
NOVINY NEZÁVISLÉHO HNUTÍ PRAHY 14

Vladimír Diviš: Největším problémem 
Prahy 14 je bezpečnost
Jak vidí šance ve volbách místopředseda hnutí, který je zároveň číslem dvě na kandidátce pro letošní komunální volby na Praze 14? Co považuje za největší problém městské části?  
O tom a o mnohých dalších tématech promluvil Vladimír Diviš v rozhovoru.
 

Vladimír DIVIŠ
místopředseda hnutí

JAKÝ JE PODLE VÁS 
V SOUČASNOSTI NEJVĚTŠÍ 
PROBLÉM PRAHY 14?

Jednoznačně bezpečnost. Jsme 
jednou z nejmladších městských 
částí, z  větší části zastavěnou 
panelovými domy,  kde došlo 
k velkému nárůstu obyvatel i je-
jich migraci. Rapidně se změnila 
skladba obyvatel, avšak nikoliv 
přirozenou cestou, ale jako dů-
sledek špatné magistrátní byto-
vé politiky. Bezpečnostní situace 
je zde nejhorší za dobu existence 
Prahy 14, která vznikla v  roce 
1994. Všudypřítomný nepořádek 
a špatný nebo nedostatečný po-
cit bezpečí není bohužel jen můj 
dojem. 
Zeptejte se kteréhokoliv starou-

sedlíka (tedy kohokoliv, kdo zde 
žije více než 20 let) pro srovnání. 
Výrazně přibývá konfliktů, roste 
napětí a  lidé se čím dál víc bojí 
pouštět své děti ven. Tento směr, 
který Praze 14 udali – ano, řek-
něme si to narovinu – politici, 
je dále neakceptovatelný. Snad 
budou lidé v těchto komunálních 
volbách obezřetní nad tím, komu 
dají svůj hlas. Situace je podle 
mého názoru už na hraně a může 
se snadno vymknout kontrole. 
Proto apeluji na každého čtenáře, 
ať svou volbu dobře zváží. My ne-
chceme žít v sociálně vyloučených 
lokalitách, tedy v ghettu!

EXISTUJE Z VAŠEHO 
POHLEDU NĚJAKÉ ŘEŠENÍ 
TÉTO SITUACE?

V  první řadě se musím ohradit 
proti některým nápadům jistých 
politických stran či uskupení, kte-
ré čistě před volbami toto téma 
využívají ke svému zviditelnění 
pomocí zřizování speciálních či 
antikonfliktních hlídek, brázdí-
cích v  oranžových vestách naši 
městskou část a snaží o vyřešení 
této situace. Je to směšné, jeli-
kož měli již spoustu let ve vedení 
městské části k nalezení řešení, 
neboli jsou to ti samí lidé, kteří 
za současný bezútěšný stav mo-
hou a měli by nést odpovědnost.

 „Náš právní systém má možnos-

ti i nástroje k zajištění pořádku, 

na naší městské části však bohu-

žel viditelně poddimenzované!“

Je opravdu nutné okamžitě po-
sílit možnosti městské policie, 
ano musí být vidět v každé ulici, 
zejména zaměřit svoji pozornost 
přítomností na problematických 
místech a důsledně využít svých 
možností k stabilizaci a zajištění 
pořádku. Například nesmlouvavě 
řešit dodržování nočního klidu  
a požívání alkoholu na veřejnosti 
v místech, kde je to vyhláškou za-
kázáno. Ne vše lze ovšem změnit 
ze dne na den, základem je, aby 
lidé zajišťující bezpečnost, tedy 
policisté, ale i učitelé, zdravotní-
ci, zaměstnanci sociálních služeb, 
měli silné osobní vazby na naši 
městskou část. Dosáhnout toho 
lze zajištěním dostupného bydle-
ní, kde jsou ovšem nyní nastave-
na úplně zcestná pravidla. 

Toto je přímý důsledek velice 
špatné bytové a sociální politiky. 
Není možné na jedné straně zvý-
hodňovat obyvatele, kteří nejsou 
zcela společenským přínosem pro 
naši městskou část, a navíc je ne-
vhodně soustřeďovat do již pro-
blematických lokalit, a na druhé 

straně nemít nástroje a prostřed-
ky k udržení pořádku a sociální 
rovnováhy.

