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Sousedé pro Prahu 14
c. 8ˇ

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. Společně Vám posíláme Doubravku, která 
je pro nás všechny symbolem toho, jaká by naše městská část  
měla být. Věříme, že vystřihovánka udělá radost Vám nebo 
Vašim dětem.    
Prahu 14 jsme vždy viděli jako místo, kde chceme opravdově žít, 
nikoli jen přespávat. Proto jsme se snažili, aby tu byly dobré ško-
ly, zajímavé kulturní dění a aby místní věděli, že žijí v unikátní 
městské části s přírodou na dosah ruky.
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. 
Víme, že nás čeká složitá doba. Mnozí z nás budou řešit problé- 
my, které si ještě před rokem nedokázali představit a Čtrnáctka 
na tom bude úplně stejně. Sousedé mají zkušenosti z krizového 
řízení v uplynulých letech, které získali v době pandemie a jsme 
připraveni využijít je ve prospěch města.
Prahu 14 máme bezesporu všichni rádi. Osobnosti na kandidátce 
Sousedé pro Prahu 14, jí chtějí věnovat svůj čas a energii. Svou 
historii nezačaly psát před pár týdny o veřejné věci se zajímají 
roky a mnohdy se dokázaly o svá témata poprat a vyhrát.
Každé volby u nás propadají tisíce hlasů. Proto si Vás dovolím 
nakonec požádat o to, abyste udělali velký křížek u naší kan-
didátky, i když budete vybírat lidí z ostatních stran a hnutí. 
Tak budete mít jistotu, že rozdělíte všechny své hlasy.

Před pár lety jsme na Černém Mostě 
sehráli představení na motivy místní 
autorské knihy. Podíleli se na něm 
i mnozí dnešní členové Sousedů, což 
mě naplňuje optimismem pro bu- 
doucnost. Tenhle příběh zdaleka ne- 
končí. Také jsem žil na pražském 
sídlišti, deset let. Černý Most mě 
překvapil svým netušeným poten- 
ciálem. Měl jsem dokonce možnost 
být při vzniku jedinečné knihy Linka 
141. Takže mám i důvod věřit, že 
když něco dělají Sousedé pro Sou- 
sedy, má to smysl a perspektivu.

Radek Vondra
lídr kandidátky Sousedé pro Prahu 14

Tomáš Hanák

Vázení sousedé, ˇ
Nad loukami, kde se pasou magistrátní krávy, vyrostla 
Doubravka. I Vy můžete mít naši rozhlednu doma. Jak na to?

1. Podlepte stranu, na které je vystřihovánka čtvrtkou, prostě 
“tlustým” papírem, a vystřihněte všechny díly.

2. Postavte schodiště - naneste lepidlo na bílou část schodiště (1) 
a vytvořte válec.

3. Kruhové části skládačky (2) a (3) nastřihněte v bílé části kruhu, 
po celé délce přerušované čáry, vzniklé trojúhelníky přehněte 
směrem ven.

4. Na bílé ohnuté trojúhelníky podstavy pro rozhlednu (2) 
naneste lepidlo a nalepte je na vnitřní stěnu schodiště. Pozor 
dvě tlusté čáry nakreslené na schodišti musí být v jeho vrchní 
části. Viz obrázek s návodem.

5. Následně zhotovíme vrchní část rozhledny - ochoz. Všechny 
bílé části zábradlí (4) přehněte do pravého úhlu. Naneste na ně 
lepidlo a přilepte je postupně ze spodní části kruhu (3) tak, aby 
zábradlí lemovalo postupně celý kruh.

6. Naneste lepidlo na bílé prohnuté trojúhelníky uprostřed kruhu 
(3) a opatrně z vrchu nasuňte celý ochoz na schodiště. Pozor, 
ochoz by měl být nalepen po vrchní čáru nakreslenou na scho-
dišti.

7. Na nohou rozhledny přehněte všechny bílé části. Vrchní část 
každé nohy potřete lepidlem a přilepte ji do úrovně spodní čáry 
nakreslené na schodišti.

8. Přehněte všechny bílé části na kravách a postavách tak, aby 
stály. Máte hotovo.

Návod pro rozhlednu:

výška ochozu rozhledny
výška nalepení nohy
rozhledny
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·  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

Sousedé pro Prahu 14 Naši kandidáti

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,
Jahodnice

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, 
Jahodnice

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 udrži-
telné energetice,

Černý Most

16. Michal BROŠ 
hokejový trenér, 
dříve kapitán HC 

Sparta Praha, 
Hutě

22. Mgr. Dr. 
Petr ŠTULC  

analytik

28. Ing. Jiří
POČTA 

důchodce

3. Romana ŠPÁDOVÁ 
KUBÁSKOVÁ

předsedkyně byto-
vého družstva
v Hloubětíně

9. Ing. Jiří KLÍMA
MBA, 

živnostník, krizový 
manažer, Jahodnice

15. Ing. Věra
ŠUBRTOVÁ

odborný rada, 
geodetka, Hutě

21. Lenka
BÁRTOVÁ

fundraiserka a ne-
formální 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,

Černý Most

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,
Hloubětín

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

Trenér a dříve kapitán HC Sparta

Bydlím už mnoho let na Hutích a Praha 14 je pro mě to 
nejhezčí místo pro bydlení s mojí rodinou. Jako sportovec 
tělem i duší maximálně podporuji všechny sportovní a 
volnočasové aktivity na naší městské části. Mým cílem 
v následujících čtyřech letech proto bude spolu prosa-
zování a pomoc při realizaci sportovní infrastruktury, aby 
hlavně naše děti měly kde sportovat a dohnaly tak deficit 
vzniklý covidovou karanténou.

architekt Doubravky

Doubravka je pro Prahu 14 symbolem, zhmotněním před-
stavy o soužití mezi lidmi.
Obrazem propojení. Propojení nebe se zemí a země s 
nebem. Je spletitá, stejně jako
lidské cesty, připomíná klubko, ve kterém se ztrácíme, 
hledáme i potkáváme. Jsem rád, že jsem ji díky starostovi 
Radku Vondrovi mohl navrhnout.

Trenér, Skate asociace

Skatepark Černý Most patří aktuálně  jednomu z nejvíce 
navštěvovaných skateparků v České republice. Místní 
klub 3B sports, v jehož čele stojím, zde trénuje a připravu-
je mládež na závody a svět skateboardingu. Mezi jejich 
úspěchy patří hned několik mistrů svých kategorií pos-
ledního ročníku českého poháru ve skateboardingu. Jsem 
rád, že jsou na Praze 14 taková místa a budu se podílet na 
dalším rozvoji.

Michal Broš

Prof. Ing. arch. Martin Rajniš

Honza Bašný

Podporují nás

Náš program pro Prahu 14

Více na www. sousede-praha14. cz


