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dovolujeme si představit Vám volební 
program ODS Praha 9 pro volební období 
2014–2018.

Celá naše volební kampaň a samozřejmě 
i náš volební program se Vám snaží sdělit 
následující: ve všech volbách, tím spíše 
v těch komunálních, by pro voliče měly být 
nejdůležitější KONKRÉTNÍ ZÁVAZKY, které 
jim politická strana nabízí.

K čemu jsou obecné sliby a hesla, pod 
kterými si lze představit všechno možné, ale 
také nic? Volič se nedozví, jaké konkrétní 
změny se v jeho okolí plánují a ani si zpětně 
nemůže ověřit, zda politická strana svoje 
sliby z předchozích let skutečně naplnila. 
My oproti tomu nabízíme konkrétní závazky 
– zřetelně se zavazujeme nadále měnit tvář 
Prahy 9 k lepšímu, tedy naplňovat naše heslo 
z kampaně v roce 2010. Věříme, že v uplynu-
lém volebním období se nám to podařilo.

Jsme si plně vědomi významu obou slov.
Konkrétní – to je opak výrazu „obecné“. 

Chceme, aby si každý občan našel v progra-
mu to, co se týká jeho bezprostředního okolí 
a jeho zájmu. Nenabízíme obecně „více zele-
ně“ – ale naprosto konkrétně nové parky ve 
Vysočanech: park Pod Lávkou, park Zahrád-
ky, park Balabenka a rozšíření relaxační zóny 
Rokytka, a to po celém toku říčky Rokytky 
na Praze 9. Na Proseku chystáme prodlou-
žení a rozšíření parků Přátelství i Srdce. 
Nehlásáme obecně „více parkovacích míst na 
Proseku“, ale představujeme konkrétní pro-
jekty pro parkoviště na vhodných pozemcích 
(viz. kapitola Konkrétní závazky v dopravě) 
a vytvoření přibližně 550 nových míst pro 
parkování. Nespoléháme na obecné heslo 
„lepší životní prostředí“, ale předkládáme 
konkrétní změny: zatravnění další tramva-
jové trati, likvidaci dalších problematických 
ubytoven a squatů, jakož i konkrétní projekty 
ve školství či v kultuře.

Stejně tak jsme si plně vědomi významu 
slova závazky: v případě, že dostaneme Vaši 
důvěru, jsme zavázáni splnit to, co v pro-

gramu uvádíme. Že naše závazky vůči Vám 
nebereme na lehkou váhu a že jsou u nás 
reálné, si můžete ověřit při porovnání voleb-
ního programu z roku 2010. Všechny v něm 
deklarované sliby jsme naplnili. Pro jedno-
dušší orientaci v předkládaném programu 
zvýrazňujeme závazky splněné v předchozím 
volebním období a závazky do budoucna. 
Věříme, že si každý občan Prahy 9 najde v na-
šem volebním programu svou kapitolu nebo 
závazek, jehož naplnění by si přál.

Plně si uvědomujeme situaci ODS jako 
takové. Věříme ale, že naši práci na Praze 
9 znáte, že si všímáte toho, jak se Praha 9 
stává stále lepší a lepší adresou. V uplynulém 
volebním období jsme vyvinuli maximum 
úsilí k tomu, aby se Praha 9 přetvářela k Vaší 
spokojenosti. Jsme stejný tým, který připra-
voval volební program v roce 2010, a který 
se jej do posledního bodu snažil za čtyři roky 
působení na radnici naplnit. Není nic jed-
noduššího, než „přeskočit“ do jiné politické 
strany a s úsměvem hlásat nová hesla. My 
ale věříme tomu, že komunální politika není 
o stranách, ale o lidech. A tým ODS Praha 9 
je složen z lidí, kteří na Praze 9 dlouhodo-
bě žijí, a kteří se stále snaží měnit její tvář 
k lepšímu. 

Vážení spoluobčané,

Prioritou pro voliče 
by v komunálních 
volbách měly být 
konkrétní závazky 
konkrétních lidi. 
Žádné obecné sliby!
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Konkrétní závazky pro

MALOU 
A EFEKTIVNÍ 
RADNICI
1) Nižší počet úředníků vs. 

vzrůstající počet obyvatel
Přestože počet obyvatel Pra-
hy 9 se neustále zvyšuje, počet 
zaměstnanců Prahy 9 se mírně 
snižuje při zachování kvality 
poskytovaných služeb. Tento 
trend chceme i nadále udržet.

2) Jasně definované služby 
a jejich pokrytí

Radnice má co nejefektivněji 
sloužit obyvatelům a byro-
kracie má ubývat, nikoliv 
narůstat. Naším cílem je 
snížit byrokratickou zátěž na 
minimum a udělat z Devítky 
malou a efektivní radnici pro 
své občany.

3) Digitalizace
Naším dlouhodobým cílem je 
rozhodovací procesy zjednodu-
šit a zpřehlednit tak, aby jim 
co největší počet obyvatel plně 
rozuměl. Chceme nadále pokra-
čovat v e-aukcích a prostřed-

nictvím digitální úřední desky 
propojené s internetovým por-
tálem www.praha9.cz umož-
níme obyvatelům z pohodlí 
domova sledovat, co nového se 
v naší městské části děje.

4) Řádná správa majetku
S blížícími se volbami je nutné 
skládat účty ve všech smě-
rech, zejména pak v nakládání 
s nemovitým majetkem. Naším 
dlouhodobým cílem bylo 
získávat strategické pozemky 
na území Prahy 9 do majetku 
Devítky. Po pozemcích v Pís-
kovcové ulici a Lovosické jsme 
získali celkem 95 pozemků 
o celkové výměře přesahující 
více jak 80 000 m2 v tržní hod-
notě přesahující 350 000 000 
korun.

Zásluhou tohoto úsilí Prahy 9 
je tak dnes možné otevírat 
témata jako je řešení dopravy 
v klidu, neboť parkoviště před 

poliklinikou, za obchodním 
domem Billa na Prosecké 
ulici, parkoviště v Jiřetínské 
navazující na Park přátelství, 
nebo parkoviště v Pískovcové 
umožňují v budoucnu vytvo-
řit dostatečné počty nových 
parkovacích míst tak, aby 
problém s parkováním mohl 
být v dohledné době vyřešen. 
Dále se nám podařilo získat 
strategické pozemky v okolí 
Polikliniky Prosek, což umož-
ňuje další rozšiřování nabídky 
služeb určených obyvatelům 
Prahy 9 a zároveň se význam-
ně zvýšila možnost Devítky 
zasahovat do případných změn 
v této lokalitě.

V tomto trendu chceme 
nadále pokračovat a budeme 
zároveň usilovat o takové 
pozemky, které mají strategic-
ký přístup k obytným zónám 
tak, abychom zde v případně 
nutnosti dokázali eliminovat 
zahušťování výstavby.

Naším dlouhodo-
bým cílem je vlastnit 
strategické pozemky 
na území Prahy 9. 
Do majetku Devítky se 
nám podařilo získat 
celkem 95 pozemků 
o celkové výměře 
přesahující více jak 
80 000 m2 v tržní 
hodnotě přesahující 
350 000 000 korun.

Naše priority:
 • Nižší počet úředníků
 • Jasně definované 
služby a jejich 
pokrytí
 • Digitalizace
 • Řádná správa 
majetku
 • Spolupráce se 
zájmovými spolky, 
SVJ a bytovými 
družstvy
 • Příprava a tlak na 
reformu samospráv

1
Ing. Jan Jarolím
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Co se týče prodeje pozemků 
z majetku Prahy 9, těch pro-
běhlo za celé období minimum 
a jednalo se především o po-
zemky, kdy chtěl vlastník úze-
mí své pozemky zcelovat, dále 
šlo o prodej zahrádek a také 
o prodej pozemků ve správě 
MČ Praha 9 pod zastavěnými 
budovami (např. družstvům 
pod panelovými domy apod.)

V budoucnu bychom rádi 
prodali takové nemovitosti, 
které ke své činnosti Devítka 
nepotřebuje, a oproti tomu 
budeme chtít nadále získávat 
strategická území pro rozvoj 
služeb na Praze 9, nebo pozem-
ky pro ovlivnění případných 
pokusů o zhušťování stávající 
obytné zástavby.

5) Spolupráce se zájmovými 
spolky, SVJ a bytovými 
družstvy

V uplynulých několika letech 
jsme se přesvědčili, že většina 
spolků (s výjimkou pseudo-
ochránců přírody) má napros-

to stejné zájmy, jako většina 
obyvatel Devítky. Budeme 
nadále podporovat jejich práci 
pro ochranu území Devítky 
před různými plány investorů 
snažících se maximálně zhod-
notit své investice masivním 
zahušťováním obytné zástavby. 
Předložili jsme a následně na 
zastupitelstvu i schválili text 
memoranda mezi SOS Stříž-
kov a Prahou 9, a tak budeme 
postupovat i v případě dalších 
spolků, jejichž zájmy jsou 
transparentní, jasné a dlouho-
době konzistentní.

V celém uplynulém voleb-
ním období jsme se pravidel-
ně setkávali se zástupci SVJ 
a bytových družstev, což se 
nám velmi osvědčilo. Potvrdilo 
se, že je účelné řešit problémy 
přímo s těmi, kdo v daném 
místě bydlí a vnímá tak pří-
padné nedostatky dennoden-
ně. Zástupci jednotlivých SVJ 
a bytových družstev tak při-
cházeli s konkrétními návrhy 
na zlepšení prostředí pro život 

v jejich bezprostředním okolí. 
Pokud to bylo v našich mož-
nostech (především z hlediska 
kompetence), nedostatky jsme 
vyřešili. Jednalo-li se o přesah 
naší kompetence nebo správy, 
upozornili jsme příslušné orga-
nizace s žádostí o nápravu.

V těchto setkáních bychom 
rádi pokračovali i nadále.

6) Příprava a tlak na 
reformu samospráv

Zadlužování municipalit, 
stejně jako dlouhodobě špatně 
nastavené financování samo-
správ, je neudržitelné a vede 
jen k dalšímu zadlužování a ne-
hospodárnosti úřadů. Jedno-
duché představy představitelů 
STAN, kdy se „bohatým bere“ 
(míněno Praha, která přišla 
o více jak 2 mld. zásluhou 
pana Gazdíka) jsou toho jen 
důkazem. Nemá smysl čekat, 
až malé obce opět dostanou na 
úkor velkých měst další peníze, 
ale je potřeba předložit nový 
systém Rozpočtového určení 
daní (RUD). Přesto, že jako De-
vítka máme omezené možnosti 
a nemáme ze zákona legislativ-
ní iniciativu (možnost předlo-
žení návrhu zákona), cítíme 
jako naší povinnost otevřít na 
„pražské půdě“ diskusi nad no-
vým RUDem a změnou systému 
financování samospráv.

Více o této úvaze najdete 
v případě zájmu v našich člán-
cích na www.odsdevitka.cz. 

Pravidelně se 
setkáváme se zástupci 
SVJ a bytových 
družstev. Potvrdilo 
se nám, že je účelné 
řešit problémy přímo 
s těmi, kdo v daném 
místě bydlí.

Od roku 2006 je starostou Prahy 9 Ing. Jan Jarolím

Snažíme se, aby vše, co obyvatelé Prahy 9 potřebují,
našli na webových stránkách www.praha9.cz

Radnice MČ Praha 9
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1) Devítka bez dluhů
MČ Praha 9 pod vedením 
ODS dlouhodobě hospodaří 
s vyrovnaným rozpočtem. 
Případné plánované rozpočto-
vé schodky jsou kryty Fondem 
rozvoje a rezerv, tedy finanč-
ními prostředky uspořenými 
z minulých let. Jednou z největ-
ších priorit devítkové ODS je 
nadále usilovat o dlouhodobě 
vyrovnané rozpočty. Vzhledem 
k vývoji HDP nelze bohužel 
v blízké budoucnosti očekávat 
navýšení příjmů. Na druhé 
straně neustále se zvyšující 
počet nově narozených dětí, 
stejně jako počet obyvatel 
v důchodovém věku (viz. grafy 
v dalších kapitolách), zvyšuje 
výdaje. Z hlediska současné-
ho stavu lze zjednodušeně 
konstatovat, že zatímco příjmy 
se nebudou zvyšovat, u ná-

kladů můžeme očekávat růst. 
Proto je zapotřebí redefinovat 
rozpočtové priority, abychom 
mohli pokračovat s dalším 
snižováním běžných výdajů. Je-
dině touto cestou bude možné 
i v budoucnu udržovat rozpo-
čty Prahy 9 nadále vyrovnané.

