její vize, kam se posunula a  co by chtěla dokázat?  
To vše se dozvíte v rozhovoru se Soňou Tománkovou, která je jednak zakladatelkou hnutí a stejně jako při minulých volbách i při těch letošních uskupení povede do voleb coby jeho lídr. 

Soňa TOMÁNKOVÁ
předsedkyně hnutí

NAŠE ČTRNÁCTKA OSLAVÍ 
V LÉTĚ 4. NAROZENINY, 
VRAŤME SE ALE V ČASE.  
JAK TAK ČLOVĚKA NAPADNE 
ZALOŽIT NEZÁVISLÉ HNUTÍ?

Pokud někdo vstoupí do komunál-
ní politiky s optimistickou vizí, jak 
měnit věci k lepšímu a narazí a po-
chopí, jak to v politických stranách 
funguje, má pouze dvě možnosti. 
Může to vzdát a odejít, nebo se 
přidat k  místnímu nezávislému 
hnutí, které nezajímá politikaře-
ní, ale věnuje se řešení místních 
témat. A to byl přesně můj případ. 

Politici stran, které jsou řízeny 
celorepublikově, řeší především 
své politické zájmy. Co se děje 
v městské části, není pro většinu 
z nich podstatné. O mé cíle a vize 
se však nebylo s kým podělit, pro-

tože na Praze 14 žádné nezávislé 
hnutí neexistovalo. Založení NAŠÍ 
Čtrnáctky tedy bylo logickým řeše-
ním. Fakt, že oslavíme čtyři roky 
od svého vzniku, jen dokazuje, že 
to byla dobře vynaložená energie.

HNED V PRVNÍCH VOLBÁCH 
V ROCE 2018 JSTE ZÍSKALI 
TÉMĚŘ 10 % HLASŮ A ČTYŘI 
MANDÁTY V ZASTUPITEL-
STVU. JAK TEN VÝSLEDEK 
DNES HODNOTÍTE?

Za mě se podařilo něco úžasného –  
dát dohromady partu lidí, kterým 
není lhostejné dění na naší měst-
ské části. Takových, kteří měli tu 
odvahu, pardon, tu obrovskou ku-
ráž, spojit své jméno a obětovat 
volný čas pro to, aby mohli veřej-
ně vyjádřit svůj názor, přicházet 
s konkrétními podněty a pomoci 
řešit problémy Prahy 14 a  jejích 
obyvatel. Kromě mě a Miroslava 
Froňka nikdo z nich neměl před-
chozí politické zkušenosti, jen 
elán a nadšení. To, že jsme necelé 
tři měsíce od založení hnutí v roce 
2018 získali hned čtyři mandáty 
v zastupitelstvu, vypovídá o tom, 
že máme občanům co nabídnout.

ODKUD JSOU VAŠI ČLENOVÉ 
A KAM JSTE SE OD SVÉHO 
ZALOŽENÍ POSUNULI?

Máme členy z  Černého Mostu, 
Hloubětína, Jahodnice, Lehovce, 

Kyjí a dá se říct, že i z Hutí. Jarda 
Šůs totiž pochází z Hutí, přestože 
už nějaký pátek bydlí na Černém 
Mostě. Členská základna se roz-
rostla dvojnásobně, hlásí se další 
žadatelé o členství, a to nemluvím 
o příznivcích, které máme ze všech 
částí Prahy 14. Posun od založení 
je markantní. Upravili jsme název 
z původního „Nezávislí – Naše Čtr-
náctka“ na NAŠE Čtrnáctka, právě 
se spouští nové webové stránky 
a připravuje se e-shop, kde nás naši 
příznivci můžou podpořit nákupem 
tzv. merche. Zatím máme base-
ballové čepice a baseballové dresy, 
ve kterých se nyní představujeme, 
a na dalších produktech se pracuje. 
Nabízených předmětů bychom jed-
nou chtěli mít – jak jinak než 14.

NA FOTKÁCH VYPADÁTE 
SPÍŠE JAKO SPORTOVNÍ 
TÝM NEŽ POLITICKÉ HNUTÍ. 
PROČ ZROVNA BASEBALLOVÉ 
DRESY? 

Chtěli jsme zaujmout a ukázat, že 
jsme jiní. Chtěli jsme přijít s něčím 
originálním, s něčím, nad čím by se 
lidé pozastavili. Už teď začíná být 
Praha oblepována billboardy vel-
kých politických stran a za chvíli 
jimi bude zasypána celá. Malé 
nezávislé hnutí se tak v  záplavě 
kampaní velkých stran ztrácí. Také 
jsme chtěli ukázat, že hnutí není 
jen o  výraznějších osobnostech, 
ale že jsme tým, který drží pospolu 

a táhne za jeden provaz. Jsme hnu-
tí, které podle sportovního vzoru 
chce hrát fair play jako tým, a hnu-
tí, ke kterému se jejich členové hrdě 
hlásí. Myslím, že naše baseballové 
dresy byly dobrou volbou. Jsme 
z dresů nadšení a doufáme, že zau-
jmou i naše příznivce.

CELÉ ČTYŘI ROKY JSTE JAKO 
JEDINÍ ZŮSTÁVALI V OPOZICI, 
PŘESTOŽE V TOMTO 
VOLEBNÍM OBDOBÍ MĚLA 
PRAHA 14 HNED TŘIKRÁT 
NOVÉ VEDENÍ. MYSLÍTE SI, 
ŽE BY TOMU PO LETOŠNÍCH 
VOLBÁCH BYLO JINAK?