Zde můžu slíbit, že udělám vše 
pro to, aby se slušní a poctiví ob-
čané nemuseli bát v  jakoukoliv 
hodinu a místě na naší Čtrnáctce.

NAŠE ČTRNÁCTKA SE 
V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 
POKUSÍ ZÍSKAT SILNĚJŠÍ 
MANDÁT V ZASTUPITELSTVU 
PRAHY 14. JAKOU MÁ PODLE 
VÁS MALÉ NEZÁVISLÉ HNUTÍ 
ŠANCI USPĚT?

Nejprve se ohradím proti označe-
ní malé. Nejsme tak úplně malí. 
Máme dokonce více členů než 
některé místní organizace vel-
kých politických stran. Jsme však 
nezávislé hnutí Prahy 14, které je 
zde pouze pro Prahu 14 a do „vel-
ké politiky“ se nemíchá. To je ten 
rozdíl, který svádí k srovnávání, 
kdo je malý a kdo velký. Samozřej-
mě máme tu nevýhodu, že našimi 
kolegy nejsou mediálně známá 
jména a nemáme možnost „svézt 
se“ na jejich celostátně vedených 
kampaních. Přesto naši nezávis-
lost vnímáme jako výhodu. Jsme 
nezávislí ve  smyslu svobodní. 
Za  čtyři roky svého působení 
jsme odvedli poctivou práci a své 
o tom ví zejména ti občané, kte-

ří se na  nás obraceli s  prosbou 
o pomoc či o radu. Máme stejnou 
šanci uspět jako kterékoliv jiné 
kandidující uskupení.

LETOS NA PRAZE 14 KANDI-
DUJE CELKEM 10 USKUPENÍ 
A KUPODIVU OZNAČENÍ 
„NEZÁVISLÍ“ SE OBJEVU-
JE U VĚTŠINY Z NICH. JAK 
TOMU MÁ OBYČEJNÝ ČLOVĚK 
ROZUMĚT?

Obávám se, že po přečtení názvů 
kandidujících uskupení se nejed-
nomu voliči zamotá hlava. Zákon 
umožňuje, že si do názvu kandi-
dátky může každé uskupení na-
psat prakticky cokoliv. Mně osob-
ně se to nelíbí a nemám rád ani 
utváření volebních koalic. Z mého 
pohledu je obojí přetvářka či ma-
nipulace. Skr ývání názvu své 
strany vyvolává podezření, že je 
s tou stranou něco špatně, a když 
více stran kandiduje jako jedna, 
vyplývá mi z  toho, že jde čistě 
o mocenský kalkul, kde žádné ze 
spolu-kandidujících stran nejde 
o prosazování konkrétních cílů, 
jako o  snahu se někam dostat. 
Pokud jdou strany už do  voleb 
s tím, že manipulují, co se od nich 
dá čekat. 
K aždopádně NA ŠE Čtrnáctka 
i nadále zůstává jediným skutečně 
nezávislým uskupením Prahy 14.

KDO JSOU NAŠI 
LIDÉ?
Seznamte se s lidmi z našeho 
hnutí, kteří kandidují  
v letošních komunálních 
volbách s chutí změnit žití  
v naší městské části.

Více na str. 2

BEZPEČNOST  
A KULTURA 
BYDLENÍ 
V PRAZE 14? 
JE POTŘEBA 
OKAMŽITĚ JEDNAT!
Důsledky sociálního 
experimentu začleňování 
nepřizpůsobivých občanů, 
bezdomovců a dalších sociálně 
slabých výrazným způsobem 
negativně ovlivňuje bydlení  
v Praze 14. Máme řešení.

Více na str. 3 

ŘEŠENÍ NEDOSTA-
TEČNÉHO POČTU 
PARKOVACÍCH MÍST 
SE PŘÍMO NABÍZÍ
Problémy s parkováním jsou  
u nás umocněny konečnou stanicí 
pražského metra. Kapacity 
zabírají řidiči, kteří do Prahy 
dojíždí například za prací.  
Co s tím?