2) Definice rozpočtových 
priorit

Na prvním místě čeká Devítku 
v blízké budoucnosti zcela 
zásadní investice, a to stavba 
nové základní školy ve Vysoča-

nech. Za další důležité inves-
tice považujeme pokračování 
rozvoje a revitalizace parků 
a zelených ploch Prahy 9 a roz-
šiřování parkovacích kapacit. 
V případě péče o seniory a vý-
stavby nového domova seniorů 
budeme hledat investory, se 
kterými bychom tyto projekty 
financovali. Výše uvedené roz-
počtové priority a řadu dalších 
v oblasti kapitálových výdajů 
pak najdete podrobně rozepsa-
né v jednotlivých kapitolách 
na dalších stranách našeho 
volebního programu.

3) Snižování běžných výdajů
Dlouhodobé snižování běžných 
výdajů je pro nás jednou 
z priorit. Definicí rozpočtových 
priorit nastiňujeme cestu, 
kterou se chceme ve snižování 
běžných výdajů vydat.

Konkrétní závazky

V OBLASTI 
ROZPOČTU
I když kapitola o rozpočtu není nikdy příliš čtivá, je nutné si 
uvědomit, že bez finančních zdrojů není možné realizovat žádnou 
z dalších kapitol, tedy žádné zlepšení pro Prahu 9 a její obyvatele. 
Pro ODS Praha 9 je zásadním závazkem a prioritou získávat 
pro Prahu 9 finanční prostředky a účelně s nimi hospodařit.

2

Naše priority:
 • Devítka bez dluhů
 • Definice 
rozpočtových priorit
 • Snižování běžných 
nákladů
 • Posilování 
kapitálových výdajů: 
získávání prostředků 
mimo rozpočet 
Prahy 9
 • Pokračování 
v privatizaci
 • Podpora malých 
a středních 
podnikatelů

Takto vidíme budoucnost Parku Přátelství

Mgr. Tomáš Portlík
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4) Posilování kapitálových 
výdajů: získávání 
prostředků mimo rozpočet 
Prahy 9 (SFŽP; EU a jiné)

Peníze z vnějších zdrojů jako jsou 
fondy EU, Státní fond životního 
prostředí, nebo Hlavní město Pra-
ha hrají z pohledu kapitálových 
výdajů pro rozvoj Prahy 9 zcela 
zásadní význam, a proto věnuje-
me a věnovat budeme velké úsilí 
pro jejich získávání.

Celkem se nám v minulém 
volebním období podařilo zís-
kat nebo dosáhnout schválení 
dotací za více než 180 milionů 
korun, což je více než jeden celý 
investiční rozpočet za kalendář-
ní rok (od roku 2011). Zjednodu-
šeně lze uvést, že jsme investič-
ní tempo každého roku zrychlili 
o téměř celou jednu čtvrtinu, 
ze čtyř investičních let je jich 
tedy 5. Mohlo tak být realizo-
váno mnoho projektů, které 
byly prospěšné pro obyvatele 
Devítky: zateplení mateřských 
škol, zateplení základních 
škol Novoborská, Litvínovská 
a Balabenka, Polikliniky Prosek, 
rekonstrukce náměstíčka na 
Starém Proseku, byl pořízen za-
metací stroj snižující prašnost, 
v rámci projektu INVOLVE a tzv. 
„měkkých“ projektů čerpáme 
finanční prostředky na projekt 
parku Balabenka. Ze Státní-
ho fondu životního prostředí 
bychom měli získat více jak 10 
milionů na vytvoření 16 stání 
pro podzemní kontejnery.

Úsilí v získávání finanční 
podpory od Hlavního města pro-
střednictvím účelových investič-
ních dotací jsme soustředili 
především do oblasti školství. 
Podařilo se získat dotaci na 
nástavbu pavilonu Šluknovská, 
revitalizaci sportovního areálu 
při ZŠ Na Balabence, rekon-
strukci vnitrobloku Rumburská 
Bílinská, získali jsme dotaci na 

důležitou rekonstrukci domu 
sociálních služeb Hejnická 
(včetně stacionáře pro postiže-
né Alzheimerovou chorobou), 
na úpravu veřejných prostran-
ství na sídlišti a na rekonstrukci 
objektu záchranné služby při 
Poliklinice Prosek.

V roce 2011 se nám podařilo 
získat dotaci na postavení no-
vého pavilonu při MŠ u Vyso-
čanského pivovaru a úpravu 
dalších vnitrobloků. V roce 
2012 jsme pak získali pro-
středky na výstavbu pavilonu 
U Nové školy. V roce 2013 po 
změně vedení na HLMP, se nám 
nepodařilo získat žádnou inves-
tiční dotaci a v roce 2014 jsme 
dostali finance na výstavbu 
nového pavilonu Litvínovská 
Veltruská a vytvoření nové tří-
dy při nové školce MŠ Kytlická.

Řada investičních prostředků 
byla na našem území investo-
vána za úsilí našich radních 
mimo rozpočet Prahy 9. Namát-
kou lze uvést jako ty největší 
třeba rekonstrukci tramvajové 
trati Poděbradská včetně nové 
zastávky Kabešova (vyřizo-
vali Tomáš Holeček a Tomáš 
Portlík), nebo například úpravu 
koryta a okolí Rokytky, které se 
nyní mění v největší soustavu 
parků propojených mezi sebou 
v Praze. Obě tyto významné 
investiční akce znamenají 
objem finančních prostředků 
přesahující 150 milionů.

5) Pokračování v privatizaci
Dlouhodobě zastáváme názor, 
že nejlepším správcem ma-
jetku je sám vlastník, a proto 
jsme splnili svůj slib z roku 
2010 a předložili kompletní 
harmonogram privatizace bytů 
na Praze 9 do roku 2018, ve 
kterém jsou zahrnuty všechny 
bytové domy. Pokusíme se 
privatizaci v rámci možností 

urychlit nad rámec schválené-
ho harmonogramu.

6) Podpora malých 
a středních podnikatelů

Devítka se podle svých 
možností snaží o nepřímou 
podporu malých a středních 
podnikatelů. S výhercem 
soutěže o podnikatele Devítky 
(2011) jsme navázali úspěšnou 
spolupráci, jejímž výsledkem 
je největší outdoorové cviči-
ště v Praze – Fitness stezka 
Rokytka. V tomto úspěšném 
a oblíbeném projektu chceme 
rozhodně pokračovat.

S producenty pořádajícími 
kulturní akce spolupracujeme 
dlouhodobě na tom, aby u nás 
bylo pokud možno co nejvíce 
kulturních a společenských 
akcí, které Devítku zviditelní 
a umožní malým a středním 
podnikatelům v okolí takových 
akcí nabízet své služby.

Plánujeme aktualizovat 
i interaktivní mapu nabídky 
služeb a zboží Devítky tak, aby 
si v moderní době mohl každý 
„zákazník“ najít v blízkosti 
svého bydliště obchod, který na 
Devítce hledá. Prostřednictvím 
možnosti vyjadřovat se k územ-
nímu plánu se budeme snažit 
o to, aby vedle výstavby bytů 
byla nová zástavba doplněna 
o adekvátní nabídku služeb 
nebo zboží. Více podpory chce-
me vyslat směrem ke kulturním 
a zájmovým spolkům, neboť 
právě ty se staly v posledních 
letech důležitou a nedílnou 
součástí života Devítky.

Více informací najdete 
v dalších kapitolách tohoto 
programu. 

Splnili jsme, 
co jsme slíbili:

 • Vyrovnané 
hospodaření
 • Maximální využití 
prostředků z fondů 
EU, státního 
rozpočtu a rozpočtu 
hl. m. Prahy
 • Úspory
 • Transparentnost
 • Podpora malých 
a středních 
podnikatelů
 • Řádná správa 
majetku

Jedním z výsledků spolupráce s malými podnikateli bylo otevření největšího
outdoorového cvičiště v Praze – Fitness stezka Rokytka v červnu 2014

Díky dotacím z EU můžete
v ulicích Prahy 9 potkat zametací
stroj snižující prašnost

Podíl vlastních a cizích zdrojů na investicích Prahy 9

PRůMěRNé ROčNí KaPITálOVé 
VýDaJE PRahy 9 

(Za POSlEDNí TŘI ROKy)

SOUčET DOTací Z EU, 
hlMP a SFŽP 

(Za VOlEbNí ObDObí)

0 Kč

50 000 000 Kč

100 000 000 Kč

150 000 000 Kč

200 000 000 Kč
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1) Rozšíření a vytvoření 
nových parků: Přátelství, 
Pod Lávkou, Zahrádky, 
Balabenka a dokončení 
parku Srdce

Součástí dlouhodobé strategie 
devítkové ODS je kvalitní byd-

lení, které se snažíme zajistit 
mimo jiné rozvojem parků 
a ploch určených k rekreaci 
a relaxaci. Park Přátelství je 
symbolem přeměny celého 
Proseka a nám velmi záleží 
na jeho rozšíření směrem 

ke stanici metra Střížkov. 
Prosek a Střížkov by tak získal 
dominantní „Central Park“, 
který by se navždy stal jeho 
pevnou a nedílnou součástí. 
Znovu by byla zvýšena kvalita 
bydlení pro obyvatele Proseka 

Konkrétní závazky pro

ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ
Prioritou pro životní prostředí a rozvoj území je rozšiřování zelených 
a relaxačních ploch, péče o svěřený majetek, čistota, údržba 
komunikací a zeleně. Náš program navazuje na volební program 
z minulých let, kdy se naše sliby staly realitou.

3

Českobrodská
Českobrodská

Průmyslová

Kbelská

ProseckáLitoměřickáHabartic
ká

Lovosická

Tupolevova

Vysočanská

Střelničná

Lib
erecká

Českomoravská Poděbradská

PoděbradskáSokolovská

Spojovací

Koněvova

Podviní
Rokytka

Rokytka

Rokytka
Rokytka

Kolbenova
Kolbenova

Hloubětín

Na Balkáně

Cyklostezka
(A26)
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Na Balabence

Vysočany

Klíčov
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Prosek I,II
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Prosek III

Střížkov
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Střížkov

Nový 
Prosek

nádraží Libeň

Palmovka

Letňany

Prosek

Střížkov
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Praha 8

Praha 3
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PVA EXPO 
PRAHA

Nádraží
Vysočany

HrdlořezyZelené 
město

Freyova

1 Lorem ipsum
2 Lorem ipsum
3 Lorem ipsum
1 Lorem ipsum
2 Lorem ipsum
3 Lorem ipsum

VÍCE

Vysočanská

Hořejší rybník

Harfa

Kbelská

Jarov

O2 Aréna

1
2

3

64
5

NÁŠ KONKRÉTNÍ ZÁVAZEK
Propojení vysočanských parků a vytvoření největší klidové  
a relaxační zóny na Praze 9 – RELAXAČNÍ ZÓNA ROKYTKA

Park Pod Lávkou
- indoorová lezecká stěna
- hřiště na Street workout

1

Park Zahrádky2

Hořejší rybník 
- Piknik zóna s větším ohništěm  
- Golem (sportovní víceúčelový 
   prvek z akátu) 
- Paddleboarding

3

Meandry6

Frisbee

Meandry 
TRX / spádové sportoviště z akátu 
pro Smetanku a Zelené Město

4

Meandry 
- práce v parku

Meandry 
- piknik posezení 
- louka nejen na jógu

Více o Devítka v pohybu hledej 
na www.devitkavpohybu.cz

Rodinná pohoda Meandry 
- naučná stezka

FSR II.5

Horní hřiště 
s boulderem6

Vážení spoluobčané, 
v současné době probíhá revitalizace toku 

Rokytky v Hrdlořezích. Jedná se o největší 
revitalizaci koryta Rokytky na území Devítky 
v celé historii. Na podzim by zde měla být pro-
vedena masivní výsadba   nové zeleně podél 
vytvořených meandrů. Došlo by tak k vytvoření 
jedné z největších zelených zón na Praze 9 
určených k relaxaci a odpočinku.

Výstavbou nových parků Pod Lávkou1  
a Zahrádky2 podél cyklostezky následně dojde 
k ucelení RELAXAČNÍ ZÓNY ROKYTKA po celém 
jejím toku.

V neposlední řadě chceme dokončit cyklostezku 
od Hořejšího rybníka3 až k hranicím s  Prahou 14. 
Cyklostezka podél Rokytky by tak začínala  
a končila na hracích s Prahou 8 a Prahou 14.