Nebudu předjímat, jak dopadnou 
letošní komunální volby. Vše je 
v rukou voličů. Ti píšou vysvěd-
čení a hodnotí čtyři roky práce. 
Samozřejmě, že z opozice se těž-
ce prosazují jakékoliv myšlenky. 
Žádná ze tří koaličních vlád nás 
nechtěla k ničemu pustit, a přes-
to jsme dosáhli jednotlivých díl-
čích úspěchů. Navíc důležitější, 
než co jsme udělali, může být to, 
co jsme neudělali. Například jsme 
se nenechali „koupit“, když chtě-
li TOP09 s Piráty zvyšovat daně 
z nemovitosti, neúčastnili jsme se 
žádných „palácových převratů“, 
když si mezi sebou „velcí kluci“ vy-
řizovali účty a zejména jsme čtyři 
roky nemlčeli. Kdo jen trochu sle-
doval dění na Praze 14, ví, že právě 
proto, že jsme nemlčeli, se některé 

věci začaly řešit a k jiným naopak 
naštěstí nedošlo. Jak říkám, ne-
chci předjímat, ale vnímám, že 
podpora našeho hnutí roste.

NA PRAZE 14 SE OBJEVILI 
DALŠÍ NEZÁVISLÍ – SOUSEDÉ 
PRO PRAHU 14. ZDÁ SE, JAKO 
BY VÁS KOPÍROVALI. CO TOMU 
ŘÍKÁTE?

Je potřeba si říct, že v jejich pří-
padě nejde o „nezávislé“. Jsou to 
členové TOP09, kteří si jen vymy-
sleli jiný název do voleb. Preferen-
ce TOP09 letí strmě dolů, a tak se 
snaží schovat značku a vylepšit im-
age. Podle mého názoru je to spíš 
poslední snaha, jak se udržet v za-
stupitelstvu. Vládli na Praze 14  
dlouhých 11 let a na výsledky je-
jich práce doplácí hodně občanů. 
Název „ukradli“ oblíbeným face-
bookovým skupinám a jejich logo 
nápadně připomíná logo městské 
části. Snaží se manipulovat a po-
mocí různých triků vlákat aktivní 
občany na svou stranu. Myslím si, 
že občané Prahy 14 nejsou hloupí 
a že jim na to neskočí. Kdyby se 
v zastupitelstvu objevila například 
nezávislá hnutí Hostavic nebo 
Hutí, což jsou v posledních letech 
zanedbávané části Prahy 14, uvíta-
la bych je jako kolegy a potenciální 
partnery. Od „Sousedů TOP09“ nic 
dobrého nečekám.

Pokračování na str. 2 

BÝT FANOUŠKEM
NAŠEHO 
FACEBOOKU
SE VYPLATÍ
Sledujte nás a označujte na Facebooku, odměníme vás. 

   více na straně 2

KOMU TO 
PROSPĚLO? 
DESÍTKY MILIONŮ 
ODEŠLY Z RADNICE 
ZBYTEČNĚ
Od začátku jsme říkali, že re-
konstrukce radnice nic dobrého 
nepřinese. Že výsledkem akce ale 
bude úplné fiasko, nás popravdě 
nenapadlo.

Více na str. 2

MY CHCEME 
KOUPALIŠTĚ!
Sen o koupališti sní Čtrnáctka  
už řadu let. Hodně se o něm 
mluví, ještě víc se slibuje, všichni 
jej chtějí, ale pořád není. Už před 
4 lety jsme dávali důrazně najevo, 
že my koupaliště na Čtrnáctce 
jednoznačně chceme a na jeho 
realizaci máme také řešení.

Více na str. 3 

RADNICE 
OHROZILA NAŠI 
BUDOUCNOST!
Je Praha 14 ekonomicky 
ohrožena? Řekněme si na rovinu, 
že pokud se nezmění styl, jakým 
se hospodaří se svěřenými 
prostředky, tak ano. Na jedné 
straně se rozprodává majetek, 
který Praze 14 zajišťuje příjmy,  
a na druhé straně se nehospodárně 
nakládá s finančními prostředky.

Více na str. 3 

14 TÉMAT  
PRO ČTRNÁCTKU

S ČÍM NAŠE 
ČTRNÁCTKA 
VSTUPUJE  
DO LETOŠNÍHO 
PŘEDVOLEBNÍHO 
KLÁNÍ?
Podívejte se na její priority 
ve volebním programu.

Více na str. 4
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Být fanouškem  
našeho Facebooku 
se vyplatí
Je běžné, že politici či politické strany a hnutí na sociálních sítích řeší 
především své politické názory a politické války vůči jiným subjektům. 

I v tomto se NAŠE Čtrnáctka 
snaží odlišit. Samozřejmě si 
také napíšeme své, ale snažíme 
se občany politikou nadměrně 
nezatěžovat. 

Od dubna tohoto roku jsme navíc 
pro naše fanoušky začali pořádat 
soutěže. Fanoušci s námi již sou-
těžili o knihu Miroslava Froňka, 
Uličník Prahy 14, o dárkové pou-
kazy k nákupu kytiček a bylinek 
ze Zahradnictví na trzích i o naše 
originální kšiltovky. 

A v soutěžích samozřejmě plánujeme  
pokračovat, pozor, nejen do voleb! 
Označte na Facebooku stránku  
NAŠE Čtrnáctka jako To se mi líbí  
a soutěžte s námi! 

www.facebook.com/nasectrnactka.cz

GALERIE VÝHERCŮ NAŠÍ SOUTĚŽE NA FACEBOOKU:

          NASECtrnactka

STRANA 2
www.nasectrnactka.cz

Naše hnutí slaví. A s velkou parádou!
.
...pokračování ze strany 1

KANDIDUJE S VÁMI I BÝVALÝ 
STAROSTA FRONĚK, KTERÉ-
HO V ROCE 2010 VYSTŘÍDAL, 
DNES UŽ TAKÉ BÝVALÝ, STA-
ROSTA VONDRA. JAK BYSTE 
POROVNALA PŮSOBENÍ  
TĚCHTO EX-STAROSTŮ?