Více na str. 3 

14 TÉMAT  
PRO ČTRNÁCTKU

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

Více na str. 4

STRANA 1
www.nasectrnactka.cz

Kdo jsem? 
Něco o mně se  

dozvíte na str. 3

Podpořte nás  
v komunálních volbách  
23. a 24. 9. 
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STRANA 2
www.nasectrnactka.cz

NAŠE ČTRNÁCTKA 

Seznamte se s námi, jsme tu pro vás
Seznamte se s lidmi z našeho hnutí, kteří kandidují v letošních komunálních volbách s chutí změnit žití v naší městské části. Naší společnou vizí je výrazné zkvalitnění života, zajištění vyšší bezpečnosti,  
zkulturnění veřejného prostoru a důraz na zajištění sociálních potřeb nás všech. 
 

1  Soňa  
TOMÁNKOVÁ

Nar.: 1978 ve znamení Panny  
Bydliště: Černý Most

Soňa je zakladatelkou našeho hnu-
tí. Již od roku 2010 je zastupitel-
kou Prahy 14 a v letech 2010 – 2011  
působila jako místostarostka  
Prahy 14. Právě tato zkušenost 
se ji stala osudnou. Vyzkoušela si 
totiž, jak to funguje v politických 
stranách a na vlastní kůži zažila, 
jak politici i na lokální úrovni řeší 
své politické zájmy místo řešení 
problémů Prahy 14 a jejich obča-
nů. Zároveň poznala, že z pozice 
vedení lze změnit mnohé (zaslou-
žila se o  zřízení pobočky České 
pošty v CČM, založila farmářské 
trhy, vytvořila koncepci dětských 
hřišť a sportovišť, aj.). Rozhodla 
se proto, že zúročí své zkušenos-
ti ve snaze „odpolitizovat“ místo, 
které je jí domovem, tedy Prahu 
14. Její vizí je důstojná a prospe-
rující městská část, do které se na-
vrátí bezpečnost a pořádek a stane 
se příjemným místem k bydlení.

2  Vladimír  
DIVIŠ

Nar: 1976 ve znamení Raka 
Bydliště: Černý Most

Vláďa patří mezi zakládající čle-
ny našeho hnutí. V roce 2018 se 
stal zastupitelem Prahy 14 a  je 
jím dosud. Byl členem Komise pro 
digitalizaci, transparentnost a ote-
vřenou radnici, kde usiloval o zvý-
šení informovanosti občanů o dění 
a plánech na Praze 14 a prosazoval 
možnost aktivně zapojit názory 
občanů do rozhodovacích proce-
sů. Požaduje digitalizaci úřadu, 
aby občané nebyli zbytečně zatě-
žováni administrativní byrokra-
cií. Je členem Komise bezpečnosti 
a prevence patologických jevů, kde 
se zasazuje o zvýšení bezpečnosti 
na Praze 14. Mimo jiné měl také 
možnost zasednout v  Dotační 
komisi pro podporu sportu, tě-
lovýchovy a  volného času 2022 
a alespoň z části se podílet na vý-
běru a podpoře potřebných aktivit 
na Praze 14.

3  Margita  
KLUSÁKOVÁ,PharmDr.

Nar: 1966 ve znamení Štíra 
Bydliště: Hloubětín

Gita byla nápomocna už při vzniku 
našeho hnutí a v roce 2020 se sta-
la jeho aktivní členkou. Na podzim 
2021 se stala zastupitelkou Prahy 
14 a je jí dosud. Je členkou Bytové 
komise, kde prosazuje zachování 
většího podílu bytového fondu 
pro přidělování ve veřejném zájmu 
(pro policisty, hasiče, zdravotní-
ky, učitele, aj.), podporuje rozvoj 
družstevního bydlení pro mladé 
rodiny s dětmi a bojuje za převede-
ní části bytového fondu do správy 
MČ Prahy 14.

4  Jaroslav  
ŠŮS

Nar: 1967 ve znamení Váhy 
Bydliště: Černý Most / Hutě

Jarda patří mezi zakládající členy 
našeho hnutí. V roce 2018 se stal 
zastupitelem Prahy 14 a je jím do-
sud. Již od roku 2015 je členem 
Dopravní komise, kde prosazuje 
zvýšení poštu parkovacích míst, 
opravy silnic, především vyčníva-
jících a propadlých kanalizačních 
poklopů a  zklidnění vzrůstající 
dopravy na Praze 14. Po 7 letech 
intenzivního tlaku se mu podařilo 
docílit schválení realizace auto-
busové zastávky u ZŠ Vybíralova, 
která vylepší dopravní obslužnost 
MHD na sídlišti Černý Most II.