Po dokončení celé etapy revitalizace Rokytky, 
tak dojde propojení a ucelení celého území  
pro relaxaci a sport. Součástí tohoto území 
podél celého toku Rokytky6 budou cvičící zóny  
s mnoha posilovacími prvky5, které realizujeme 
ve spolupráci s Devítkou v pohybu a jsme 
přesvědčeni, že si zde najde své místo relaxace 
každý obyvatel nejen Praha 9.

Tomáš Holeček
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a Střížkova a zhodnotily by se 
jejich byty.

Již v příštím roce chceme 
zahájit revitalizaci parků Pod 
Lávkou a parku Zahrádky.

Park Pod Lávkou bude klido-
vá zóna pro obyvatele okolních 
domů. Naše představa realiza-
ce parku je vytvořit takovou 
klidovou zónu, kde si každá 
věková kategorie najde své.

Park Zahrádky by měl svou 
rozlohou být jedním z nej-
větších parků Městské části 
Praha 9. Využívat ho budou 
moci všechny věkové katego-
rie a zájmové skupiny včetně 
„pejskařů“. Další zajímavostí 
je začlení vodních ploch do 
parku a úprava břehů Rokytky, 

na nichž bude vytvořeno brou-
zdaliště pro děti. Pro místní 
obyvatele také připravujeme 
projekt tzv. zelené osy, kde 
plánujeme vytvořit stromovou 
alej napříč celým parkem, přes 
novou lávku nad Rokytkou 
s vyústěním u stanice metra 
Kolbenova, čímž by se i výraz-
ně zvýšila dostupnost MHD 
pro obyvatele této lokality.

Park Balabenka při základní 
škole svým položením tzv. vnit-
robloku vytvoří ideální klidovou 
zónu pro obyvatele z okolí.

Druhá etapa revitalizace 
parku Srdce má být zaměřena 
především na mladší generaci 
a vzniknout by zde mělo dětské 
hřiště a moderní herní prvky.

2) Propojení vysočanských 
parků a vytvoření největší 
klidové a relaxační zóny 
na Praze 9 – Relaxační 
zóna Rokytka.

V současné době probíhá 
revitalizace toku Rokytky v Hr-
dlořezích. Jedná se o největší 
revitalizaci koryta Rokytky na 
území Devítky v celé historii. 
Na podzim by zde měla být 
provedena masivní výsadba 
nové zeleně podél vytvořených 
meandrů. Vznikla by tak jedna 
z největších zelených zón na 
Praze 9 určených k relaxaci 
a k odpočinku. Tato akce 
navazuje na vyčištění Hořej-
šího rybníku, které proběhlo 
v minulém roce.

Naše priority:
 • Rozšíření stávajících 
a vytvoření 
nových parků: 
Přátelství, Pod 
lávkou, Zahrádky, 
balabenka 
a dokončení parku 
Srdce
 • Vytvoření Relaxační 
zóny Rokytka
 • Zkvalitňování 
a posilování 
prvků dětských 
a juniorských hřišť
 • Nová psí hřiště
 • Rozvoj území po 
bývalých továrnách
 • Revitalizace 
vnitrobloků 
a nezahušťování 
stávající zástavby
 • Pokračování 
v odstraňování 
problematických 
ubytoven a sběren 
barevných kovů
 • Tvrdší postihy za 
černé skládky 
a neudržování 
budov a pozemků
 • Rozšiřování 
podzemních 
kontejnerů 
a podpora stanovišť 
na kontejnery 
s odpadem
 • Posílení úklidu 
zapojením zdravotně 
handicapovaných, 
nezaměstnaných 
a lidí bez domova

Park Zahrádky by měl být jedním z největších parků v Praze 9

Revitalizace toku Rokytky bude zakončena na podzim výsadbou zeleně podél vytvořených meandrů
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Výstavbou nových parků 
Pod Lávkou a Zahrádky podél 
cyklostezky má následně dojít 
k ucelení Relaxační zóny Rokyt-
ka na celém toku. Jako součást 
projektu vytvoření nových 
parků a Relaxační zóny Rokyt-
ka plánujeme oživit i lokalitu 
Třešňovky tak, aby sloužila co 
nejlépe místním obyvatelům.

V neposlední řadě chceme 
dokončit cyklostezku od Ho-
řejšího rybníka až k hranicím 
s Prahou 14. Cyklostezka podél 

Rokytky by tak začínala a kon-
čila na hranicích s Prahou 8 
a Prahou 14.

3) Zkvalitňování 
a posilování prvků 
dětských 
i juniorských hřišť

Bezpečnost a zábava těch 
nejmenších je pro nás vel-
kou prioritou. Proto chceme 
pokračovat v další moderni-
zaci dětských hřišť a v trendu 
obměn herních prvků na téměř 
80 hřištích.

4) Nová psí hřiště zvyšují 
bezpečnost dětí, čistotu 
a zpříjemňují život 
pejskařům

Reflektujeme zvyšující se po-
čet pejskařů a postupně navy-
šujeme jak stojany s pytlíky na 
psí exkrementy, tak zřizujeme 
i nová psí hřiště s agility prvky. 
Průzkumy jasně ukazují, že se 
tím omezuje volné pobíhání 
psů v parcích a v blízkosti dět-
ských hřišť, která jsou z těchto 
důvodů oplocována.

5) Rozvoj území po bývalých 
opuštěných továrnách 
(brownfields)

Zatímco většina Prahy 9 má 
již výstavbu za sebou, je nutné 

nyní pokračovat v revitalizaci 
tzv. brownfields, tj. území po 
bývalých továrnách, která 
již ztratila původní využití. 
V dnešní době vzniká na těch-
to územích bytová zástavba, 
obchody, sklady a prodejny. 
O2 Arena (jakožto největší 
sportovní hala v ČR) vznikla 
také na území po bývalých 
továrnách, stejně jako soused-
ní Galerie Harfa, které tvoří 
nedílnou součást tzv. Zeleného 
ostrova.

6) Revitalizace vnitrobloků 
a nezahušťování stávající 
zástavby

Rádi bychom navázali na revi-
talizaci vnitrobloků v uplynu-
lých letech a za tímto účelem 
žádali o finanční prostředky 
z EU tak, aby v letech 2014 
– 2018 mohl být revitalizo-
ván jejich co největší počet. 
Po diskuzích s jednotlivými 
představiteli Společenství 
vlastníků jsme připravili 
představu, jak by revitalizace 
jednotlivých vnitrobloků měla 
pokračovat.

Vážíme si každého zelené-
ho prostranství na Praze 9. 
Zároveň plně ctíme vlastnické 
právo. Nemůžeme nikomu 
zakazovat stavět na jeho po-
zemku. Co však můžeme (a co 
zároveň děláme) je prosazo-
vání takové změny Pražských 
stavebních předpisů, které 
městské části umožní zohled-
nit směrem k developerovi 
naše požadavky k budoucí 
výstavbě. Jedná se zejména 
o dopravu (v klidu i v pohybu), 
a chybějící infrastrukturu 
například ve školství, ale také 
respektování a ohleduplnost 
k okolní zástavbě.

7) Pokračování v odstraňo-
vání „problematických“ 
ubytoven a sběren 
barevných kovů

V letech 2010–2014 se nám 
podařilo odstranit pět dlouho-
době problémových ubytoven, 
které byly terčem mnoha 
stížností, mimo jiné z důvodu 
zvýšeného výskytu trestné čin-
nosti. V tomto trendu chceme 
nadále pokračovat. Stejně tak 
chceme pokračovat v redukci 
sběren barevných kovů.

Naší snahou je rozšířit Park Přátelství až ke stanici metra Střížkov

Zřizováním nových psích hřišť se snažíme vyjít vstříc pejskařům
a zároveň omezit volné pobíhání psů v parcích
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8) Tvrdé postihy za černé 
skládky a zpřísnění 
sankcí vůči vlastníkům 
neudržovaných budov 
a pozemků

Problém černých skládek je 
trvalým nešvarem nejen Pra-
hy 9. Přestože se nám poda-
řilo jejich výskyt snížit, nové 
bohužel stále vznikají. Proto 
v součinnosti s exekutorskou 
komorou připravujeme nové 
kroky proti těm majitelům, 
kteří své pozemky neudržují 
a nereagují na naše výzvy. 
Na inkriminovaných místech 
chceme pokračovat v instala-
ci tzv. fotopastí, které budou 
přímo propojeny s policií.

Na území Prahy 9 se na-
cházejí neudržované objekty 
v majetku ministerstev, nebo 
jiných organizací, které je 
nechávají chátrat a nepřímo 
tak napomáhají vzniku ghett 
obyvatel bez domova, nebo se 

v řadě případů stávají skládka-
mi. Proti takovým vlastníkům 
budeme tvrdě postupovat.

9) Rozšiřování podzemních 
kontejnerů a podpora 
stanovišť na kontejnery 
s odpadem

V letošním roce jsme realizova-
li první podzemní kontejnerové 
stání na tříděný odpad před di-
vadlem Gong. Za velmi krátkou 
dobu bylo možné se přesvědčit 
o tom, jak se toto stanoviště 
stalo využívaným a z dopisů 
představitelů jednotlivých SVJ 
víme, že je o tento typ umístění 
odpadových nádob pro tříděný 
odpad zájem. Proto jsme při-
pravili seznam dalších 10 míst, 
kde bychom chtěli podzemní 
kontejnerová stání instalovat. 
Mapku jednotlivých stání 
najdete na www.odsdevitka.cz. 
Vedle toho nadále podporujeme 
vznik nových míst s klecemi 

pro umísťování odpadních ná-
dob pro komunální odpad.

10) Posílení úklidu zapoje-
ním osob se zdravotním 
postižením, spolků, obča-
nů z řad nezaměstnaných 
a obyvatel bez domova

Ceníme si spolupráce s klienty 
Etincelle při zajištění péče 
o chodníky na Proseku. Jedná 
se většinou o skupinu lidí 
s mentálním postižením 
a o jejich asistenta. Zajišťují 
pro nás úklidy zeleně a šinto-
vání (prorůstání trávy do chod-
níků) chodníků a do tohoto 
léta se pohybovali především 
na straně Proseka mezi Jablo-
neckou a Lovosickou ulicí. 
Jsou to zcela samostatní lidé 
a jediné co potřebují je – od-
vézt pytle s odpadem či posbí-
rat hromádky po šintování, což 
dělají naši zahradníci. Kvalitní 
úklid ploch a péči o chodníky 
si přejeme rozšířit i na druhou 
stranu Proseka mezi ulice 
Vysočanskou a Litoměřickou 
a rádi bychom, aby tento 
úklid dělaly nadále osoby se 
zdravotním postižením, jejichž 
činnost se na území Devítky 
osvědčila.

Stejně jako v uplynulých 
čtyřech letech budeme stále 
více posilovat péči o čistotu 
a pořádek také se zapojením 
spolků, nezaměstnaných ob-
čanů (v součinnosti s úřadem 
práce) a lidí bez domova. Má-
lokdo například ví, že lidé bez 
domova ve spolupráci s Devít-
kou sebrali za uplynulé čtyři 
roky více než 150 tun odpadu, 
přičemž sběr odpadu probíhá 
každý měsíc. 

Splnili jsme, 
co jsme slíbili:

 • Úklid vlastních 
chodníků 
a komunikací
 • Psí program
 • Pokračování 
v důsledném 
postupu proti 
dočasným stavbám 
a neudržovaným 
pozemkům
 • Klece na kontejnery 
na odpad
 • Výsadba nové 
zeleně a péče o ni
 • Nezahušťování 
stávající zástavby
 • Rozvoj území pro 
bývalých továrnách 
(brownfields)
 • Zapojení investorů 
do budování 
občanské 
vybavenosti

Plánujeme dokončit:
 • Klidová zóna 
Rokytka

V podzemí jsou kontejnery na odpad v Sokolovské ulici

Pracovníci z neziskové organizace Etincelle se starají, aby se lidem v regionu,
který mají svěřený k úklidu, lépe žilo. Práce zdravotně handicapované
učí samostatnosti a zapojuje je do běžného života.

Vysočanská cyklostezka
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Konkrétní závazky

V DOPRAVĚ
Naší prioritou v oblasti dopravy je navázání na volební program 
z roku 2010 a pokračování v trendech navyšování parkovacích míst, 
plynulosti dynamické dopravy a zvyšování bezpečnosti přechodů 
pro chodce. Za jednu z priorit považujeme dobudování Pražského 
a Městského okruhu, které budeme prosazovat na všech úrovních.

1) Příprava nových 
parkovacích míst 
s ohledem na jejich 
návratnost

K investicím do nových 
parkovacích míst je nutné 
přistupovat s ohledem na 
jejich návratnost. Když se 
v 70. letech sídliště na Proseku 
stavělo, počítalo se s jedním 
vozidlem v průměru na čtyři 
bytové jednotky, z čehož vy-
chází současný deficit počtu 
parkovacích míst.

