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Sousedé pro Prahu 14 Kandidáti

·  Nadřazení potřeb občanů nad zisky 
   developerů
·  Dostupné školy a školky
·  Bezpečná a čistá Praha 14
·  Parkování pro místní
·  Moderní technologie pro úspory energií
·  Více zeleně a pohodlí pro obyvatele
·  Kvalitní zázemí pro kulturu, sport 
   a volný čas
·  Podpora bydlení pro lidi ze Čtrnáctky
·  Dostupná lékařská a sociální péče
·  Konec neprůhledného řízení radnice
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www. sousede-praha14. cz

2. Mgr. Irena KOLMANOVÁ
místostarostka a radní v letech 2014–2021, iniciátorka 

výstavby dětských hřišť a projektů udržitelného rozvoje

8. Ing. Renáta 
SLABÁ 

projektový manažer 
v dopravě, 
Hostavice

14. Mgr. Monika 
SVÁŠKOVÁ

obchodní manažerka 
v realitách, Černý Most

20. Mgr. Jan 
RAMBOUSEK MBA

IT projektový
manažer

26. Ing. Daniel 
KOŠŤÁK

manažer v meziná- 
rodním obchodě

5. Klára HOLÁ
majitelka e-shopu 

z Jahodnice

11. Petr VANĚK
projektový 

manažer a historik,
bloger Prahy 14, 

Černý Most

17. Mgr. Marek 
POLACH 

konzultant 
a diplomat

23. Irma 
DRAHOTOVÁ 

finanční
referentka

29. Ing. Lenka 
MARKOVÁ 
ekonomka, 

občanská aktivistka

4. MUDr. Lubomír 
KULÍŠEK,

odborný lékař, 
ortoped na Černém 

Mostě

10. Mgr. Hana
PLEŠTILOVÁ 

manažerka v udržitelné 
energetice, Černý Most

16. Michal BROŠ 
hokejový trenér, 

dříve kapitán HC Sparta 
Praha

22. Mgr. Dr. 
Petr ŠTULC  

analytik

28. Ing. Jiří
POČTA 

důchodce

3. Romana ŠPÁDOVÁ 
KUBÁSKOVÁ

předsedkyně bytového 
družstva v Hloubětíně

9. Ing. Jiří KLÍMA
MBA, 

živnostník, krizový 
manažer, Jahodnice

15. Ing. Věra
ŠUBRTOVÁ

odborný rada, 
geodetka

21. Lenka BÁRTOVÁ 
fundraiserka 
a neformální 

pečující

27. Jiří RŮŽIČKA 
projektový 
manažer

6. Mgr. Veronika 
SMRČKOVÁ 

programátorka, autorka 
návrhu dětských hřišť, 

Černý Most

12. Ing. Jan
ČEČRDLE

pedagog a vědec  
v Akademii věd ČR, 

Černý Most

18. Jindřich
VESELÝ

správce internet. 
připojení

24. Petr ŠRÁM
živnostník, 

výškové práce

30. Mgr. DiS. 
Martin PAZLAR

sociální pracovník, 
aktivista

7. Eliška 
DVOŘÁKOVÁ

administrátorka 
IPR, Hutě

13. Jan BAŠNÝ
trenér ve skateparku, 

profesionální
sportovec, Hutě

19. MUDr. Jan 
KAUFMAN

odborný lékař 
a aktivista

25. Martina 
SOVOVÁ 

marketingová 
manažerka

31. Bc. Soňa 
SKŘÍPSKÁ 
pedagožka

1. Mgr. Radek VONDRA
manažer, starosta MČ Praha 14 v letech 2010–2021, 

spoluautor knihy Příběh Prahy 14
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po jedenácti letech služby Čtrnáctce vím, že jen ten, kdo 
se neustále lidí ptá a naslouchá, má šanci vytvářet město, 
kde se dobře žije. Ví to i všichni Sousedi z Prahy 14, kteří 
kandidují v letošních volbách. 
Odpovědnost, otevřenost a spolupráce jsou základem 
dialogu, který s Vámi chceme vést po celou dobu trvání 
mandátu. Dělali jsme to vždycky, a proto tomuto principu 
můžete věřit i dnes. Máte v ruce představení Sousedů 
pro Prahu 14 - osobností, které zde žijí, mají Čtrnácku rádi 
a chtějí jí věnovat svůj čas a energii. Věřím, že na naší 
kandidátce poznáte lidi, které znáte, protože svou historii 
nezačali psát před pár týdny - o veřejné věci se zajímají 
roky a mnohdy se dokázali o svá témata poprat a vyhrát. 
Rozpracovali jsme řadu témat pro Čtrnáctku, která najdete 
na našem webu www.sousede-praha14.cz, berte těchto 
pár řádku jen jako ochutnávku…

Před pár lety jsme na Černém 
Mostě sehráli představení na 
motivy místní autorské knihy. 
Podileli se na nem i mnozí 
dnešní členové Sousedů, což 
mě naplňuje optimismem pro 
budoucnost. Tenhle příběh 
zdaleka nekončí.

V posledních měsících jsme se Sousedy hledali cestu, 
jak naše městská část může pomoci ušetřit energii, 
respektive snížit její cenu pro město, ale i pro lidi, 
kteří zde žijí. Podívali jsme se do zahraničí, jiných 
měst a máme několik nápadů, jak šetřit nejen energii, 
ale i naši peněženku.

Volby do zastupitelstva naší městské části Praha 14 
se konají ve dnech 23. a 24. září 2022. 

Podpořte své Sousedy z Prahy 14 a dejte hlas 
celé naší kandidátce. Volíte silný tým lidí, který je 
připraven posouvat město stále kupředu a prosazo-
vat zájmy občanů. Společně. Transparentně. 

Označte křížkem čtvereček vedle názvu strany 
Sousedé pro Prahu 14. Pozor, před čtyřmi lety u nás 
nebylo uděleno přes 27 000 hlasů. Nezapomeňte na 
velký křížek, i když si vybíráte napříč kandidátkou.

Více na

·   Chytré větrání ve školách, školkách, 
    poliklinikách a budovách MČ
·   Komunitní elektrárny
·   Fotovoltaika na vhodné střechy
·   Zelené střechy na školách, lepší klima 
    a udržitelný rozvoj

Pomohli jsme nastartovat projekt LEPŠÍ ČERŇÁK, 
který pomáhá, aby se na “Čerňáku” lépe žilo. Častě-
jší úklidy, strážní služba a jednotná linka pro hlášení 
problémů. Můžete zavolat, poradit se a na jednom 
místě vyřešit problém například s pohodou bydlení 
nebo pořádkem. To kouzelné číslo je, mimochodem: 

 Lepší Čerňák je jen začátek. Dobře víme, že podobná 
podpora je potřeba pro všechny části Čtrnáctky.

Radek Vondra
lídr kandidátky Sousedé pro Prahu 14

Vázení sousedé, 

Plán pro úspory energie

Jak volit? 

Lepší Cernák - nadeje na zmenu

Témata pro Prahu 14 Jak volit  v komunálních 
volbách 2022
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