Některé věci jsou neporovnatel-
né. Každý z nich má jiné ideály 
a jiné představy o světě i o naší 
městské části .  Působili  v  j iné 
době a  museli  čelit rozdílným 
problémům. V  roce 1994, když 
Prahu 14 pan Froněk přebíral 
a   odpojoval  od  Prahy 9,  byla 
velmi zanedbaná. Nebyly sítě 
a komunikace, nebylo zdravot-
nické zázemí, chyběla sociální 
zařízení, metro končilo na Čes-

komoravské, byly obrovské pro-
blémy s  hromadnou dopravou, 
atd. V roce 2010, když nastoupil 
pan Vondra, byla Praha 14 téměř 
stabilizována. Stačilo dokončit 
stabilizaci a  bylo možné začít 
tvořit. To se úplně nepovedlo. 
I v roce 2022 chybí některé ko-
munikace (Pýrova, Mochovská, 
Zámečnická, aj.), byl zanedbá-
ván starý Hloubětín, Hutě a Ho-
stavice, přestal být kladen důraz 
na školství atd. Jeden vytvářel, 
modeloval a hledal způsob, jak 
Prahu 14 dostat na mapu Prahy 
jako suverénní městskou část 
a  druhý se ji  spíše snažil udr-
žet v nějakém směru, který spíš 
přizpůsoboval svým myšlenkám 
než reálným potřebám občanů.

CO BYSTE NA ZÁVĚR POPŘÁLA 
VAŠEMU HNUTÍ KE ČTVRTÝM 
NAROZENINÁM?
Hnutí si zaslouží pořádnou narozeni-
novou oslavu a opravdu máme v plánu 
uspořádat velkou akci, kterou si, dou-
fám, občané Čtrnáctky nenechají ujít. 
Co se týče přání, potom hnutí upřím-
ně přeji, aby se mu, jako dosud, dařilo 
přijímat férové členy. Ne nadarmo se 
říká, že vše je o lidech. Přeji mu, aby 
mělo příležitost ukázat „světu“, že ko-
munální politika není jen zlo a intriky. 
A samozřejmě mu přeji, aby získalo 
ještě silnější mandát v zastupitelstvu, 
a mohlo se tak ještě aktivněji podílet 
se na rozvoji naší Čtrnáctky ke spoko-
jenosti nás všech. A nejlépe do ta-
kové míry, aby Čtrnáctce konečně 
přineslo vytoužené koupaliště.

Vladimír Diviš: 

Komu to prospělo? 
Desítky milionů odešly 
z radnice zbytečně
Od začátku jsme říkali, že rekonstrukce radnice nic dobrého nepřinese. Že výsledkem akce ale bude úplné fiasko, nás popravdě nenapadlo.  
Když před čtyřmi lety vedení Prahy 14 ve složení Spojené síly pro Prahu (TOP09, STAN a KDU) spolu s ODS a Piráty představilo investiční plán 
na rekonstrukci radnice a její přístavbu, klepali jsme si na čelo. 
 

Vladimír DIVIŠ

Když se později to stejné vedení 
rozhodlo pro spuštění akce v oseka-
né verzi bez přístavby, trochu jsme 
si oddychli, ale stále jsme nad jejich 
rozhodnutím nechápavě kroutili 
hlavou. Když dneska vidíme, jak 
akce dopadla, je nám do breku. 

OPRAVDU JSME POTŘEBOVALI 
INVESTOVAT PRÁVĚ SEM?

Myšlenku moderní, energeticky še-
trnější, lépe vybavené a reprezenta-
tivní radniční budovy, která zlepší 
a zkvalitní služby občanům, samo-
zřejmě chápe každý. Naši předsta-
vitelé politických stran na Praze 14 
ovšem odmítají pochopit, jaké jsou 
skutečné priority občanů Prahy 14. 

Opravdu bylo potřeba investovat 
do rekonstrukce radnice v době, 
kdy se mělo investovat do výstav-
by základních škol v Hostavicích 
a  na  Hutích? Opravdu je rekon-
strukce radniční budovy důležitější 
než vybudování domova pro seni-
ory, který na Praze 14 stále chybí? 
Skutečně jsme potřebovali rekon-
struovat radnici více než rozbité 
silnice a chodníky? 

Nejsme zrovna bohatou městskou 
částí, která může rozhazovat. Peníze 
naopak citelně chybí, a výčet možnos-
tí, kam je přímo nezbytné investovat, 
je dlouhý. K  tomu připomenu, že 
máme nízké a neuspokojené dotační 
programy na podporu sportu a kultu-
ry, nejsou prostředky na zvýšení bez-
pečnosti, nemluvě o podpoře nájem-
ního bydlení, které je katastrofální.

STARÝ PANELÁK VŽDY 
ZŮSTANE JEN STARÝM 
PANELÁKEM

Praha 14 s téměř 50 tisíci obyva-
teli a  rozlohou necelých 14 km2 

zahrnující území Hloubětína, Kyjí, 
Černého Mostu a Hostavic by si 
dostupné, reprezentativní a bez-
bariérové prostory jistě zasloužila. 
Nejde přece jen o kanceláře poli-
tických představitelů. Radnice má 
primárně disponovat prostory pro 
výkon občansko-správních úkonů, 
uzavírání sňatků, vítání občánků, 
jednání zastupitelstva, ale i učeb-
nami pro školení a  vzdělávání,  
pro setkávání seniorů či k poseze-
ní občanů u kávy v knihovně. 