5  Bc. Helena  
ŠMÍDOVÁ 

Nar: 1972 ve znamení Štíra 
Bydliště: Kyje

25 let praxe z pražské komunální 
politiky, získaných během půso-
bení v public relations, se na jaře 
2022 rozhodla Helena nabídnout 
NAŠÍ Čtrnáctce. Chce se věnovat 
hlavně nastavení komunikace s ve-

řejností, která má v současnosti 
značné trhliny – od nerespektování 
názoru veřejnosti, vysloveného při 
setkáních s občany, až po absenci 
moderní komunikační platformy, 
která jednoduše umožní předává-
ní neoficiálních podnětů, dotazů, 
stížností a zpětné vazby. Helena 
chce docílit stavu, kdy občané 
budou pro vedení radnice důstoj-
nými partnery, k jejichž názorům 
a podnětům se bude s respektem 
přihlížet.

6  Ing. Miroslav 
JUNGWIRTH

Nar: 1985 ve znamení Kozoroha 
Bydliště: Černý Most

Mirek nikdy nebyl členem žádné 
politické strany, protože se mu 
nelíbilo, jak to v  celorepubliko-
vých stranách funguje. Politiky 
si ale užil dost při řízení nezisko-
vých organizací a  jako předseda 
Bytového družstva Bojčenkova, 
kde 2 roky vedl boj s Magistrátem 
o  slíbenou privatizaci (nakonec 
úspěšně). Díky svému působení 
začal výrazněji vnímat, jak řada 
základních věcí na  Praze 14 ne-
funguje. Na jaře 2022 se rozhodl, 
že přispěje NAŠÍ Čtrnáctce svý-
mi schopnostmi a  dovednostmi 
k tomu, aby se lidem na Praze 14 
žilo lépe. Je přesvědčen, že dokáže 
odvést spoustu kvalitní práce v ob-
lasti ICT (digitalizace), formálního 
i neformálního vzdělávání, zlepše-
ní transparentnosti i celkové sprá-
vy věcí veřejných.

7  Ing. Miroslav  
FRONĚK 

Nar: 1960 ve znamení Býka 
Bydliště: Hloubětín

Mirek je spoluzakladatelem naše-
ho hnutí, za které v roce 2018 také 
získal mandát zastupitele. V tomto 
volebním období pracoval hlavně 
v Letopisecké komisi, kde se věno-
val vysvětlování pojmenování ulic, 
díky čemuž se mnoho názvů poda-
řilo objasnit. Řešil také pojmeno-
vání nově vzniklých ulic a náměstí.
Mirek, coby 14 let úspěšný ex-sta-
rosta, chce svými dlouholetými 
zkušenostmi přispět hlavně v ob-
lasti prosazení investic do smys-
luplných projektů na  Čtrnáctce. 
Rád by také pomohl konsolidovat 
rozpočet Prahy 14, který byl ještě 
za  jeho starostování v přebytku, 
zatímco nyní je ztrátový.

8  Bc. Alena  
KOŠŤÁKOVÁ 

Nar: 1967 ve znamení Panny 
Bydliště: Jahodnice

Alenu při své práci natolik ovlivnilo 
seznámení se Soňou Tománkovou, 
že se na jaře 2022 rozhodla připojit 
k NAŠÍ Čtrnáctce, přestože dříve 
nebyla politicky aktivní. Již 27 let 
se věnuje sociální práci s rodinou 
a při své práci vystudovala speciální 
pedagogiku na vysoké škole. V po-
sledních letech se věnuje zejména 
terapeutické práci s  dětmi i  do-
spělými (děti s poruchou chování, 
vztahy mezi rodiči a dětmi, vztahy 
mezi rodiči a prarodiči, problémové 
vztahy dětí ve školách, aj.). Na Praze 
14 se chce věnovat především rozší-
ření možností a podpoře vzdělávání 
a zároveň sociální oblasti, kde chce 
podpořit občany v nalezení řešení 
v obtížných životních situacích.