Abychom mohli situaci 
s parkováním řešit, zajistili 
jsme nejprve pro realizaci 
parkovacích domů strategické 
pozemky, což se v průběhu 
let 2012 a 2013 podařilo. Za 
dva vhodné k tomuto účelu 
jsme vybrali pozemky za OC 
Billa a Jiřetínskou. Realizací 
parkovacích domů v těchto 
dvou lokalitách by mělo dojít 
k rozšíření počtu parkovacích 
stání až o cca 550 nových míst. 
Volíme takové technologic-

ké postupy, aby náklady na 
vytvoření nových míst byly co 
nejnižší (nehloubí se do podze-
mí a pro účel stavby se zvažuje 
monolit nebo prefabrikát, 
který se následně z boků osadí 
pnoucí zelení).

2) Zřízení dvouúrovňového 
celopražského 
parkovacího systému

V souvislosti s celoměstským 
parkovacím systémem budeme 
prosazovat, aby Pražané měli 
možnost zvolit si pořízení 
karty platné nejen pro danou 
městskou část, ale i tzv. kartu 
Pražana s možností parkovat 
na celém území hl. m. Prahy.

3) Rekonstrukce 
Vysočanského nádraží 
a dostupnější propojení 
v rámci Pražské 
integrované dopravy

Na základě předběžné do-
hody se SŽDC připravujeme 
tolik potřebnou rekonstrukci 

Vysočanského nádraží včetně 
okolních komunikací. Došlo by 
tak nejen ke zlepšení prostředí 
z estetického hlediska, ale 
také ke zvýšení bezpečnosti 
a komfortu dopravy včetně 
propojení s MHD.

4) Připojení Prahy 9 
k celoměstskému 
parkovacímu systému

Vnímáme skutečnost, že Praha 
9 se zásluhou kvalitní MHD 
často stala „odkladištěm“ 
vozidel pro mimopražské a je 
v našem zájmu vytvořit zde 
takové podmínky, aby parko-
vali na parkovištích P+R mimo 
Prahu 9 a na místech k tomu 
určených.

Na druhou stranu jsou 
potřebná parkovací místa pro 
živnostníky, obchodníky i ná-
vštěvy. Proto tam, kde má být 
zaveden celoměstský systém, 
plánujeme vytvářet nová par-
kovací místa a upřednostňovat 
smíšené zóny.

4

Usilujeme o posílení městské hromadné dopravy do míst
s novou výstavbou bytů, například na Novovysočanskou nebo do Hrdlořez

Ing. Luboš Havránek

V Praze 9 bylo za posledních deset let zrekonstruováno
70 % délky tramvajových tratí jako například v Poděbradské ulici
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5) Revitalizace tramvajové 
trati Kolbenova po 
vzoru Sokolovské 
a Poděbradské

V minulém volebním období 
se nám podařilo zasadit se 
o revitalizaci tramvajové trati 
na Poděbradské, včetně reali-
zace nové tramvajové zastávky 
Kabešova (zásluha především 
Tomáše Holečka a Tomáše 
Portlíka). Vysoké procento ces-
tujících na této zastávce mluví 
samo za sebe. Na území Prahy 
9 bylo za uplynulých 10 let re-
konstruováno více jak 70% dél-
ky tramvajových tratí a Kolbe-
nova je poslední, která zbývá. 
Zatravněním tramvajové trati 
se snižuje hlučnost a prašnost 
a zlepšuje estetické hledisko, 
takže chceme v revitalizacích 
tratí pokračovat i nadále.

6) Pokračování v projektu 
„bezpečné přechody 
a křižovatky“

Stejně jako v minulém voleb-
ním období chceme pokra-
čovat v úpravách přechodů 
na tzv. bezpečné. Pro letošní 
a příští rok jsme ve spolupráci 
s BESIPem připravili 15 bez-
pečných přechodů.

Co se týká bezpečných 
křižovatek, naší prioritou jsou 
křižovatky Poděbradská 
x Nademlejnská, Prosecká 
x Lovosická, Čakovická x Let-
ňanská (Klíčov), Sokolovská 
x Kovářská. Realizace světelné 
křižovatky Prosecká x Lovo-
sická se opozdila z důvodu 
odvolání Autosalónu Škoda. 
Křižovatku Čakovická x Let-
ňanská se konečně podařilo 
zahrnout do programu BESIP 

a v průběhu příštího roku se 
plánuje realizace kruhového 
objezdu.

7) Posílení MHD 
pro Nové Vysočany 
a Hrdlořezy

Zejména díky dvěma linkám 
metra je dostupnost z Devítky 
do všech ostatních částí Prahy 
velmi rychlá. MČ Praha 9 
má však také oblasti, kde 
v minulosti proběhla a stá-
le probíhá nová výstavba, 
a kde je proto žádoucí MHD 
posílit. Usilujeme o navýšení 
počtu autobusových linek na 
Novovysočanskou a stejně tak 
zavedení midibusové linky 
do Hrdlořez.

Chceme také pokračovat 
v úsilí o návrat druhé tramva-
jové linky na ulici Sokolovská.

Naše priority:
 • Příprava nových 
parkovacích míst 
s ohledem na jejich 
návratnost
 • Zřízení 
dvouúrovňového 
celopražského 
parkovacího 
systému
 • Rekonstrukce 
Vysočanského 
nádraží 
a dostupnější 
propojení v rámci 
Pražské integrované 
dopravy
 • Připojení Prahy 9 
k celoměstskému 
parkovacímu 
systému
 • Revitalizace 
tramvajové trati 
Kolbenova
 • Pokračování 
v projektu 
bezpečné přechody 
a křižovatky
 • Posílení MhD pro 
Nové Vysočany 
a hrdlořezy
 • Dopravní opatření 
v návaznosti na 
otevření tunelového 
komplexu blanka 
a městského okruhu
 • Rozvoj cyklostezek

Takto vypadá Kolbenova ulice dnes. Chceme se zasadit, aby po vzoru Poděbradské ulice
i tady došlo k revitalizaci tramvajové trati včetně jejího zatravnění.
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8) Dopravní opatření 
v návaznosti na otevření 
tunelového komplexu 
Blanka a městského 
okruhu

Přes snahu městských částí 
(vč. Prahy 9) je dokončení 
městského okruhu v nedohled-
nu. Nemůžeme dopustit, aby 
MČ Praha 9 byla tranzitem pro 
automobilovou dopravu a naše 
ulice byly plné popojíždějících 
automobilů. Budeme proto 
maximálně prosazovat taková 
dopravní řešení, která nepo-
škodí naše obyvatele na zdraví 
a stejně tak sníží v maximální 
možné míře dopady na životní 
prostředí.

Pro oblast Vysočan chceme 
nadále žádat Hlavní město, 
aby došlo v co nejkratší době 
k realizaci mimoúrovňových 

křižovatek Kbelská x Kolbe-
nova, Kbelská x Poděbradská 
a křižovatky Harfa. Jednání 
s Hlavním městem o mimo-
úrovňovém řešení těchto 
křižovatek jsme již započali. 
U těchto křižovatek se jedná 
o přímou návaznost dvou-
proudých komunikací, čímž 
dojde k omezení dlouhých 
kolon pojíždějících automobilů 
a zrychlení dopravy. Dále je 
nezbytné, aby se ulevilo dopra-
vě v obytné zástavbě na ulici 
Sokolovská a náměstí OSN.

Na Střížkově a Proseku 
požadujeme vytvoření pro-
tihlukových stěn podél komu-
nikace Liberecká a Kbelská, 
jelikož zde lze očekávat nárůst 
automobilové dopravy. Dále 
prosazujeme omezení vjezdu 
do ulic Lovosická a Litoměřic-

ká pro tranzitní dopravu. Pro 
Hrdlořezy a Nové Vysočany 
prosazujeme realizaci křižo-
vatky Jarov, a to tzv. „hrušku“, 
došlo by také ke zklidnění 
a zrychlení průjezdu automo-
bilové dopravy mimo území 
MČ Praha 9.

9) Podporujeme rozvoj 
cyklostezek

Připravujeme prodloužení 
Vysočanské cyklostezky až 
na hranice s městskou částí 
Praha 14, čímž by se vytvořila 
souvislá stezka mezi Prahou 8 
a Kyjemi. S čím však nesouhla-
síme je budování zbytečných 
a nebezpečných cyklopruhů na 
silnicích. Statistická čísla totiž 
hovoří jasně – nárůst nehod 
zaviněných cyklisty, a to až ve 
výši 30% oproti roku 2012. 

Splnili jsme, 
co jsme slíbili:

 • Řešení nevyužitých 
a zanedbaných 
ploch k posílení 
parkování
 • Revitalizace 
tramvajové trati 
Poděbradská
 • Zřízení 
midibusových linek 
pro lepší obslužnost 
zdravotnických 
zařízení
 • Obnovení možnosti 
výstupu na konečné 
tramvaje na 
Náměstí OSN
 • Preference 
hromadné dopravy
 • Podpora 
dobudování 
městského 
a pražského okruhu
 • bezpečnější 
přechody

V souvislosti s plánovaným otevřením tunelového komplexu Blanka, které negativně ovlivní dopravu v Praze 9,
se nám na magistrátu podařilo prosadit výstavbu mimoúrovňové křižovatky na Harfě.
 
Takto si křižovatku Na harfě s domem čp. 146 pamatují jen nejstarší pamětníci, takto vypadá dnes.

Připravujeme tolik potřebnou rekonstrukci Vysočanského nádraží. Prvním, alespoň kosmetickým, krokem bylo vymalování podchodu pod kolejemi.
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Konkrétní závazky pro

BEZPEČNOST 
A OCHRANU 
SOUKROMÍ
V uplynulých letech jsme se snažili klást důraz zejména na 
prevenci a zapojení veřejnosti. Vnímáme, že pocit ohrožení patří 
k nejpalčivějším problémům všech obyvatel Prahy, včetně těch 
z naší městské části.

1) Umístění kamerového 
systému do míst se 
zvýšeným rizikem nápadu 
trestné činnosti

V roce 2010 jsme se rozhodli 
pro vytvoření vlastního kame-
rového systému nezávislého na 
systému městském. Devítka má 
tedy svůj vlastní systém, který 
je jako jeden z mála v Praze 
připojen na centrální pult 
bezpečnostních složek na Praze 
9. Byli jsme si bohužel vědo-
mi toho, že Praha nám i přes 
naše žádosti počet strážníků 

nezvýší a kamerový systém se 
nám tak stal alespoň částečnou 
náhradou za chybějící strážní-
ky v ulicích. Změnu v nápadu 
trestné činnosti po zavedení 
tohoto systému můžete vidět 
na níže uvedených grafech.

2) Likvidace a rušení 
problematických 
ubytoven a squatů

Za poslední roky se nám poda-
řilo (především úsilím Tomáše 
Holečka a Adama Vážanského) 
odstranit sedm problema-

tických ubytoven a squatů, 
díky čemuž se snížil výskyt 
potenciálně rizikových osob na 
Praze 9. U poslední ubytovny 
v Odlehlé ulici již máme pravo-
mocné rozhodnutí soudu a tak 
je jisté, že v brzké budoucnosti 
bude odstraněna i ta.

5

Jan Poupě

Za poslední dva roky se nám podařilo odstranit sedm problematických
ubytoven a squatů a snížit tak výskyt potenciálně rizikových osob v Praze 9

Výskyt trestné činnosti 
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3) Prevence
Roli prevence vnímáme v ře-
šení bezpečnostních otázek 
jako zásadní, proto dlouhodo-
bě podporujeme preventivní 
a osvětové akce zaměřené 
zejména na nejzranitelnější 
skupiny občanů – seniory 
a mládež.

Pro mládež plánujeme další 
rozvoj nízkoprahového a vol-
nočasového klubu Harfica. 
Důležitou součástí bezpečnosti 
dětí ve velkých městech je 
i dopravní výchova. Měst-
ská část Praha 9 vybudovala 
a vlastní jedno z nejmoder-
nějších a nejlepších dětských 
dopravních hřišť v ČR.

Každý den se dočítáme z no-
vin o zlodějích a podvodnících, 
kteří si zvolili za terč mnoh-
dy příliš důvěřivé seniory. 
Zejména osaměle žijící senioři 
se stávají snadnějším terčem 
různých „šmejdů“. Proto bu-
deme pokračovat v úspěšných 
a osvědčených projektech, 
jakými jsou senior akademie 
a další informativní kampaně, 
reagující na stále vynalézavěj-
ší triky podvodníků.