Dokážete si představit, že by náš 
starý panelový dům uprostřed 
sídliště plnohodnotně naplnil oče-
kávání moderní radnice? Jistě by 
to šlo, nic není nemožné, ale i vy 
si asi dokážete spočítat, že levněji 
by vyšlo postavit takovou radnici 
na zelené louce, než se snažit pře-
stavovat tu současnou. Takové zá-
klady, řekl bych, „selského rozumu“ 
naším představitelům politických 
stran ale chybí. Anebo, což je horší 
varianta, takto nepřemýšlí záměr-
ně, ať už z jakýchkoliv důvodů.

PENÍZE SE OPĚT VYMKLY 
KONTROLE

Původní plán počítal, že rekon-
strukce radnice bude stát 100 mili-
ónů a přístavba dalších 80 miliónů 
korun. Od  přístavby se naštěstí 
upustilo a cenu rekonstrukce měly 
z  90 % pokrýt dotace. V  tomto 
směru jsme jako opozice sice ne-
byli z plánu rekonstrukce nadšení, 
ale říkali jsme budiž – 10 miliónů 
z rozpočtu městské části není málo, 
ale snad se to vyplatí. 

V září 2019 bylo na jednání zastupi-
telstva přislíbeno, že celkové náklady 
rekonstrukce nepřesáhnou 130 mili-
ónů a už tehdy jsme tušili, že nárůst 
ceny o  30 miliónů není konečný. 
A bohužel jsme se nepletli. Když se 
letos udělal závěrečný účet akce, cel-
ková cena byla 147 miliónů korun.

Reálná výsledná cena, ke které je 
potřeba přičíst další náklady s re-
konstrukcí nezbytně spojené, jako 
jsou dočasné pronájmy odlouče-
ných pracovišť, náklady na stěho-
vání, nábytek a technické zabezpe-
čení, je 160 miliónů korun! Dotace 
skutečně pokryly částku 90 mili-
ónů, ale z rozpočtu městské části 
namísto původně plánovaných 10 
miliónů odešlo 70 milionů korun!

Zdá se, že pro velké politické stra-
ny rozdíl 60 miliónů korun asi není 
žádné velké číslo, protože od před-
ložení závěrečného účtu neřekl 
nikdo, že by se akce nepovedla, že 
někde nastala chyba, nebo že by se 
snad někdo z  našich politických 
představitelů přihlásil k  odpo-
vědnosti. Dál se na nás usmívají 
z fotek v radničních novinách a ni-
kdo z nich se ani nepozastavil nad 
skutečností, že z oněch 60 miliónů 
korun, o které se akce prodražila, 
se mohla s pomocí magistrátu už 
dnes stavět například mateřská 
škola na Hutích. 

A MŮŽE BÝT HŮŘ

Pokud je vám, stejně jako nám, 
z  této akce špatně, mrzí mě, že 
teď přileji další olej do ohně. Akce 
rekonstrukce radnice skrývá totiž 
další úskalí
. 

Totiž pakliže rekonstrukce 
nevykáže celých 48 % úspor 
na energiích, k čemuž se ve-
dení  Prahy 14 v   dotačním 
titulu zavázala (a  procenta 
se počítají z hodnot, nikoliv 
z ceny energií), budeme mu-
set při jaté dotace,  tedy až  
90 miliónů, vracet! 

Když jsme se letos na červnovém 
zastupitelstvu ptali, zda již radni-
ce disponuje čísly o úsporách, od-
pověď zněla, že dosud žádná čísla 
k dispozici nejsou. Tato odpověď 
mě osobně opravdu nijak neuklid-
nila, naopak. Čím blíže sleduji, jak 
funguje vedení naší městské části, 

tím méně jim věřím, že dokáží udě-
lat cokoliv pořádně.

SLIBY VERSUS REALITA

Možná si vzpomenete na prezen-
tační video k plánované akci. Mož-
ná si vzpomenete, jak nadšeně nám 
akci na začátku představovali. Ale 
myslím si, že i člověk s velkou fan-
tazií marně přemýšlí, co rekon-
strukce pod velkolepým označením 
IQ budova či chytrá budova, skuteč-
ně přinesla. Co přinesla občanům? 
Co přinesla úředníkům? Co při-
nesla Praze 14? A odpovídají tomu 
vynaložené finanční prostředky? 
Komu tato akce vlastně prospěla? 
Závěr si každý udělejte sám. 

Já vidím tu stejnou radnici v pa-
nelovém domě s  novou fasádou 
a  žaluziemi v  oknech. Radnici, 
která i nadále neodpovídá potře-
bám moderní radnice, i  nadále 
není zcela bezbariérová, má na-
dále nevhodné vnitřní dispozice, 
nadále nemá parkovací místa pro 
zaměstnance ani návštěvníky, na-
dále nenabízí občanům žádné volné 
prostory, ani prostory pro jednání 
zastupitelstva, uzavírání sňatků či 
vítání občánků, a i nadále zůstává 
nedůstojnou radnicí Prahy 14.

Nejsem zastáncem permanentní 
kritiky a vyhledávání chyb na všem 
co dělá, či dělalo vedení naší měst-
ské části, ale čeho je moc, toho je 
příliš. Doufám, že podobných akcí, 
jako byla tato, se na Praze 14 už ne-
dočkáme – nicméně o tom už v září 
rozhodnete vy sami.