9  Ing. Nikol  
IVANOVOVÁ, MBA, MBE

Nar: 1987 ve znamení Raka 
Bydliště: Jahodnice

2 roky pracovala Nikol jako finanční 
ředitelka v Praze 14 kulturní, kde 
blíže poznala nejen hospodaření této 
příspěvkové organizace, ale i většinu 
zastupitelů a styl, jakým se rozhodu-
je o životě na Praze 14. Ne vždy však 
s tímto stylem Nikol souhlasila, a to 
ji motivovalo k aktivnímu zapojení 
do veřejného dění. Po zralé úvaze se 
na jaře 2022 rozhodla připojit k na-
šemu hnutí, ve kterém vidí budouc-
nost pro Čtrnáctku. Chce se věnovat 
zejména podpoře místních podnika-
telů a neziskových organizací, pomo-
ci v oblasti hospodaření a ve zvýšení 
bezpečnosti na Praze 14.

10   Karel  
MLÁDEK

Nar: 1989 ve znamení Lva 
Bydliště: Černý Most 

Dosud stál stranou jakýchkoliv po-
litických aktivit, přestože se o dění 
aktivně zajímá. Své jméno se Karel 
rozhodl spojit až s naším hnutím 
na  jaře 2022, protože považuje 
za důležité, aby na Praze 14 půso-
bilo skutečně nezávislé politické 
hnutí s jasným programem a bez 
vazeb na velkou politiku. Podle něj 
by v budoucnu na lokální úrovni 
neměli vládnout členové velkých 
politických stran, protože pro ně 
lokální problémy nikdy nejsou 
prioritou.
C hce bý t  nápomocen hlavně 
ve zvýšení počtu parkovacích míst 
na Čtrnáctce a v potlačení krimina-
lity. Rád by opět zavedl pracovníky 
prevence kriminality z řad míst-
ních obyvatel a zlepšil dostupnost 
skrytých míst na Čtrnáctce. Jako 
jeden z největších problémů vnímá 
rozvíjející se kriminalitu mladis-
tvých a rád by zde pomohl zavést 
rychlou a udržitelnou prevenci.

11  Mgr. Miroslav  
JÍRA

Nar: 1975 ve znamení Kozoroha  
Bydliště: Černý Most 

Míra patří mezi zakládající členy 
našeho hnutí. Dle jeho slov pod-
poruje NAŠI Čtrnáctku, neboť cítí, 
že ji vedou lidé, kterým na životě 
obyvatel Prahy 14 skutečně záleží. 
Pro fotbalového trenéra a pedago-
ga DDM Černý Most je oblast kul-
tury a sportu vlastní, a také proto 
je členem Komise kultury a aktivit 
volného času na Praze 14. Chce se 
zasadit o vznik sportovního klu-
bu Prahy 14 a vytvořit podmínky, 
které by zejména mladou generaci 
vedly k sportovnímu rozvoji. Jako 
člověk, který se celý život pohy-
buje ve sportovním prostředí, by 
si přál, aby se i v politice pracova-
lo ve sportovním duchu fair play 
a týmově. 

12  Ing. Michaela 
VOSÁTKOVÁ

Nar: 1993 ve znamení Raka 
Bydliště: Lehovec

Míša patří mezi zakládající čle-
ny našeho hnutí. Od  roku 2018 
je v  Praze 14 členkou Komise 
kultury a  aktivit volného času 
a  také Komise pro místní Agen-
du 21 a  zapojování veřejnosti. 
Mimo jiné měla také možnost 4x 
zasednout v Dotační komisi pro 
kulturu a  uměleckou činnost. 

Míša je přesvědčená, že Praha 14 
má krásnou přírodu, je jí ale třeba 
zachovat a více se věnovat zkultur-
nění zdejších zelených ploch. Podle 
ní se zdejší krásné parky neefek-
tivně a  neekonomicky udržují. 
Ráda by také, aby se opravily či 
zrekonstruovaly všechny chodníky, 
které jsou v kritickém stavu, což je 
problém, na který naráží ve všech 
lokalitách naší městské části.

