
Zelené listy
Prahy 14

srpen 2018

Zelení

Komunální volby 5. a 6. 10. 2018. Přijďte.

1. Nenachytají nás změnami v územním plánu

2. Nebudeme váhat řešit dopravní situaci

3. Nenecháme na čtrnáctce zmizet zeleň

4. Nepřeválcují nás političtí matadoři

5. Neutratíme jedinou korunu netransparentně

  6. Neponecháme ulice špinavé a neuklizené

  7. Nebudeme tolerovat hazard a kriminalitu

  8. Nenecháme ve štychu mladé rodiny a seniory

  9. Nedovolíme zhoršení zdravotní a sociální péče

10. Nebudeme zatěžovat malé a střední podnikatele

Mgr. Jiří 
Pilip
č. 2 kandidátky 

Ing. Ilona 
Picková
č. 1 kandidátky 

Nechci, aby nám pod okny čoudila auta, které zde být ne-
musí. Masivní tranzitní doprava do zastavěných oblastí ne-
patří. Je třeba zmobilizovat rezervy v  hromadné dopravě 
např. posílením železnice či kombinované dopravy. Nezapo-
mínám  ani na rozvoj bezpečné infrastruktury  pro chodce 
a cyklisty. Nechci zamořenou čtrnáctku!

Ilona bydlí s rodinou v Kyjích již více než 20 let. Její děde-
ček byl hloubětínský rodák. Vystudovala Agronomickou fa-
kultu České zemědělské univerzity. Nabyté znalosti zúročila 
v rámci své patnáctileté pedagogické praxe, kde mimo jiné 
koordinovala environmentální výchovu. Zastupitelkou za Ze-
lené v  Praze 14 je od roku 2006. Je nadšenou včelařkou, 
ráda si sedne k zajímavé knize nebo třeba k paličkování.

Dohlédnu, aby ze čtrnáctky nezmizela veškerá  
zeleň kvůli zájmům lidí, kteří tady nevidí domov, ale 
pouhé parcely pro svůj vlastní byznys. K tomu je po-
třeba ohlídat územní plánování. V novém Metropolit-
ním plánu je totiž mnoho skrytých změn, které se naší 
městské části přímo dotýkají.

Jirka se na čtrnáctce narodil a žije v ní dodnes. Vy-
studoval historii na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy, kde předsedal jak fakultnímu spolku Stu-
dentské rady, tak celouniverzitní Studentské unii 
UK. Profesně se zabývá oblastí kultury, je pivním 
labužníkem a  za Zelené se specializuje na územní 
plánování. 

Vylosovali jsme si č. 10, máme pro vás  
zelené desatero pro čtrnáctku:

„Územní plánování  
je základ.“

„Fungující a bezpečná silniční 
síť pro všechny druhy dopravy.“
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Konkrétní řešení  
pro čtrnáctku

HLOUBĚTÍN

JAHODNICE

HOSTAVICE

LEHOVEC

ČERNÝ MOST

HUTĚ

KYJE

1   Zklidnění Poděbradské – využití pravého 
jízdního pruhu pro cyklopruh a parkování 
přinese několik desítek nových 
parkovacích míst a zvýšení bezpečnosti