Soňa Tománková: 

Radnice ohrozila naši 
budoucnost!
Je Praha 14 ekonomicky ohrožena? Řekněme si na rovinu, že pokud se nezmění styl, jakým se hospodaří se svěřenými prostředky, tak ano. Na jedné 
straně se rozprodává majetek, který Praze 14 zajišťuje příjmy, a na druhé straně se nehospodárně nakládá s finančními prostředky. Samolibé vládnutí 
zástupců politických stran, kteří řeší své žabomyší války a přihrávání zakázek, namísto řešení potřeb obyvatel, může dostat Prahu 14 na kolena!
 

Soňa TOMÁNKOVÁ

PROŠUSTROVALI, CO MOHLI

Ještě v roce 2010, kdy Ing. Fro-
něk odcházel z  funkce starosty, 
měla Praha 14 v rezervě více než 
300 milionů korun a bytový fond 
městské části zahrnoval 1.268 
bytů. 

Po necelých 12 letech jeho odchodu 
z funkce Praha 14 prakticky žádné 
volné finanční prostředky nemá. 
Podle posledních informací bylo 
za tu dobu z bytového fondu zpri-
vatizováno již 350 bytů, což výraz-
ně snížilo příjmy. 

A finanční situace je již tak vážná, 
že si pro pokrytí rozpočtu musela 
Praha 14 dokonce zajistit kon-
tokorentní úvěr. A my se ptáme 
PROČ? 

ZAMLČOVANÁ FAKTA

V posledních 12 letech se hodně 
investovalo. Zateplovaly se školy, 
instalovaly se rekuperace, rekon-
struovala se radnice, stavěla se 
komunitní centra, realizovaly se 
zelené střechy na dvou základních 
školách, aj. Většina z investic byla 
zdůvodňována tím, že mají do bu-
doucna přinést snížení nákladů 
za energie, přičemž snížení nákla-
dů znamená více peněz, které zů-
stanou Praze 14 na chod a rozvoj. 

Marně se však ptáme, jakých 
ús p or  s e  do c í l i lo?  Ve dení 
radnice ,  ne jspíš  z áměr ně, 
tato čísla nezveřejňuje a ne-
poskytla je za čtyři roky ani 
na  naše opakované žádosti.  
A my se ptáme PROČ?

INVESTICE „ZA VŠECHNY 
PENÍZE“

V případě rekuperací se nejprve 
mluvilo o úsporách. Po spuštění 
projektu začalo vedení radnice 
tvrdit, že rekuperace neměly ni-
kdy za cíl snížení nákladů, ale že 
cílem bylo navodit žákům příjem-
nější prostředí. Úspory, které zpo-
čátku generovalo zateplení škol, se 
po instalaci rekuperací začaly sni-
žovat, protože kvůli studenému 
vzduchu, proudícímu z  rekupe-
račních jednotek, se muselo začít 

více topit. A  rekonstrukce rad-
nice, která měla zvýšit komfort 
a  přinést úspory na  energiích? 
Občané, kteří zrekonstruovanou 
radnici už navštívili, mi jistě dají 
za pravdu, že rekonstrukce obča-
nům žádný větší komfort nena-
bízí. A úspory? Žádná čísla k dis-
pozici dosud nejsou, což odbor 
investic potvrdil i na červnovém 
jednání zastupitelstva. Finanční 
rezervy jsou vyčerpány a budoucí 
příjmy jsou již alokovány na další 
naplánované investice – zejména  

polyfunkční  dům na  Černém 
Mostě a biotop v Kyjích.

NENÍ INVESTICE,  
JAKO INVESTICE

Rozhodování radnice o investicích 
se více než rozumem dosud řídilo 
dotačními nabídkami. Pod zámin-
kou výhodného spolufinancování 
tak z rozpočtu městské části od-
cházely desítky miliónů na spo-
luúčastech, na  nezpůsobilých 
výdajích (rozumějte výdaje, které 

nemůžou být hrazeny podle pravi-
del dotačního titulu) a nebudeme 
chodit kolem horké kaše, samo-
zřejmě také na vícepracích. Tímto 
způsobem se investovalo do pro-
jektů, které nebyly nutné, ale je-
vily se jako výhodné. Teprve nyní, 
když výsledky demografické studie 
ukázaly, že již za dva roky nemáme 
volnou kapacitu v základních ško-
lách pro děti z Prahy 14, chytilo se 
vedení radnice za hlavu. Už teď je 
ale téměř jisté, že realizace a uve-
dení základní školy do provozu se 
dá jen těžce zvládnout. Nemluvě 
o tom, že na ni městská část nemá 
volné finanční prostředky. A my se 
ptáme: Vzdá se radnice nesmysl-

ného snu o biotopu v Kyjích vedle 
rybníka, aby zajistila dětem místa 
ve školách?

HRAJEME VABANK

Praha 14 se ocitá na pomyslné kři-
žovatce, kdy odbočka nesprávným 
směrem může mít nedozírné ná-
sledky. Další velké investice do pro-
jektů, které nejsou nezbytně nutné, 
nepřinášejí příjmy nebo nezajišťu-
jí skutečné úspory, by byla chyba, 
kterou si už dále nemůžeme dovo-
lit. Praha 14 má stále ještě možnost 
stát se prosperující městskou částí, 
která pečuje o potřeby svých oby-
vatel. Stejně tak se ale Praha 14  
může stát ekonomicky závislou 
městskou částí na  hl. m. Praze, 
kdy o ní budou rozhodovat politici 
magistrátu, kteří k ní nemají žádný 
vztah. A my se ptáme PROČ? 