13  Dominik  
ŠŮS

Nar: 2004 ve znamení Berana 
Bydliště: Černý Most

Dominik je benjamínek našeho 
hnutí, kam se v roce 2022 nepři-
hlásil kvůli tátovi, ale protože chce 
mluvit o tom, co potřebuje mladá 
generace. Chce poukázat na názory 
mladých občanů Prahy 14 a chce, 
aby i starší generace vnímaly potře-
by, podněty a přání mladých. Stojí 
si za tím, že Prahu 14 je potřeba 
pozvednout – kulturu prostředí, 
kulturu bydlení i kulturní vyžití. 
On sám se chce aktivně zasadit 
o rozšíření skateparku, renovaci 
hřišť a sportovišť a pořádání více 
outdoorových (venkovních) akcí, 
jako jsou workshopy, sportovní 
turnaje a festivaly.

14  Bc. Iva  
LHOTSKÁ

Nar: 1964 ve znamení Kozoroha 
Bydliště: Černý Most

Iva byla nápomocna už při vzniku 
našeho hnutí a v roce 2020 se sta-
la jeho aktivní členkou. Od roku 
2018 NAŠI Čtrnáctku zastupuje 
v Sociální komisi Prahy 14, kde se 
zasazuje o zlepšování kvality živo-
ta zejména našich seniorů a osob 
se zdravotním postižením. Sociální 
pracovnice, která práci vnímá jako 
své poslání, by ráda přispěla také 
k dotažení dlouho plánované re-
konstrukce domu s pečovatelskou 
službou na Černém Mostě a chce 
se zasadit o  vznik domova pro 
seniory na Praze 14. Chce docílit 
odstranění bariér a oprav chodníků 
tak, aby byly bezpečnější pro děti, 
seniory i zdravotně postižené. 

 

Více se 
O NAŠICH ČLENECH 

můžete dočíst na: 
WWW.NASECTRNACTKA.CZ

Podpořte nás  
v komunálních volbách  
23. a 24. 9. 
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Soňa Tománková: 

Problém číslo 1:  
bezpečnost a kultura  
bydlení. Je potřeba 
okamžitě jednat
Nikdy v historii Prahy 14 vedení magistrátu neuštědřilo naší městské části Prahy 14 tak bolestivé rány, jako se to podařilo dosluhujícímu vedení hlavního 
města ve složení Spojené síly (TOP09, STAN a KDU), Piráti a Praha Sobě. Ano, samozřejmě mám na mysli negativní důsledky sociálního experimentu 
začleňování nepřizpůsobivých občanů, bezdomovců a dalších sociálně slabých. 

 

Soňa TOMÁNKOVÁ

Ty se vedení magistrátu snažilo 
koncentrovat na Prahu 14 – bez 
adekvátního posílení sociálních 
služeb, bez prostředků na  pre-
ventivní programy, dokonce bez 
navýšení počtu strážníků státní či 
městské policie. Výsledkem této 
nedomyšlené politiky je kritická 
bezpečnostní situace, rostoucí 
napětí a konflikty v sousedském 
soužití, ničení majetku a všudy-
přítomný nepořádek.

Nesystémová bytová politika na-
víc podnítila migrační vlnu, která 
nabývá na síle. Do magistrátních 
bytů na Praze 14 jsou ve většině 
případů stěhováni občané, kteří 

mají minimální či žádné sociální 
návyky. Nechodí do  práce, mají 
problém posílat děti do školy či 
chovat se ohleduplně ke  svému 
okolí. 

K Praze 14 nemají vazby ani vztah, 
a bohužel je to znát. Velmi silně to 
pociťujeme všichni, kteří tu bydlí-
me. Nám se neustále snižuje kvali-
ta a kultura bydlení. Oprávněně se 
cítíme poškozeni a nemáme zastá-
ní. Mnozí raději volí cestu odchodu 
z Prahy 14.  Největší podíl odcho-
zího obyvatelstva však představu-
je dnes už dospělá mládež. Ta zde 
sice vyrostla, má zde své zázemí 
a kořeny, nicméně když se mladí 
chtějí osamostatnit, Praha 14 jim 
žádné možnosti dostupného byd-
lení nenabízí. 