4) Program pro obyvatele 
bez domova mimo 
obytné zóny

Celá Praha včetně Devítky 
se dlouhodobě potýká s pro-
blematikou výskytu sociálně 
vyloučených osob v ulicích, 
obytných zónách a parcích. Ve 
spolupráci s Městskou policií 
kontrolujeme místa potencio-
nálního výskytu bezdomovců 
a z těchto míst je vykazujeme. 
Není ale možné používat pouze 
represivních prostředků, 
protože mají jen omezené 

výsledky. Městské části, které 
se daly pouze cestou represe, 
jen zvýšily náklady na různé 
„ochranné služby“, ale podsta-
ta problému na jejich území 
nadále přetrvává.

Vzhledem k tomu, že se 
situace rok od roku zhoršuje 
a centrální řešení je v ne-
dohlednu, rozhodla se ODS 
Devítka (iniciativou Tomáše 
Holečka) realizovat vlast-
ní projekt. Cílem projektu 
je vytvořit „nocležiště“ pro 
bezdomovce, kteří jsou zcela 
bez střechy nad hlavou, ale 
dlouhodobě v lokalitách 
MČ Praha 9 pobývají.

Tato nocležiště (včetně 
jejich okolí) mají mít jasně 
daná pravidla, budou se na-
cházet mimo obytnou zástavbu 
a mimo veřejností využívané 
plochy, stejně jako budou mít 
svůj hygienický servis a pláno-
vány jsou i pravidelné ná-
vštěvy terénních pracovníků. 
Každé nocležiště bude hlídáno 
pověřeným hlídačem z řad 
bezdomovců v daných komu-
nitách, ti budou zodpovědní za 
řádné užívaní nocležišť a bu-
dou se zodpovídat pověřenému 
pracovníkovi MČ Praha 9. 
Pokud doposud fungovala v ně-
kterých lokalitách MČ Praha 9 
spolupráce s bezdomovci na 
bázi „bydlíš tu, tak si po sobě 
uklízej“, nevidíme důvod, proč 
by to nemohlo fungovat i jinde.

5) Hazard
Devítková ODS jako první poli-
tická strana na Praze 9 v rámci 
hlavních priorit ve svém vo-
lebním programu z roku 2010 
uváděla důslednou kontrolu 
heren, non-stop barů a dalších 

problematických provozoven. 
Politická strana, která chce 
letos hazard zakázat úplně, 
byla od roku 2006 součástí 
devítkové koalice a v době, 
kdy měla hazard na starost 
(i přes některé naše výhrady) 
počet míst, v nichž se hazard 
provozoval, nikdy nesnížila. 
Stejně tak v roce 2010 neuvá-
děla opatření proti hazardu ve 
svém volebním programu, kde 
bylo pouze uvedeno, že z pří-
jmů hazardu budou financovat 
Státní fond kinematografie. 
Není složité hlásat populistic-
ká hesla bez hlubšího vysvětle-
ní a zveřejnění řešení.

My jsme se vedle ubytoven 
soustředili na problematické 
herny. To se týkalo veške-
rých heren provozující tzv. 
videoloterijní terminály, které 
předtím spadaly do kompe-
tence Ministerstva financí 
a následně (po rozhodnutí 
Ústavního soudu) nově přešly 
na Hlavní město Prahu, dále 
se to týkalo hospod, v nichž 
neproběhla rekolaudace na 
hernu a přizpůsobení se nové 
vyhlášce, a v neposlední řadě 
bylo také vyhověno žádostem 
MŠ a jiných příspěvkových 
organizací, které požadovaly 
zrušení těchto zařízení v blíz-
kosti školek apod.

Před připomínkováním nové 
vyhlášky jsme prostřednictvím 
internetových stránek www.
Praha9.cz vyzvali všechny 
občany, aby nás upozornili na 
skutečnosti, kterými bychom 
se v případě některých pro-
vozoven měli vážně zabývat, 
stejně jako jsme požádali MP 
a PČR o nahlášení problema-
tických míst.

Naše priority:
 • Umístění kamer do 
míst se zvýšeným 
rizikem nápadu 
trestné činnosti
 • likvidace a rušení 
problematických 
ubytoven a squatů
 • Prevence a osvěta 
zaměřená především 
na seniory a mládež
 • Program pro osoby 
bez domova
 • Opatření proti 
hazardu
 • Prohloubení 
spolupráce 
s městskou policií 
a Policií čR v oblasti 
bezpečnosti
 • Režim okrskové 
služebny městské 
policie v hrdlořezích
 • Protipovodňová 
ochrana
 • Zajištění bezpečnosti 
při pořádání 
významných akcí 
na Devítce

Díky vlastnímu kamerovému systému se MČ Praha 9 podařilo snížit výskyt
trestné činnosti ve Vysočanech i na Proseku

Bezpečnost dětí je pro nás důležitá. I to je důvod, proč provozujeme vlastní
dětské dopravní hřiště – jedno z nejlepších v ČR
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Na základě vyhodnocení 
všech těchto skutečností 
navrhla ODS Devítka omezit 
počet heren o více než jednu 
třetinu, což je největší omeze-
ní hazardu na území Devítky 
v polistopadových dějinách. 
Je ale třeba si uvědomit, že 
velká část výtěžku z hazardu je 
investována do podpory sportu 
(zejména sportovních aktivit 
mládeže) a v rozpočtu jednot-
livých sportovních klubů hrají 
tyto finanční prostředky zcela 
zásadní roli pro jejich provoz 
a další rozvoj. Jsme si vědomi 
toho, že nulovou tolerancí 
hazardu dojde pouze k tomu, 
že herny a hazard v hernách 
bude nahrazen jinou formou 
této kratochvíle. V tom dává 
za pravdu nejen historie, ale 
i současnost.

V oblastech s nulovou tole-
rancí vznikají v soukromých 
bytech různé „kluby“, kde 
se herny načerno provozují, 
bohužel už bez jakékoliv zá-
konné možnosti je omezovat, 
se špatnou možností kontroly 
a bez jakéhokoliv výtěžku pro 
stát nebo městskou část. Toto 
je zatím jediný výsledek všech 
populistů slibujících omeze-
ní hazardu: hazard se bude 
hrát dál (je stejně starý jako 
lidstvo samo), jen v jiných 
podobách a bez příjmů do po-
kladny městské části a spor-
tovních klubů.

6) Prohloubení spolupráce 
s MP a PČR v oblasti 
bezpečnosti

Praha 9 přispěla ke zmoderni-
zování prostor Místního oddě-
lení Police ČR ve Vysočanech. 
To vedlo nejen ke zlepšení pra-

covních podmínek pro „naše“ 
policisty, ale tato rekonstrukce 
měla zároveň význam pro oby-
vatele Devítky. Oběti trestných 
činů se už nebudou nuceni 
setkávat na jedné chodbě se 
zadrženými, protože se oba 
prostory stavebně oddělily.

7) Režim okrskové služebny 
MP v Hrdlořezích

Jsme si vědomi nárůstu oby-
vatel v této lokalitě, a pro-
to plánujeme zřídit režim 
okrskové služebny v Městské 
policie v Hrdlořezích (v budově 
Kauflandu) a navýšení počtu 
strážníků v této lokalitě.

8) Protipovodňová ochrana
Bleskové povodně v roce 2013 
nás přesvědčili o tom, že spolé-
hat se můžeme pouze na sebe. 
Proto intenzivně pracujeme na 
opatřeních, díky kterým bude 
výrazně zlepšena ochrana 
obyvatel Hrdlořez. U Magistrá-
tu hl. m. Prahy se nám podařilo 
prosadit zřízení dvou měrných 
bodů na Rokytce, takže bude-

me mít neustále k dispozici 
nejčerstvější údaje. Úzce spo-
lupracujeme s hasičským zá-
chranným sborem a pravidelně 
se podílíme na vylepšení jeho 
vybavení. V příštím volebním 
období, bychom chtěli inici-
ovat zřízení vlastní jednotky 
dobrovolných hasičů, abychom 
již nebyli na někom závislí.

9) Zajištění bezpečnosti při 
pořádání celopražsky 
významných akcí na 
Devítce

Devítka se v uplynulých letech 
především zásluhou O2 Areny 
stala dějištěm významných 
sportovních i kulturních 
událostí. V příštím roce čekají 
Prahu 9 dvě významné svě-
tové sportovní akce: Halové 
mistrovství Evropy v atletice 
a Mistrovství světa v ledním 
hokeji. Již nyní se podílíme na 
přípravě dopravních a bez-
pečnostních opatření tak, 
aby pozitivní dopady těchto 
významných události převážily 
nad těmi negativními. 

Splnili jsme, 
co jsme slíbili:

 • Rozšíření 
kamerového 
systému napojeného 
na Policii čR
 • Důsledné kontroly 
heren, nonstopů 
a problematických 
provozoven
 • Pokračování 
v úspěšných 
projektech prevence 
kriminality
 • Pokračování 
v koordinaci činností 
Policie čR, městské 
policie a Mč Praha 9

Praha 9 přispěla ke zmodernizování Místního oddělení Policie ČR Vysočany,
takže na jedné chodbě se již nemusí potkávat oběti trestných činů s kriminálníky

… a před rekonstrukcí

Vchod do vysočanské služebny
Policie ČR po rekonstrukci…

Blesková povodeň v roce 2013 ukázala, že spoléhat můžeme jen na sebe…

Protipovodňová opatření, na nichž
úzce spolupracujeme i s hasičským
záchranným sborem, výrazně zlpší
ochranu obyvatel Hrdlořez před
velkou vodou
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1) Další pokračování 
v rozvoji Polikliniky 
Prosek a rozvoj území 
v jejím bezprostředním 
okolí

Závazky z minulého volebního 
programu týkající se Poliklini-
ky Prosek byly ambiciózní, ne-
boť se jednalo o: rekonstrukci 
Polikliniky Prosek, rekonstruk-
ci chátrající služebny záchran-
né služby na jedno z nejmo-
dernějších stanovišť v Praze, 
zachování provozu lékařské 
pohotovostní služby (LSP), 
získání pozemků v bezpro-
středním okolí polikliniky do 
vlastnictví a přípravu projektu 
rozšíření domova seniorů.

Lékařskou pohotovostní 
službu od té doby navštívilo 
celkem 19 684 obyvatel, od 
rekonstrukce střediska „zá-
chranky“, tudíž od 1. 9. 2011, 
vyjeli lékaři celkem k 5 237 

případům a sanitka vyjížděla 
celkem k 43 874 případům.

V rámci zateplení Polikliniky 
Prosek, a.s, které bylo součástí 
našeho volebního programu 
a které se letos dokončuje, 
můžeme již dnes na grafu 
sledovat úspory, které jsou 
s rekonstrukcí budovy spojeny. 
Pokud se tedy dnes, po čtyřech 
letech, ohlédneme zpět, vše 
z výše uvedeného jsme splnili 
a jediné, co nám chybí, je do-
pracovat a zrealizovat projekt 
nového domova pro seniory za 
poliklinikou směrem k Li-
berecké ulici. Tento projekt 
samozřejmě chceme dokončit.

2) Rozvoj péče o seniory
Služby v oblasti sociální péče, 
které dnes Devítka prostřed-
nictvím SSS Praha 9 nabízí, 
zahrnují 87 lůžek v Domově 
seniorů a Domov s pečovatel-

skou službou, kde je k dispozi-
ci 110 malých nájemních bytů. 
Jednotlivé úkony osobní hygie-
ny, úklid, nákupy a další služby 
domácí péče jsou zajištěny pro 
dalších 590 osob z řad seniorů 
Devítky, kteří tráví důchod 
v pohodlí svého domova.

Další služby jsou poskytová-
ny v rámci aktivizace seniorů 
v Harrachovské ulici, kde je 
pravidelně nabízen bohatý pro-
gram od tréninků paměti až po 
různé přednášky a výlety. Cel-
kem využije těchto služeb roč-
ně víc jak 1 000 seniorů. Z dů-
vodu trvalého nárůstu podílu 
obyvatel v důchodovém věku 
(viz. graf střední varianta) je 
jednou z našich priorit zvyšovat 
počet zařízení přímo určených 
seniorům, jako jsou Domovy 
s pečovatelskou službou nebo 
Domovy seniorů. Podle odhadů 
by Devítka měla mít k roku 

Konkrétní závazky ve

ZDRAVOTNICTVÍ 
A SOCIÁLNÍ PÉČI
Rozvoj služeb, které budeme podporovat a nadále rozvíjet, musí 
být nabízen těm, kteří je nejvíce potřebují. Jedná se o osoby 
se zdravotním postižením, rodiče samoživitele, kteří s dětmi 
dlouhodobě žijí na Praze 9, či obyvatele, kteří se dostanou do potíží 
nikoliv vlastním zaviněním. S ohledem především na tyto občany 
cítíme nutnost prokázat jasný prvek solidarity.