2   Zajistíme zatravnění tramvajové trati 
od Průmyslové ke Slévačské

3   Dokončíme rekonstrukce komunikací 
na sídlišti Hloubětín

4   Připravíme rekonstrukci sítí a komunikací 
v celé čtvrti na jih od Poděbradské

5   Zajistíme obnovu lesíka Aloisov

6   Zajistíme opravu povrchu Slévačské v celé 
délce a zvýšíme bezpečnostní opatření

7   Zasadíme se o revitalizaci vnitrobloku 
Mochovská

8   Pustíme se do realizace projektu  
Vybíralka 25

9   Zasadíme se o dořešení vlastnických 
vztahů a rekonstrukcí stanice metra  
Černý Most včetně terminálu

10   Učiníme další kroky ke zklidnění ulice 
Cíglerova

11   Dáme Central parku novou tvář

12   Pohlídáme stavbu železniční zastávky 
Rajská zahrada včetně lávky

13   Nechceme zanedbané vnitrobloky: 
prosadíme jejich revitalizaci podle vašich 
představ

14   Odmítáme kácení stromů na náměstí kvůli 
představám projektantů

15   Odmítáme vedení městského okruhu 
přes Hloubětín

16   Bojujeme proti transevropské dálnici  
pod vašimi okny: 150 000 aut denně 
na Černý most nepatří

17   Odmítáme ukrajování zeleně kvůli 
developerským projektům

18   Dlouhodobě bojujeme o zachování 
zeleného pásu podél Broumarské 
pro rekreaci

19   Nepodpoříme zrušení zahrádek v Borské 
ani jinde

20   Na zanedbané ploše vybudujeme atypické 
přírodní hřiště nejen pro děti

21   Pohlídáme Metropolitní plán – odmítáme 
rozšiřování obytné výstavby Hutí na úkor 
stávající zeleně

22   Občanská vybavenost na Hutích 
dlouhodobě chybí, zasadíme se zde 
o vznik nové mateřinky

23   Dokončíme rekonstrukci sítí a chodníků 
ve čtvrti Nad Rybníkem

24   Budeme pokračovat v rekonstrukci 
Třešňové a dalších ulic

25   Vybudujeme nový přechod přes Rokytku

26   Podpoříme vznik nové základní školy 
na Jahodnici

27   Nákladní trať podél Českobrodské 
má potenciál pro nové spojení, máme 
navržené tři nové zastávky, které výrazně 
zkrátí cestu na metro, do Vršovic, 
ve výhledu třeba až na Smíchov

28   Podporujeme vznik bikeparku, takové 
sportoviště na čtrnáctce chybí

29   Nedopustíme ukládání jedovatých 
odpadů pod okna domů na Jahodnici 
ani nadměrnou dopravní zátěž na 
Nedokončené

30   Odmítáme rozšiřování areálu Coca-Coly: 
žádné nové monstrózní haly v areálu

31   Zajistíme pohodlné a bezpečné propojení 
pro cyklisty na Prosek a do Horních 
Počernic novou cyklomagistrálou

32   Umožníme bezpečný pohyb cyklistů 
novou trasou podél Průmyslové

33   Zrušíme casina v Hloubětíně

34   Opravíme ulici Za Rokytkou včetně mostu

35   Vytvoříme nové cyklostezky

36   Budeme pokračovat v úpravách 
Hodějovské pro bezpečný pohyb chodců

37   Zatím pusté území změníme na žijící park, 
který odcloní Kyje od průmyslové oblasti 
a poskytne prostor pro rekreaci

38   Proznačíme nové trasy pro cyklisty podél 
Českobrodské, na severu po stávajících 
komunikacích, na jihu po nové stezce 
v izolační zeleni

39   Dostavíme tělocvičnu pro školu 
v Šimanovské

ODMÍTÁME

PLÁNUJEME UDĚLAT
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●  U metra Hloubětín vznikl díky novému přechodu 
bezbariérový přístup k zastávkám tramvaje

●  Jsou připraveny další nové cyklotrasy
●  Byl upraven přechod u smyčky na Lehovci 

a vznikl zde nový přechod k Penny
●  Rozhýbali jsme rekonstrukce komunikací 

v Hloubětíně, na Lehovci i Za Horou
●  Ve spolupráci s občany bal zpracován projekt 

Vybíralka 25
●  Nový povrch dostala Českobrodská i Ocelkova
●  Změnil se projekt, který počítal s vykácením 

stromů na náměstí v Hloubětíně
●  Vznikla nová hřiště v parku U Čeňku,  

připravuje se další etapa

●  Na Hutích vznikly dvě nové multifunkční  
sportovní plochy

●  Nové povrchy dostaly komunikace a chodníky  
Nad Rybníkem, byly zde rekonstruovány sítě 
včetně veřejného osvětlení

●  Navrhli jsme tři nové železniční zastávky  
na trati podél Českobrodské

●  Jahodnice má své workoutové hřiště
●  Nové zastávky autobusu jsou v Nedokončené 

a Lednické
●  Na čtrnáctce byly zrušeny všechny herny

Mgr. Květa  
Dvořáková
„Kvalita života  
se skrývá  
v drobných věcech.“

Dalibor  
Štola
„Reklama a světelný 
smog nás zbytečně  
zahlcují.“

Ing. Vratislav  
Štěpař
„Dostupné bydlení  
a transparentní  
finance.“

Mgr. Karolína  
Chovancová
„Otevřená a solidární  
společnost, kde se  
může zapojit každý.“

Mgr. Eva Jordán  
Vaňková
„Kvalitní vzdělávací  
instituce pro děti všech 
věkových kategorií.“

Kontrolu finančních prostředků a bytovou politiku 
považuji za hlavní pilíře hospodaření městské části.

Mým cílem je bourání bariér, zaměřím se především 
na jejich odstraňování ve veřejné dopravě.

Péče o děti je nejlepším vkladem do budoucnosti.  
Nesmí chybět ani moderní zelené prostory k odpočinku 
i zábavě.

Záleží mi na upraveném okolí, kvalitní a pohodlné  
veřejné dopravě a chodnících bez děr a výmolů.

Zaměřím se na reklamní poutače u silnic a světelný 
smog, které nabízejí možnosti úspor v energiích.

14 největších zelených úspěchů naší práce 
na čtrnáctce v letech 2014–2018

Více o našich  
kandidátech i programu  
najdete na stránkách

www.praha14.zeleni.cz

a mnoho dalších najdete  
na www.praha14.zeleni.cz