Na vysoké hypotéky sami nedo-
sáhnou a  při hledání pronájmů 
pro svůj životní start dávají raději 
přednost lokalitám s důstojnější 
kulturou bydlení. V  neposlední 
řadě pociťují problém i obyvatelé, 
kteří do bydlení na Praze 14 inves-
tovali. Hodnoty jejich nemovitostí 
neodpovídají běžným hodnotám 
jinde po Praze, není o ně zájem. 
Pokud se rozhodnou nemovitost 

pronajímat, často jedinou mož-
ností, jak získat adekvátní ná-
jemné, které by pokrylo větší část 
nasmlouvaných hypoték, bývá pro-
nájem nemovitostí zahraničním 
zájemcům, a  to i  s  vědomím, že 
se jejich nemovitost stane jakousi 
ubytovnou.

Neutěšená situace 
na Praze 14, která je 
způsobená souhrou 
celé řady špatných 
politických rozhod-
nutí, má však účinné 
řešení. Tímto řešením 
je převod bytového 
fondu z  majetku hl. 
m. Prahy do svěřené 
správy MČ Prahy 14. 
Řešením je, aby o při-
dělování bytů na úze-
mí Prahy 14 rozhodo-
vali lidé, kteří zde žijí, 
nikoliv politici, kteří 
se na Prahu 14 často 
dívají skrze prsty.

Přestože zbývá takřka pár dní 
do komunálních voleb, ve kterých 
si budeme volit nové zástupce jak 
do vedení Prahy 14, tak do vedení 
hlavního města, nevěřím v před-
volební sliby politiků, kteří se 
nyní předhánějí v prohlášeních, 
jak budou situaci  řešit .  Měli 
možnost situaci řešit dosud a vý-
sledkem jejich práce je současná 
situace.

Na zářijovém jednání zastupitel-
stva jsem proto předložila zastu-
pitelstvu návrh usnesení, které 
pověřuje vedení Prahy 14 k oka-
mžitému zahájení jednání o pře-
vodu bytového fondu do svěřené 
správy Prahy 14. 

Tento návrh byl nakonec přijat, 
přestože debata k  němu byla 
dlouhá a návrh usnesení byl upra-
vován tak, aby byl co nejméně zá-
vazný či konkrétní.

Právě proto, že vnímáme snahu 
politických stran, jak se opět 
vykroutit ze zcela přirozeného 
řešení situace, rozhodli jsme se 
vytvořit petici pro tento účel 
s cílem vyvinout maximální tlak 
na nové vedení hlavního města 
Prahy a docílit realizaci převodu. 

Vás všechny tímto prosím, 
podpořte nás nejen v blíží-
cích se volbách, ale podpořte 
nás i v této petiční činnosti. 
Jde přece o Čtrnáctku, o náš 
domov a jeho budoucnost. 

Svůj podpis na petici můžete 
přidat na  našich předvoleb-
ních stáncích, v nichž jsme pro 
vás každý všední den od 15:30 
do 18:00 hod. až do čtvrtka 22. 9.

Pondělí 
na náměstí v Hloubětíně
Úterý
před metrem Rajská Zahrada
Středa
před metrem Rajská Zahrada
Čtvrtek 
na náměstí v Hloubětíně
Pátek
u metra Černý Most

Dále je možné petiční arch stáh-
nout na našich webových strán-
kách www.nasectrnactka.cz  
a domluvit se s námi telefonic-
ky, mailem nebo přes komuni-
kaci na Facebooku, abychom si 
podepsaný arch vyzvedli. 

Předem Vám děkuji. 
Vaše Soňa Tománková

Karel Mládek: 

Problém číslo 2: parkování. 
Řešení se přímo nabízí!
Parkování je hned druhým tématem po bezpečnosti, které nás na Praze 14 všechny trápí. Stejně jako jiné části naší metropole, ale u nás jsou problémy umocněny konečnou stanicí pražského 
metra. Kapacity tak zabírají řidiči, kteří do Prahy dojíždí například za prací. Přitom řešení svízelné situace se přímo nabízí. Bohužel je aktuální vedení městské části nevidí nebo vidět nechce.
 