6

Naše priority:
 • Další pokračování 
v rozvoji Polikliniky 
Prosek a rozvoj 
území v jejím 
bezprostředním 
okolí
 • Rozvoj péče 
o seniory
 • Péče o pacienty 
s civilizačními 
chorobami 
a zdravotně 
handicapované 
spoluobčany
 • Podpora sociálního 
bydlení pro ty, kteří 
pomoc skutečně 
potřebují
 • Devítka bez bariér
 • Spolupráce v rámci 
hl. m. Prahy 
na globálních 
problémech – 
bezdomovectví 
a závislosti

PeadDr. Taťjana Horká
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2020 šestou nejstarší populaci 
v Praze s podílem seniorů na 
populaci ve výši 23%.
•	 Prioritou devítkové ODS 

je zavést větší míru péče 
o seniory v jejich domácnos-
tech, tuto péči ještě rozšířit 
a nabídnout i alternativní 
a fakultativní služby, včetně 
poradenství a psychosoci-
ální pomoci. Taková péče 
vykazuje nižší náklady a vy-
sokou spokojenost ze strany 
klientů, obyvatel.

•	 V současné době má Domov 
seniorů kapacitu 87 lůžek 
a Domov s pečovatelskou 
služnou 110 pokojů. Chceme 
zachovat tuto péči na vysoké 
úrovni a v případě zvýšené po-
ptávky připravit její rozšíření.

•	 Nadále budeme podporo-
vat organizace působící na 
území Devítky, jako např. 
ČČK a Duha, jejichž služeb 
využívají ročně desítky 
našich obyvatel.

•	 V rámci spolupráce s privát-
ním sektorem podpoříme 
takové investiční projekty, 
které rozšiřují nabídku 
služeb v oblasti péče o seni-
ory a zároveň jsou kvalitní 
alternativou ke službám 
poskytovaným Střediskem 

sociálních služeb. Připravu-
jeme například spolupráci 
s Pixabelly group, a.s. ve 
Vysočanech na rozšíření 
kapacity o budovu původ-
ních zchátralých „městských 
lázní“ ve Vysočanech.

3) Péče o pacienty 
s civilizačními chorobami 
a handicapované 
spoluobčany

V České republice podle ak-
tuálních údajů České alzhei-
merovské společnosti lze počet 
lidí trpících touto chorobou 
odhadnout na 123 000. Pro 
civilizační choroby je bohužel 
signifikantní, že jejich výskyt 
v čase narůstá rychleji, než 
vzniká nabídka těchto služeb. 
Ačkoliv o těžiště spojené 
s nabídkou těchto služeb by 
se měl starat především stát, 
nebo HLMP, je evidentní, že 
bez přispění Prahy 9 nebude 
možné nabídku těchto služeb 
pokrýt (ať už se jedná o vlastní 
investice, nebo o získání in-
vestičních partnerů na území 
Prahy 9, viz tabulka).

V roce 2011 jsme se proto 
v souvislosti s neustále se 
zvyšujícím počtem pacientů 
trpících civilizačními choroba-

mi rozhodli postavit stacionář 
pro osoby stižené Alzheimero-
vou chorobou. Od té doby 
„prošlo“ tímto stacionářem 
několik desítek klientů, kteří 
tuto pomoc nezbytně potře-
bují. Součástí zřízení stacio-
náře bylo i převzetí chátrající 
budovy v Hejnické ulici do 
vlastní správy a její celková re-
konstrukce. Chceme zachovat 
nadstandardní péči o pacienty 
trpící Alzheimerovou choro-
bou a jinými druhy demence.

Poliklinika Prosek před rekonstrukcí… Čekání na nový kabát

Zrekonstruovali a zateplili jsme Polikliniku Prosek a zachovali
provoz lékařské pohotovostní služby
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4) Podpora sociálního 
bydlení pro ty, kteří 
pomoc skutečně potřebují

V současné době probíhá 
komplexní privatizace bytů 
a není v zájmu nikoho, aby 
na Devítce vznikala ghetta 
kvůli tomu, že Devítka bude 
plošně pro všechny obyvatele 
zajišťovat „sociální politiku“ 
tím způsobem, že bude byty 
nadále pronajímat. V rámci 
případů, kdy stávající oprávně-
ní nájemci neprojeví o koupi 
bytu zájem, budeme nadále 
prosazovat cenu za m2 okolo 
80 korun, neboť i přes tuto 
nízkou cenu neustále narůstají 
dluhy za nájemné. Jedna z nej-
nižších cen v rámci pražských 
městských částí je tak zároveň 
určitou prevencí proti bezdo-
movectví stávajících slabších 
sociálních skupin, kdy násled-
né řešení tohoto problému by 
bylo pro společnost podstatně 
nákladnější.

Pomoc má být směřována 
především k těm, kteří se do 
své situace dostali nikoliv 
vlastním zaviněním, nebo také 
těm, kteří se dostali do problé-
mů dočasně. Bytové jednotky, 
které zůstanou v majetku De-
vítky uvolněné, budou sloužit 
především obyvatelům, kteří 

se dostali do krátkodobých 
potíží (rodiče samoživitelé, se-
nioři), nebo handicapovaným 
spoluobčanům.

Dobrou zprávou je, že odha-
dy počtu neúplných domácnos-
tí, stejně jako odhady ohrože-
ných matek s dětmi nerostou, 
ale stagnují. Podle kvalifikova-
ných demografických odhadů 
tak nevzniká potřeba navyšo-
vat počet sociálních bytů a tím 
i zvyšovat náklady na zajištění 
služeb spojených s těmito 
problémy v budoucnosti.

5) Devítka bez bariér
Společně s Pražskou organiza-
cí vozíčkářů chceme odstraňo-
vat nejproblematičtější bariéry 
a nadále podporovat zavádění 
tzv. euroklíčů. Rovněž bude-
me nadále podporovat snahu 
Dopravního podniku zvyšovat 
počet nízkopodlažních spojení, 
které vedou napříč Devítkou.

6) Spolupráce v rámci 
Hl. města Prahy na 
globálních problémech 
– tj. bezdomovectví 
a závislosti

Neustále se zvyšující procento 
lidí „bez domova“ je zejména 
fenoménem posledních pár 
let. Devítka se nemůže vydat 

podobnou cestou represe, jako 
to udělaly jiné městské části, 
neboť se dlouhodobě ukazuje, 
že tyto nedůstojné koncepty 
k řešení problému bezdo-
movectví nevedou. V rámci 
Vysočan úspěšně funguje 
spolupráce, kdy si bezdomov-
ci po sobě pravidelně uklízí 
a zároveň se podílí na úklidu 
celé Devítky. Tuto spolupráci 
budeme nadále prohlubovat 
s tím, že bezdomovci dostanou 
další úkoly, které musí zajistit 
(více kapitola Bezpečnost.) Ve 
spolupráci s Prahou budeme 
usilovat o to, aby hlavní město 
převedlo finanční prostředky 
na prevenci problému bezdo-
movectví a na řešení problémů 
s ním spojených. 

Splnili jsme, 
co jsme slíbili:

 • Rekonstrukce 
Polikliniky Prosek
 • Zachování lékařské 
služby první pomoci
 • Rekonstrukce sídla 
zdravotní záchranné 
služby

Záchranná služba se dnes na Proseku může chlubit
jedním z nejmodernějších stanovišť v Praze

V Domě s pečovatelskou službou v Novovysočanské
je k dispozici 110 malých nájemních bytů

100 let – dříve téměř nevídaný věk.
Na Devítce máme několik seniorů
tohoto úctyhodného věku. Patří k nim
i Anna Vanišová, která žije v domově
pro seniory Prahy 9.

Odhad demografického vývoje počtu 
neúplných domácností v Praze 9

(střední varianta)

Odhad demografického vývoje počtu 
ohrožených matek s dětmi v Praze 9

(střední varianta)
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1) Další rozšiřování kapacit 
v mateřských školách

V právě uplynulém volebním 
období se podařilo navýšit ka-
pacity našich mateřských škol 
zásadním způsobem: oproti 
roku 2010 se jedná o 371 míst 
ve 13 nových třídách, což před-
stavuje navýšení o více než 
34% a pokud do tohoto počtu 

zahrneme i 7 nových příprav-
ných tříd, pak se dostaneme na 
číslo 476, což představuje 44%.

Byla postavena jedna zcela 
nová školka na Proseku (MŠ 
Kytlická), dvoutřídní mateřská 
škola byla zřízena ve zrekon-
struované části budovy ZŠ Na 
Balabence, sedm dalších tříd 
vzniklo ve Vysočanech velký-

mi přístavbami mateřských 
škol U Vysočanského pivovaru 
a U Nové školy. Kromě vytvá-
ření nových míst v MŠ jsme 
se soustředili i na zateplení 
těch stávajících, takže většina 
školek je zateplena a jejich 
vzhled odpovídá současným 
požadavkům.

V trendu vytváření nových 
míst v MŠ chceme nadále po-
kračovat například rozšířením 
kapacit o nový pavilon Litví-
novská x Veltruská a nástavby 
na Litvínovské 490.

Plánujeme se soustředit 
na vybavení mateřských škol 
nejen novými herními prv-
ky ve třídách a na školních 
zahradách, ale budeme jim 
poskytovat i nejmodernějším 
vzdělávací technologie (např. 
interaktivní tabule) a speciali-
zované softwarové programy 
pro předškolní vzdělávání.

Konkrétní závazky ve

VZDĚLÁVÁNÍ 
A ŠKOLSTVÍ
Vzhledem k prudkému nárůstu počtu obyvatel představuje pro 
ODS Praha 9 péče o předškolní a základní vzdělávání jednu 
z prvořadých priorit. Proto se po významném navýšení kapacit 
mateřských škol chceme soustředit na zajištění odpovídajících 
prostor pro plnění povinné školní docházky.

7

Naše priority:
 • Další rozšiřování 
kapacit 
v mateřských 
školách
 • Nová základní škola 
ve Vysočanech
 • Podpora učitelů 
i moderních 
technologií
 • Podpora výuky 
matematicko-
fyzikálních 
předmětů
 • Podpora angličtiny 
v mateřských 
i základních školách
 • Další přípravné třídy
 • Podpora programů 
celoživotního 
vzdělávání
 • Rozvíjení dalších 
možností 
alternativní 
předškolní výchovy
 • Specializovaná 
třída v MŠ pro 
děti s lehčími 
zdravotními 
handicapy

Mgr. Alena Fimanová

Nový pavilon školky U Nové školy

Počty dětí ve věku 1 – 8 let
s trvalým pobytem na území MČ Praha 9
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2) Nová základní škola 
ve Vysočanech

Mimořádně masivní bytová 
výstavba na území MČ Praha 
9 nás vedla k zadání něko-
lika demografických studií, 
odhadujících pravděpodobnou 
potřebu nových míst v základ-
ních školách. Závěry předpo-
kládají natolik výrazný nárůst 

počtu dětí ve věku povinné 
školní docházky, že byl na je-
jich základě zpracován záměr 
postavit v lokalitě U Elektry 
novou základní školu pro při-
bližně 700 žáků.

3) Podpora učitelů 
i moderních technologií – 
škola pro nás není 
jenom budova

Doposud byla většina prostřed-
ků věnována zlepšování kvali-
ty objektů škol – mimořádnou 
akcí bylo zateplení čtyř z pěti 
našich základních škol, které 
nejenže snížilo energetickou 
náročnost jejich provozu, ale 
nesporně zlepšilo i jejich cel-
kový vzhled.

Nyní nastává čas přesmě-
rovat pozornost zejména na 

vše, co může zlepšit samotné 
vzdělávání – to pochopitelně 
sebehezčí budova školy nedo-
káže. K nákupům moderních 
vyučovacích prostředků (iPady 
a další tablety, interaktivní 
tabule atd.), které by měly 
pokračovat v ještě větším mě-
řítku, nově plánujeme přidat 
i cílenou podporu pedagogů, 
bez nichž nemohou přinést 
významnější efekt ani ty nejvy-
spělejší technologie.