NEBERME SITUACI NA LEHKOU 
VÁHU

Nežijeme ve vakuu a v současné 
době, kdy svět zmítá válečný kon-
flikt, energetická krize, vysoká 
míra inflace a důsledky klimatic-
kých změn, není možné chovat se 
nezodpovědně. Dění kolem nás se 
dříve či později dotkne i Prahy 14, 
a pakliže na to nebudeme náležitě 
připraveni, cena za nepřipravenost 
může být příliš vysoká. Naše hnutí 
má s respektem k Praze 14 smy-
sluplný plán, kam naši Čtrnáctku 
dále směřovat. A  my se ptáme: 
Kdo přestane politikařit a půjde 
do toho s námi? 

Jaroslav Šůs: 

My chceme koupaliště!
Sen o koupališti sní Čtrnáctka už řadu let. Hodně se o něm mluví, ještě víc se slibuje, všichni jej chtějí, ale pořád není. Už před 4 lety jsme dávali důrazně najevo, že my koupaliště 
na Čtrnáctce jednoznačně chceme a na jeho realizaci máme také řešení.. 
 

Jaroslav ŠŮS

Praha 14 má téměř 50 tisíc oby-
vatel a  je tak velikostně srov-
natelné s některými krajskými 
městy České republiky. 

Ve srovnání s nimi je však ob-
čanská v ybavenost  Prahy 14 
absolutně nedostačující .  Jed-
ním z  citelně chybějících pr v-
ků je právě veřejné koupaliště. 
Nejedná se přitom o marnivou 
touhu,  a le  s   ohledem na  po-
čet školek, školských zařízení 
a  obyvatel  se zdravotním po-
stižením, kteří na Praze 14 žijí, 
jde o  opodstatněnou potřebu 
v daném místě. Proč tedy kou-
paliště stále chybí?

Samostatné venkovní koupali-
ště lze standardně provozovat 
jen čtyři měsíce v roce, což z něj 
činí prodělečný projekt a  eko-
nomickou sebevraždu. To však 
není důvod, proč o  koupališti 
přestat přemýšlet. Je to pouze 
ukazatel, jakým směrem je po-
třeba se vydat. Nemůžeme plá-

novat samostatné koupaliště, ale 
venkovní koupaliště, které bude 
součástí celoročně využívaného 
sportoviště. Ideálně s  plavec-
kým bazénem, prvky aquaparku, 
saunovým světem a dostatečným 
zázemím pro další návazné služ-
by. Napadá vás, že tato „potřeba“ 
vidině koupaliště nijak neškodí, 
naopak ji zatraktivňuje? Samo-
zřejmě. Komplexní projekt vždy 
přináší víc, a to nejen z ekono-
mického pohledu.

Dobré naplánování ekonomiky 
provozu je velmi důležité.  Je 
třeba investovat do moderních 
technologií, aby bylo zařízení 
co nejméně zranitelné z hledis-
ka energií a  tepla. Samozřejmě 
by mělo být úsporné i z hlediska 
spotřeby vody a celkově šetrné 
k životnímu prostředí, a přitom 
návštěvníkům nabízet kvalitní 
služby. V  dnešní době se však 
už nejedná o nic mimořádného 
a pro investory v  tomto odvět-
ví jsou plány takto udržitelných 
projektů běžnou praxí. 

Ačkoli  dobře  naplánovaný 
projekt může být zajímavou 
investiční akcí městské čás-
ti, zastáváme názor, že rea-
lizace a  provoz moderního, 
atraktivního a udržitelného 
sportovního komplexu není 
zrovna parketou samosprávy 
a měl by zůstat v rukou profe-
sionála. Stačí se podívat, jak 
Praha 14 spravuje svůj bytový 
fond nebo třeba polikliniku 
Parník, abyste sami uznali, 
že toto nechcete.

I přesto je však role městské části 
zcela zásadní a přímo ovlivňuje, 
zda bude projekt možné realizo-
vat, či nikoliv. Nemluvě o  tom, 
že Praha 14 může vlastnit určitý 
podíl projektu a tím o něm i spo-
lurozhodovat. 

Své sny o  sportovišti u  nás má 
i  Český olympijský výbor a  dá 
se začít jednat i  tímto směrem.  
Dosavadní vedení Prahy 14 se však 
tímto směrem nevydalo. Namísto 

zmiňované cesty a naplňování po-
třeb obyvatel hledají způsob, jak 
si přihrát další zakázku. Tu zná  
Praha 14 pod názvem biotop. 

O projektu biotopu jsme toho na-
psali už hodně. Stačí jen shrnutí, 
že projekt biotopu je projektem 
s nedostatečnou kapacitou, na ne-
vhodném místě, s prakticky žád-
nými možnostmi služeb a zázemí, 
s neřešitelnou dopravou, a přede-
vším ekonomicky neudržitelný, 

kdy současné ceny realizace bioto-
pu šplhají ke 100 milionům korun. 

B l í ž í  s e  k o m u n á l n í  v o l b y 
a   je j ich v ýsledek ukáže,  zda 
do rozhodovacích funkcí zasednou 
l idé ,  k teř í  chtě j í  re a l iz ovat 
koupaliště, nebo lidé, kteří poté, 
co nechají vykopat díru vedle 
Kyjského r ybníka, budou mít 
jedinečnou možnost sledovat 
Prahu 14, jak míří do  exekuce. 
Držme si palce. 
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•  Prahu 14 protíná  

14. poledník. 
•  MČ Praha 14 byla 

založena na základě 
usnesení Zastupitel-
stva Hlavního města 
Prahy číslo 41/14. 