Karel Mládek

S velkou parádou magistrát vybu-
doval a slavnostně otevřel v pro-
sinci loňského roku nové záchyt-
né parkoviště P+R v Chlumecké 
ulici. Jenže od té doby trvale zeje 
prázdnotou. Chceme proto aktivně 
jednat s hl. městem Prahou s cílem 
více motivovat řidiče, aby parkovi-
ště používali v mnohem větší míře. 
Máme i konkrétní návrh – spojit 
parkování s jízdným pro městskou 
hromadnou dopravu tak, aby se 
jim vyplatilo za parkování zaplatit, 
a ne stát zdarma na „našich“ mís-

tech. Zkusíme také část nevyužité 
kapacity získat pro naše občany 
za výhodných podmínek.
Prozatím jsme jednou z mála částí 
Prahy, kde nejsou zavedeny modré 
zóny. Je to ale dobře? Nepomohly 
by nám právě odlifrovat nepražské 
řidiče? Vyvoláme diskuzi na toto 
téma. Ale ne jen mezi zastupiteli. 
Chceme znát názor všech obyvatel. 
Zahájíme proto s vámi všemi veřej-
nou debatu, protože téma modrých 
zón je nutné začít diskutovat a zvá-
žit veškeré jeho výhody a nevýho-
dy. Je možné, že dříve nebo později 
bude nutné modré zóny zavést, 
a pokud se tak stane, je potřeba se 
na  jejich zavedení, ve  spolupráci 
a s ohledem na zájmy zdejších ob-
čanů, připravit.

Další obrovská rezerva je v  au-
tovracích, které se dlouhodobě 
na parkovacích místech nachází. 
Přitom od jara 2020 mají magist-
ráty již pravomoc autovraky odta-
hovat a likvidovat. Stačí, když vůz 
má půl roku neplatnou technickou 
kontrolu a  majitel nezareaguje 
do dvou měsíců od první výzvy ze 

strany úřadu. Chytře na to šli třeba 
v Liberci. Některá z takto zabave-
ných aut prodali v aukci a peníze 
z prodeje využijí na zajištění odta-
hů a likvidací. Proč to nejde u nás?

Pochopitelně máme i větší plány –  
chceme zajistit úpravu stávajících 
parkovacích míst a zasadíme se o 
vznik nových parkovišť,  bez likvi-
dace zelených ploch, také formou 
podzemního parkování.

Rovněž budeme v y ví jet  t lak 
na magistrát ohledně revize smluv 
o  pronájmu parkovacích ploch, 
které nejsou pod správou městské 
části, protože stávající smlouvy 
s nájemci a pronajímateli považu-
jeme za zastaralé a nevýhodné pro 
město i zdejší občany. 

A vybudujeme záchytné parkovi-
ště v Lednické ulici u železniční 
zastávky Kyje, k  využití jak pro 

návštěvníky Kulturního domu, 
tak pro cestující vlakem. Stejně 
tak zajistíme dostatečná parkovací 
místa i vedle nově stavěné vlakové 
zastávky Rajská zahrada.

Budeme řešit i problematiku stá-
ní aut na nepřehledných místech, 
zejména hned u přechodů a míst 
s velkým pohybem dětí, protože 
to vážně ohrožuje všechny chodce, 
hlavně pak děti a handicapované 
občany. 

STRANA 3

Představujeme 

nového 
parťáka
Nejspíš jste už zazna-
menali nováčka našeho  
týmu, nicméně sluší se 
jej také představit. 

Jmenuje se Hugo a je 
to lví maskot, kterého 
našemu hnutí propůjčila 
společnost frnk s.r.o. 

Lev je nejen symbolem 
českého národa, předsta-
vuje také odvahu a sílu 
při překonávání obtíží. 

Lev je vyrovnaný a klid-
ný, avšak pokud zařve, 
znamená to, že varuje 
před problémy nebo 
náročnou situací. 

Lev je hrdý na to, kým je 
a vždy dělá, co má, aby 
se postaral o svou smeč-
ku. Pokud to vyžaduje 
situace, nebojí se dělat 
ani těžká rozhodnutí.

Náš Hugo je roztomilý, 
laskavý a hravý. Stejně 
jako naše hnutí je Hugo 
stále ještě mládě. Každé 
lví mládě však rychle 
roste v silného lva. 

NAŠE Čtrnáctka je hrdá 
na to, že ji nyní symboli-
zuje právě Hugo. 

Připomíná nám totiž, 
že za své teritorium je 
potřeba rvát se jako lvi.

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, připravované 
projekty nebo veřejná projednávání, často 
se o nich občané dovídají pozdě, pokud vů-
bec. Zrevidujeme všechny stávající komu-
nikační 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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