4) Podpora výuky 
matematicko-fyzikálních 
předmětů

Zatímco neustále roste zájem 
o rozvoj humanitních oborů, 
oblíbenost matematicko-fyzi-
kálních předmětů upadá už na 
základních školách. Městská 

Nové třídy vznikly velkými přístavbami v Mateřské škole U Vysočanského pivovaru

Praha 9 má sedm nových přípravných tříd pro děti s odkladem základní školní docházky 

Počet míst v mateřských školách
zřizovaných MČ Praha 9

za poslední čtyři školní roky bez přípravných tříd
3000

2000

1000

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

0

1082 1144 1166 1453



www.odsdevitka.cz

23Konkrétní závazky pro Prahu 9

část nemá možnosti, který-
mi by mohla učební osnovy 
změnit, avšak může kvalitu 
a způsob výuky podpořit. Pro 
devítkovou ODS, jako pro stra-
nu orientovanou na budouc-
nost, je zásadním tématem 
zastavit zaostávání českých 
žáků v předmětech, bez nichž 
není skutečný pokrok myslitel-
ný, tedy zejména matematice, 
fyzice a chemii.

5) Naše děti se ve světě 
určitě domluví

V programu z roku 2010 
jsme se zavázali, že nebude 
na Devítce jediná školka, ve 
které by se neučila angličtina. 
Tento slib byl do posledního 
dítěte splněn. Chceme navázat 
na velmi úspěšný projekt 

financování rodilých mluv-
čích angličtiny v mateřských 
školách a podporovat získává-
ní mezinárodních certifikátů 
ze znalosti angličtiny pro 
žáky základních škol. Kromě 
toho plánujeme ve spolupráci 
s ředitelkami základních škol 
hledat další možnosti průběž-
ného zlepšování jazykového 
vzdělávání, a to například 
podporou vzájemných žákov-
ských výměn.

6) Přípravné třídy
V uplynulém volebním období 
jsme prosadili něco, co všude 
okolo nás teprve váhavě a „po 
kouskách“ zřizují. Jedná se 
o již zmíněné přípravné třídy 
základních škol. Trápilo nás, 
kolik dětí se potýká s neúspě-

chy po nástupu do školy jen 
proto, že ještě nejsou plně 
dozrálé. Pro tisíce takových 
dětí z celé České republiky se 
rok co rok stává škola namísto 
zdroje radosti místem, z něhož 
mají stále větší obavy a kam se 
stále méně těší.

Právě přípravné třídy se 
v těchto případech velmi 

Nové třídy vznikly velkými přístavbami v Mateřské škole U Vysočanského pivovaru

Mateřská škola Šluknovská

Snažíme se podporovat i alternativní předškolní výchovu, kterou kromě dalšího nabízí například Mateřské centrum Knoflík

Nová Mateřská škola Kytlická na Proseku

Kapacita základních škol zřizovaných MČ Praha 9
vývoj od roku 2011/2012
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osvědčily jak podle mínění 
učitelů, tak podle rodičů. 
Za rok děti dozrají, aniž by 
ztrácely zbytečně čas doma 
nebo v mateřské škole. Nejsou 
stresovány známkami, naopak 
se jim dostává hojně pochval 
za každý sebemenší úspěch. 
První dvě přípravné třídy 
byly zřízeny ve školním roce 
2011/12 na ZŠ Novoborská, již 
od následujícího školního roku 
se přidaly další tři základní 

školy. Nyní tedy naše školy dis-
ponují dohromady 7 přípravný-
mi třídami pro bezmála stovku 
dětí. Považujeme za důležité 
přípravné třídy nadále rozvíjet.

7) Podpora programů 
celoživotního vzdělávání

Stejně jako v minulém 
volebním období budeme 
i nadále podporovat tzv. měkké 
projekty, které se soustředí na 
jednotlivé programy celoživot-
ního vzdělávání. Naši senioři 
například projevují dlouho-
dobý a trvalý zájem o výuku 
práce s výpočetní technikou 
a nadále budeme tomuto 
tématu věnovat zaslouženou 
pozornost.

8) Rozvíjení dalších možností 
alternativní předškolní 
výchovy

V roce 2010 byla součástí 
našeho programu i podpo-
ra alternativní předškolní 
výchovy. V uplynulých letech 
jsme podpořili a podporujeme 
například Mateřské centrum 
Knoflík, které patří k těm 

největším s nejširší nabíd-
kou služeb na území Devítky, 
dále pak například Kašpárek, 
nebo Smíšek. Pro období 2014 
– 2018 bychom chtěli tuto 
podporu ještě zesílit, neboť 
rozšiřuje nabídku služeb a je 
zároveň kvalitní alternativou 
k devítkovému školství.

9) Specializovaná třída 
v mateřské škole

Tento nadpis je překladem 
názvu amerického školského 
zákona a znamená pro nás ne-
smírně důležité motto: všech-
ny devítkové děti jsou „naše“, 
bez ohledu na nadání, zdraví či 
přirozené schopnosti. Zdravot-
ní či sociální handicap nesmí 
zkrátka žádné dítě sám o sobě 
„poslat do autu“. Nově hodlá-
me umožnit i dětem předškol-
ního věku s některými lehčími 
typy zdravotních postižení 
navštěvovat mateřskou školu: 
na MŠ Kytlická vybudujeme 
jednu specializovanou třídu 
pro děti, které dosud musely 
být ze zdravotních důvodů 
odmítány. 

Splnili jsme, 
co jsme slíbili:

 • Další navyšování 
kapacity mateřských 
škol
 • Pokračování 
v modernizaci 
výpočetní techniky 
v základních 
školách
 • Obnova školních 
hřišť
 • Podpora alternativní 
předškolní výchovy
 • angličtina do školek
 • Podpora programu 
celoživotního 
vzdělávání

Mateřská škola Litvínovská

Čtyři z pěti základních škol provozovaných MČ Praha 9 byly zatepleny. Je to například ZŠ Novoborská…

ZŠ Na Balabence ZŠ Litvínovská 600
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1) Devítka v kultuře, aneb 
podpora a další rozvoj již 
tradičních kulturních akcí

Dlouhodobě usilujeme o to, 
aby si nejen obyvatelé Devítky 
našli svoji oblíbenou akci 
a aby se Devítka stala v souvis-
losti se svojí kulturní scénou 
vyhlášenou městskou částí, 
která rok od roku nabízí kva-
litnější program.

Velké kulturní akce, jako na-
příklad Svatováclavská Pouť, 
Barevná Devítka – Etnofest, 
Folkové Podviní, Rockové Pod-
viní, Prosecké jaro, Prosecký 
podzim, nebo Dětský den, 
které pořádáme v parcích pod 
širým nebem, navštíví ročně 
několik tisíc obyvatel Devítky. 
Stejně tak jsou pro nás důleži-

tá i malá kulturní představení 
typu Pohádek na dvorečku 
a Proseckých zastaveníček.

2) Devítka ve vážné hudbě
Od roku 2008, kdy se podařilo 
zrekonstruovat dlouhodobě 
chátrající Park Přátelství, 
jsme těžiště koncertů vážné 
hudby přesunuli právě sem. 
S nápadem pořádání koncertů 
v Parku Přátelství přišel Tomáš 
Portlík a Prosecký podzim 
s koncerty většího formátu 
a závěrečným ohňostrojem se 
rychle stal jednou z nejoblí-
benějších akcí na Devítce. Po 
Proseckém jaru, Proseckém 
podzimu a Proseckých zastave-
níčkách plánujeme více spo-
lupracovat s „Lidovou“ školou 

na Proseku a zapojit tak do 
koncertů v Parku Přátelství 
devítkové talenty včetně pořá-
dání festivalů vážné hudby.

3) Devítka ve swingu, rocku 
a Barevná Devítka

Letos již druhý Swingový 
festival v Parku Přátelství 
si získal srdce devítkových 
hudebních fanoušků. Místo si 
u nás najdou i další hudební 
žánry jako například folkové 
nebo rockové Podviní. Úplnou 
záplavou barev, vůní, rytmů 
a chutí je pak rovněž oblíbená 
a hojně navštěvovaná akce 
Barevná Devítka – Etnofest. 
Amatérské hudební skupiny 
nacházejí prostor v našem 
objektu Pavana a pravidelně 

Konkrétní závazky

V KULTUŘE
Mnoho obyvatel Devítky si možná ani neuvědomuje, že za většinou 
kulturních událostí na naší městské části stojí právě radnice Prahy 9. 
ODS Praha 9 všechny tyto akce jednoznačně podporuje a zasazuje 
se o jejich vzrůstající kvalitu. V posledních letech se k našemu úsilí 
spontánně přidávají i nejrůznější občanské spolky, z čehož máme 
velikou radost.

8

Naše priority:
 • Podpora a další 
rozvoj tradičních 
kulturních akcí
 • Podpora vážné 
hudby a dalších 
hudebních žánrů
 • Podpora Divadla 
Gong
 • Rozvoj devítkového 
„spolkového“ 
kulturního života
 • Galerie a výstavy 
Devítky blíže 
k veřejnosti
 • Podpora kulturních 
akcí pro seniory
 • Péče o odkaz našich 
předků
 • Popularizace 
osobností spojených 
s Mč Praha 9

Mgr. Adam Vážanský

Prosecké jaro nebo Prosecký podzim jsou velmi oblíbené kulturní akce
v Parku Přátelství na Proseku, kde MČ Praha 9 pořádá koncerty vážné hudby
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tak mají příležitost představit 
se publiku v rámci Proseckých 
májů.

4) GONG nejen DĚTEM
Divadlo Gong je vyhledávanou 
scénou, a to zejména díky 
projektu GONG DĚTEM, který 
podporuje především Adam 
Vážanský. Od vzniku projektu 
vytvořilo Divadlo AHA! šedesát 
nových inscenací rozličných 
žánrů (činohra, muzikál, 
poezie, loutkové divadlo). 
Na území Prahy 9 bylo dosud 
uvedeno 1.952 představení 
pro 347.200 diváků.

Plán pro rok 2015: nastu-
dovat 5 nových inscenací pro 
děti a mládež všech věkových 
skupin, odehrát 220 před-

stavení na území Hl. města 
Prahy pro cca 37.400 diváků. 
Významnou část diváků tvoří 
i děti ze sociálně znevýhodně-
ných skupin, z řad zdravotně 
postižených, nebo z etnik, a to 
jak formou organizovaných, 
tak i individuálních návštěv. 
Jen za uplynulý rok 2013 na-
vštívilo představení projektu 
GONG DĚTEM 2.100 dětí 
a mládeže z těchto sociálních 
skupin. Zároveň je Divadlo 
Gong centrem místní kultury, 
které poskytuje prostor také 
pro vystoupení amatérských 
souborů, jako jsou například 
Post Skriptum, Divná Bára, 
Slovácký Krúžek, v Gongu jsou 
pořádány akce školní akade-
mie, nechybí tu ani setkání 

seniorů a rozmanité kurzy 
pro děti a mládež.

Přesto, že Devítka dlouho-
době omezuje mandatorní 
výdaje, podařilo se kvalitu 
jednotlivých představení nejen 
udržet, ale i pár nových přidat, 
jako např. Čapkovské jaro.

5) Rozvoj devítkového 
„spolkového“ 
kulturního života

Akce pořádané Spolkem za 
veselejší Střížkov patří mezi 
nejvíce očekávané zážitky 
roku na Devítce. Ať už se 
jedná o tradiční střížkovský 
Masopust, pálení čarodějnic, 
tradiční koncerty pořádané 
Romanem Holkem nebo kul-
turní akce pořádané mateř-

K tradičním letním akcím v Parku Přátelství patří Prosecká zastaveníčka – cyklus komorních
koncertů, a Devětkrát s devítkou – letos už 14. ročník festivalu komorní a orchestrální tvorby,
jehož tóny zní například i v blízkém kostele sv. Václava

Hranice Prahy 9 už dávno překročil věhlas etnofestu v Podviní,
známého jako Barevná Devítka

Divadlo Gong je spojeno s projektem Gong dětem.
Od jeho vzniku připravilo Divadlo AHA! šedesát nových
inscenací rozličných žánrů včetně úspěšného Pinokia.

Nově odhalený pomník k uctění památky průmyslníka Emila Kolbena.
Jeho součástí je i památník obětem 2. světové války z řad zaměstnanců
vysočanských závodů ČKD.
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ským centrem Knoflík, vždy 
se jedná o zážitek spojený s vy-
sokým zájmem a zapojením 
nás všech, obyvatel Devítky. 
Vysoké oblibě se těší právě ty 
kulturní akce, jejichž impul-
sem a zdrojem nápadů jsou 
samotní obyvatelé Devítky 
a podpora spolkového života 
zásadně mění tvář Devítky 
k lepšímu.