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

•  První listinná zmínka 
o jedné z dominant 
Prahy 14, kostelu  
sv. Bartoloměje, po-
chází ze 14. století. 

•  Kyjský rybník byl 
založen ve 14. století 
arcibiskupem  
Arnoštem z Pardubic  
a má 14,7 ha. 

•  V Hloubětíně byl první 
babybox v Česku,  
vydržel zde 14 let 
(2005–2019). 

•  Softbalový tým Spec-
trum z Černého Mostu 
poprvé obhájil extrali-
gový titul v roce 2014. 

•  Náš člen Ing. Miroslav 
Froněk byl 14 let  
starostou Prahy 14. 

•  V roce 2014 se slavilo 
20. výročí vzniku  
Prahy 14.

www.nasectrnactka.cz



1. 
  ČTRNÁCTKA  
FÉROVÁ

NASTAVÍME DEVELOPERŮM 
JASNÁ PRAVIDLA 

Považujeme za neudržitelné, aby vedení 
městské části Praha 14 šlo na ruku deve-
loperům až za hranice možného, jak jsme 
tomu byli svědky u stávajícího i předcho-
zího vedení.  Je neúnosné nadále povo-
lovat, aby se stavělo bez občanské vyba-
venosti, a není možné očekávat, že vše 
potřebné dořeší městská část ze svého 
rozpočtu. Pro podporu rozvoje městské 
části a dostatečné zajištění potřebných 
služeb je potřeba mít stanovena jasná 
pravidla a kontribuce investorů do úze-
mí Prahy 14.  

2. ČTRNÁCTKA 
KLIMATICKY 
ODPOVĚDNÁ 

ZAMĚŘÍME SE NA ROZVOJ 
A OCHRANU ZELENÝCH 
I VODNÍCH PLOCH

Málokterá městská část má takové štěs-
tí na  množství zeleně, jako Praha 14, 
přitom práci s ní se věnuje jen okrajo-
vě. Prosadíme nejen zachování, ale také 
důstojné zkulturnění veřejných zele-
ných ploch a připravíme koncepční ře-
šení údržby zeleně na celé městské části, 
včetně specifické sídlištní zeleně.

3. ČTRNÁCTKA  
ČISTÁ  
A BEZPEČNÁ 

ZAJISTÍME VYŠŠÍ 
BEZPEČNOST A POŘÁDEK

Praha 14 je z  celopražského pohledu 
často vnímaná jako nepořádná a nebez-
pečná. Postaráme se o to, aby pořádek 
dodržovali všichni naši spoluobčané bez 
výjimky. Nebudeme ignorovat vandalis-
mus nebo bezohledné chování jedinců, 
kteří narušují soužití ostatních občanů 
a ničí nebo znečišťují veřejný či soukro-
mý majetek.

4.  
ČTRNÁCTKA 
BEZBARIÉROVÁ  

OPRAVÍME CHODNÍKY 
A ODSTRANÍME BARIÉRY

Stav chodníků na Praze 14 je dlouhodo-
bě problém, kterému politické strany ne-
věnují pozornost. My chceme systema-
ticky opravit či zrekonstruovat všechny 
chodníky v kritickém stavu, na něž stále 
narážíme ve všech lokalitách naší měst-
ské části, vytvořit koncepci jejich řádné 
údržby a zlikvidovat všechny bariéry. 

5.  
ČTRNÁCTKA,  
KDE ZAPARKUJEME 

ZVÝŠÍME POČET MÍST 
PRO PARKOVÁNÍ

Parkování trápí téměř celou Prahu 14. 
Jsme okrajovou městskou částí s koneč-
nou stanicí pražského metra, což pro-
blém ještě stupňuje. Chceme se zasadit 
o úpravu stávajících a nechat vzniknout 
novým parkovacím místům promyšleně, 
v kontinuální návaznosti do daleké bu-
doucnosti bez likvidace zelených ploch, 
také formou podzemního parkování.

6.  
ČTRNÁCTKA 
PRŮJEZDNÁ

ZJEDNODUŠÍME DOPRAVU

Středem Prahy 14 projíždí zbytečné 
množství tranzitní i osobní dopravy, kte-
rá může být odkloněna. Zajistíme pro-
dloužení Ocelkovy ulice až k Vysočanské 
radiále, což sníží dopravní zatížení v Ky-
jích – Hutích a sníží zatížení mostu přes 
železnici. Nedopustíme, aby byl městský 
okruh veden ulicí Kbelskou, tedy aby se 
toto provizorní řešení změnilo na trva-
lý stav. Zároveň se zasadíme o zklidnění 
Poděbradské ulice v úseku přes sídliště 
Hloubětín.

7.  
ČTRNÁCTKA 
VZDĚLANÁ

ZAJISTÍME KAPACITY 
ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 
A ROZŠÍŘÍME MOŽNOSTI
VZDĚLÁVÁNÍ

Vedení městské části zaspalo a výhle-
dově nám již v pár příštích letech chybí 
volné kapacity základních i mateřských 
škol. Urychleně zahájíme výstavbu zá-
kladní devítileté školy na  Jahodnici 
a dojednáme výstavbu základní i mateř-
ské školy na Hutích.

Podpoříme alternativní mateřské a zá-
kladní školy, případně alternativní třídy 
v běžných školách, s cílem jednak zvět-
šit kapacitu stávajících zařízení, a jednak 
rozšířit nabídku možností vzdělávání ro-
dičům, kteří hledají pro své děti jinou 
formu vzdělávání, než v tradičních škol-
kách a školách.