Navázali jsme například 
spolupráci se Spartakem 
Hrdlořezy, kde již druhým 
rokem společně pořádáme 
akce pro děti ze širokého okolí 
Hrdlořez. Nechceme nechat 
zaniknout Klub lidové tvorby 
paní Landové ani Vlastivědný 
klub Prahy 9 pana Kurandy. 
Rádi bychom spolupracovali 
s nově vzniklými minipivovary 

na Proseku a ve Vysočanech 
při restauraci Večerní škola 
a podpořili zejména koncerty 
zde pořádané. Kulturní akce, 
které vznikající „odspodu“ jsou 
pro nás pevnou součástí tradic 
občanské společnosti.

6) Galerie a výstavy Devítky 
blíže k veřejnosti

I nadále chceme pokračo-
vat v rozvoji Galerie Devět 
v prostorách radnice tak, aby 
sloužila nejen k vystavová-
ní uměleckých děl, ale také 
k výstavám, které prohloubí 
sounáležitost obyvatel s jejich 
bydlištěm. Nově chceme část 
těchto výstav přesunout i pod 
širé nebe, do outdoorových 
výstavních ploch. Výstavy 
o významných událostech, 
o důležitých osobnostech, nebo 
o historii Devítky již nebudou 
probíhat pouze v prostorách 
Radnice, ale v těch případech, 
kde je to technicky možné, 
bychom je přesunuli do parků 
a exteriérů blíže k veřejnosti.

Za většinou kulturních 
událostí na Devítce 
stojí radnice Prahy 9. 
Jsme moc rádi, že 
se k našemu úsilí 
přidávají i nejrůznější 
občanské spolky.

K velkým kulturním akcím Devítky patří tradiční Svatováclavská pouť na Proseku

Akce pořádané Spolkem za veselejší Střížkov jsou zárukou nevšedních
zážitků a nefalšovaného veselí, ať už se jedná o Střížkovský masopust,
pálení čarodějnic, čertovské veselice…
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7) Devítka v kultuře pro 
naše seniory

Pokračovat budeme v oblíbe-
ných vycházkách, výletech 
a výstavách v rámci seniorské-
ho klubu Vysočanská V.

8) Odkaz našich předků 
nesmí být zapomenut

Jedním z bodů našeho progra-
mu pro období 2010–2014 bylo 
postavení důstojného památ-
níku Emila Kolbena – člověka, 
který svým umem a podni-
katelským duchem výrazně 
ovlivnil tvář Prahy 9.

V rámci architektonické 
soutěže byl vybrán nejlepší 
návrh tohoto výtvarného díla, 
které bylo zhotoveno za pod-
statného finančního přispění 
ČKD. Letos v září jsme tak 
mohli slavnostně odhalit dílo 
k uctění významného průmy-
slníka. Součástí je i památník 
obětem 2. světové války z řad 
zaměstnanců vysočanských 
závodů ČKD. Toto místo hod-
láme ve spolupráci s Českým 
svazem bojovníků za svobodu 
a Československou obcí legi-
onářskou využívat k pietním 
aktům připomínajícím osvo-
bození naší vlasti. Při úpravě 

náměstí Na Balabence, kterou 
v současné době připravuje-
me, dojde i k obnově pomníč-
ku padlých hrdinů Pražského 
povstání. Do péče MČ Praha 
9 přejde také pomník obětem 
první světové války v Hrdlo-
řezech.

9) Naučné stezky Prahou 9 
a podpora publikační 
činnosti o osobnostech 
a historii Devítky

V minulosti jsme vytvořili dvě 
naučné stezky, na kterých 
propagujeme historii a zají-
mavosti Prahy 9, a to zejména 
formou tradičních pěších 
pochodů. Chceme se zaměřit 
na popularizaci významných 
osobností spojených s naším 
regionem, aby jména devítko-
vých osobností, jako jsou Emil 
Kolben, Ivan Jandl, Ladislav 
Přáda, Libuše Havelková 
a mnohá další, nezůstala 
zapomenuta. 

Splnili jsme, 
co jsme slíbili:

 • Zachování tradičních 
kulturních akcí
 • Zvýšení počtu míst 
kam za kulturou
 • Naučné stezky 
Prahou 9
 • Umělecký rozvoj 
divadla Gong
 • Podpora 
volnočasových 
aktivit našich 
seniorů
 • Důstojný památník 
obětem 2. světové 
války

Historii a zajímavosti Prahy 9 můžete blíže poznat na dvou naučných stezkách

Nezapomínáme na významné osobnosti Prahy 9.
Letos popáté bude Městská část Praha 9 předávat ocenění
občanům Devítky za jejich celoživotní dílo nebo záslužné činy.

Organizaci oblíbených vycházek, výletů a návštěv výstav a dalších kulturních akcí má na svých bedrech v rámci oblíbených
Vysočanských V již několik let Renáta Píchová. Vede také naše seniory při nejrůznějších sportovních olympiádách.
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1) Sport pro veřejnost
Velmi populárními se na Devít-
ce staly venkovní outdoorové 
aktivity pořádané ve spolu-
práci s občanským sdružením 
Devítka v pohybu. V současné 
době jsou k dispozici sporto-
viště podél Rokytky a v Parku 
Srdce. Na těchto sportovištích 
probíhají tréninky pod vede-
ním profesionálních instruk-
torů ve stále populárnějších 
organizovaných cvičeních, a to 
včetně cvičení pro maminky 
s kočárky a pro seniory (více 
na www.devitkavpohybu.cz).

V tomto úspěšném projektu 
chceme pokračovat na celém 
území Prahy 9.

V rámci naší podpory ven-
kovního sportování dostalo 
staré škvárové hřiště v Podviní 
travnatou plochu, aby mohlo 
lépe sloužit svému účelu a při-
dělalo méně práce maminkám 
malých sportovců.

Rekonstrukcí prošlo Spor-

tovní centrum při ZŠ Litvínov-
ská 500, kde vznikl certifiko-
vaný minigolfový areál, který 
může využít jak veřejnost, tak 
i špičkoví závodníci a předpo-
kládáme, že v brzké budouc-
nosti na Devítce vznikne oddíl 
tohoto nenáročného sportu. 
Budeme rovněž pokračovat ve 
vylepšování sportovních hřišť 
při našich základních školách.

2) Podpora indoorových 
a outdoorových sportovišť

Skutečnost, že Devítka se stá-
vá významnou městskou částí 
z hlediska počtu outdoorových 
a indoorových sportovišť, 
se teprve dostává do širšího 
podvědomí. Vedle největší 
umělé horolezecké stěny zde 
najdete největší fitness stezku 
při Rokytce a hojně využívané 
je rovněž Lanové centrum či 
Bobová dráha. Podporujeme 
i další investory přicházejí-
cí na Prahu 9 s myšlenkou 

rozvoje outdoorových spor-
tovišť tak, aby se sportování 
v přírodě a pod širým nebem 
stalo běžnou součástí života 
obyvatel Devítky.

3) Podpora sportovních 
klubů

Novým zázemím pro sportovce 
Pragovky jsme splnili jeden 
z dalších slibů. Pragovka tak 
získala nové zázemí, které 
je tím nejmodernějším na 
Praze 9.

Ve spolupráci s dalšími klu-
by jako je AC Sparta Praha, SK 
Prosek, Sokol Vysočany, Spar-
tak Hrdlořezy, Sokol Prosek, 
KTSO JV a další, pomáháme 
s udržením sportovních areálů 
tak, aby zde mohli sportovat 
všichni, kteří o to mají zájem.

4) Sportovní granty mají 
zvýhodňovat úspěšné

Rádi bychom udrželi součas-
ný systém sportovní podpory 

Konkrétní závazky

PRO SPORT 
A VOLNÝ ČAS
Vedle maximální podpory volnočasových aktivit je pro nás aktivní 
podpora zdravého životního stylu jednou z priorit.

9

Naše priority:
 • Sport pro veřejnost
 • Podpora 
indoorových 
a outdoorových 
sportovišť
 • Podpora sportovních 
klubů
 • Sportovní granty
 • Podpora 
volnočasových 
aktivit a sportovně 
zájmových spolků
 • Skatepark
 • Podpora turnajů 
a závodů
 • Sport pro 
handicapované
 • Pokračování 
v rozvoji tras pro 
cyklisty a bruslaře

Bc. Jan Váňa

Spolupracujeme se sportovními kluby a pomáháme jim udržovat areály tak, aby zde mohli sportovat všichni,
kteří o to mají zájem. Například letos již popáté pořádala MČ Praha 9 ve spolupráce s TJ Spartak Hrdlořezy
fotbalový turnaj pro hráče ročníku 2002 a mladší.
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formou dotací, kdy největší 
položka je určena provozova-
telům nebo nájemcům spor-
tovních zařízení. Jednotlivé 
dotace vycházejí z transpa-
rentního jednoduchého vzorce 
zohledňujícího jak šíři členské 
základny a náročnost provo-
zu, tak i dosažené výsledky. 
Díky této podpoře nebudou 
muset kluby zvyšovat členské 
příspěvky a sportování se 
tak stává dostupné každému. 
Celkově grantové programy do 
sportu obsáhnou více jak 2 700 
devítkových dětí a mládeže ve 
věku do 19 let ve více jak 14 
sportovních klubech a jejich 15 
oddílech.

5) Podpora volnočasových 
aktivit a sportovně 
zájmových spolků

Skauti, Knoflík, Sam a spole-
čenské kroužky v divadle Gong 
a ve školách, Bobová dráha 
Prosek, Lanové centrum, 
Taneční studio Andrea, Dám-
ský klub na radnici – to vše 
patří mezi důležité činnosti 
nejen pro naše děti a mládež. 

Podpora těchto aktivit má být 
nedílnou součástí Devítky.

6) Skatepark
Před dokončením je nový 
skatepark pod estakádou, 
který umožní vyžití přízniv-
cům této adrenalinové zábavy. 
Záměrně bylo vybráno místo 
mimo obytnou zástavbu, což 
přivítají nejen sami sportovci, 
ale i ostatní obyvatelé Devítky.

7) Podpora turnajů a závodů
Nadále počítáme s organizová-
ním dětských turnajů ve fotba-
le, ragby, s pořádáním cykli-
stických závodů, přehlídek 
volnočasových aktivit, s uni-
kátním celodenním mládež-
nickým boxerským turnajem 
v divadle Gong a s organizací 
sportovních her Prahy 9. Na 
nová sportoviště bychom rádi 
přilákali i děti, které zatím 
současná nabídka sportů na 

Praze 9 neoslovila a pokusíme 
se je tak zvednout od obrazo-
vek počítačů a televizí.

8) Sport pro handicapované
Ve spolupráci s Bohumilem 
Hůlkou jsme v minulém roce 
spolupořádali florbalový turnaj 
vozíčkářů. Zaměříme se na 
podporu soutěže handicapova-
ných sportovců, kteří působí 
na území MČ Praha 9. V rámci 
jednotlivých sportovišť budeme 
bedlivě sledovat a zohledňovat 
„bezbariérovosti“ při jejich re-
konstrukcích po vzoru sportovi-
ště areálu na Podviném mlýně.

9) Pokračování v rozvoji tras 
pro cyklisty a bruslaře

Vzhledem k neustále zvyšující 
se oblibě cyklostezek chceme 
pokračovat v prodlužování 
a vytváření nových stezek pro 
cyklisty (viz. Kapitola životní 
prostředí). 

Splnili jsme, 
co jsme slíbili:

 • Sportovní areály 
a areály zdraví
 • cyklostezky

Bobová dráha na ProsekuLanové centrum

Nejmodernějším zázemím pro sportovce v Praze 9
se dnes může pochlubit vysočanská Pragovka

Podporujeme sport pod otevřeným nebem. Dokladem toho je i nově otevřená
Fitness stezka Rokytka ve Vysočanech s 25 cvičebními stanovišti,
která si během několika měsíců získala velkou oblibu.



  Prosek Střížkov-Hrdlořezy Vysočany

 1. T. Portlík J. Jarolím T. Holeček

 2. T. Horká J. Váňa A. Vážanský

 3. L. Havránek T. Hromádka J. Poupě

 4. A. Fimanová T. Kubík P. Kulíček

 5. E. Gorčíková T. Černický R. Vlasáková

 6. V. Mrázková P. Šusta V. Novák

 7. J. Přáda P. Sovič V. Zedník

 8. J. Janák L. Homoláč M. Fiala

 9. T. Kladívko J. Jílek M. Němec

 10. R. Píchová  J. Navrátil

 11. R. Kordi  M. Slabý

 12.   Z. Šimůnek

 13.   L. Vojtěchová

KANDIDÁTNÍ LISTINA ODS
pro volby do Zastupitelstva Městské části Praha 9

10. a 11. října 2014
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www.odsdevitka.cz