8. ČTRNÁCTKA 
HRAVÁ  
A SPORTOVNÍ

ZKVALITNÍME 
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 
A SPORTOVNÍ PLOCHY

Praha 14 nemá málo hřišť a sportovišť, 
problém je v jejich rozmístění a kvalitě. 
Zlepšíme údržbu a správu dětských hřišť 
i  sportovních ploch. Vyhledáme nové 
plochy i prostory pro hry a sport, avšak 
vždy s ohledem na názor místních oby-

vatel. Zaměříme se přitom na vytvoření 
centrálního dětského hřiště v  Kyjích, 
v Hostavicích a na Hutích.

Vrátíme se k  j iž  jednou vy tvořené 
koncepci dětských hřišť a  sportovišť 
a ve spolupráci s občany vytvoříme síť 
kvalitních hřišť a sportovišť, naplňující 
potřeby i přání obyvatel.

9.  
ČTRNÁCTKA  
PLNÁ ŽIVOTA

ZAJISTÍME KVALITNÍ 
KULTURNÍ VYŽITÍ

Pozvedneme úroveň kultury v naší měst-
ské části a zvýšíme informovanost o ak-
tuálním kulturním dění. Všechny kultur-
ní a společenské prostory a jejich okolí 
budeme využívat vyváženě, poskytovat 
je základním a mateřským školám i kul-
turním a neziskovým organizacím.

Chceme pořádat více outdoorových (ven-
kovních) společenských akcí typu Pálení 
čarodějnic a akcí k různým významným 
dnům, abychom si lépe připomínali his-
torické vazby a tradice.

10. ČTRNÁCTKA 
DOBŘE 
INVESTUJÍCÍ

PROSADÍME SMYSLUPLNÉ 
INVESTICE MĚSTSKÉ ČÁSTI 
I HL. M. PRAHY

Praha 14 investuje dostatečně. Problém 
je však v tom, že upřednostňuje inves-
tice, které z možných dotačních titulů 
považuje za zajímavější než investice, 
které naši občané skutečně potřebují. 
Zasadíme se o  tři základní investiční 
akce, a to Domov pro seniory, výstavbu 
nové základní devítileté školy v Jahod-
nici (navážeme na projekt z roku 2009) 
s plnohodnotným sportovním zázemím 
a  stejně tak výstavbu nové základní 
a mateřské školy na Hutích.

Prosadíme urychlené dokončení inves-
tic hl. m. Prahy na území naší městské 
části, kterými jsou zejména komunika-
ce a chodníky, lávka přes Chlumeckou 
ulici u  stanice metra Rajská zahrada, 
Park U Čeňku na Černém Mostě, nová 
parkovací místa na sídlišti Hloubětín, 
prodloužení Ocelkovy ulice k Vysočan-
ské radiále a revitalizaci stanice metra 
Černý Most a jeho okolí.

Dále budeme důrazně prosazovat vybu-
dování víceúčelového sportoviště s bazé-
nem a koupalištěm na Praze 14.

11. ČTRNÁCTKA 
NASLOUCHAJÍCÍ  
A KOMUNIKUJÍCÍ

NAVÁŽEME ÚZKOU 
SPOLUPRÁCI S OBČANY 
OSOBNĚ I ON-LINE

O komunikaci s občany hovoří současné 
i bývalé vedení Prahy 14 často a rádo, ale 

skutečnost je taková, že se komuniku-
je jen o něčem a často jen s někým. Pro 
nás je takový stav neakceptovatelný. Při 
představování všech nových projektů bu-
deme pořádat veřejné mítinky v jednot-
livých lokalitách a budeme naslouchat 
připomínkám spoluobčanů i  místních 
spolků i on-line.

12.  ČTRNÁCTKA 
TRANSPARENTNÍ 

ZLEPŠÍME INFORMOVANOST 
VEŘEJNOSTI A ZAHÁJÍME 
DIGITALIZACI

Ať už jde o kulturní akce, připravova-
né projekty nebo veřejná projednávání, 
často se o nich občané dovídají pozdě, 
pokud vůbec. Zrevidujeme všechny stá-
vající komunikační kanály, jejich využití 
a propojení, aby skutečně sloužily k lepší 
komunikaci.

13. ČTRNÁCTKA 
BYTOVĚ 
DOSTUPNÁ

PODPOŘÍME 
ROZVOJ BYDLENÍ

Stav, kdy jsou byty přidělovány pouze 
lidem v  sociální nouzi nebo profesím 
ve veřejném zájmu, neřeší bytovou ne-
dostupnost pro všechny ostatní. Proto 
chceme výrazně podporovat rozvoj druž-
stevního bydlení na Praze 14.
Jelikož je potřeba urychleně vyvažovat 
magistrátní bytovou politiku posledních 
let, nájemní byty ve vlastnictví městské 
části chceme přidělovat skupinám ve ve-
řejném zájmu, ale také mladým lidem 
a rodinám, kteří na Praze 14 dlouhodobě 
bydlí nebo působí.

14.  ČTRNÁCTKA 
PODNIKAVÁ

PODPOŘÍME MÍSTNÍ 
ŽIVNOSTNÍKY 
A PODNIKATELE

Podnikatelé a živnostníci poskytují mno-
ho nenahraditelných služeb občanům 
naší městské části a v současné době čelí 
mnoha nástrahám a překážkám ze strany 
i úřadu městské části, což dokládají i ne-
závislé výzkumy. Tento přístup chceme 
změnit. Budeme s nimi spolupracovat 
a  podporovat je v  jejich činnosti, aby 
své služby mohli dále a lépe poskytovat 
ke spokojenosti našich občanů.

Toto je zkrácená verze  
našeho volebního programu. 

Celý program naleznete  
na našich stránkách: 
www.nasectrnactka.cz
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