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3Konkrétní závazky pro Prahu 9

po čtyřech letech Vám nabízíme DALŠÍ KON-
KRÉTNÍ ZÁVAZKY PRO PRAHU 9, které jsme 
připraveni a schopni splnit. 

V uplynulých volebních obdobích jste se 
mohli přesvědčit, že ODS Praha 9 své sliby míní 
vážně a své závazky plní. Jak jsme slíbili, při 
vyrovnaném hospodaření bez dluhů jsme reali-
zovali velké projekty – vytvořili jsme nové parky 
či revitalizovali stávající (Pod Lávkou, Zahrádky, 
Balabenka), koupili pozemky pro rozšíření plo-
chy parku Přátelství, který má zásadní význam 
pro Prosek a Střížkov. Zvýšili jsme počet míst 
v mateřských a základních školách. Rozšířili 
jsme zdravotnické služby, zvýšili kvalitu péče 
o seniory. Rozšířili počet dětských a juniorských 
hřišť, takže dnes Praha 9 spravuje nejvíce 
dětských hřišť ze všech pražských městských 
částí. Podařilo se nám zabránit masivní vý-

stavbě ve stabilizovaných územích a mnoho 
dalšího. Podrobnosti se dozvíte v jednotlivých 
kapitolách na stránkách tohoto programu. 
A pro snazší orientaci v každé z nich také vedle 
nových závazků přinášíme přehled toho, co 
jsme splnili. 

Jsme stejný tým, který se Vám zavázal v roce 
2014. Velmi si vážíme Vaší podpory, díky níž se 
naše vize změnily v realitu. V novém volebním 
programu, který právě držíte v ruce, přicházíme 
s dalšími konkrétními plány pro MČ Praha 9 
v období 2018-2022. Věříme, že je z nich zřejmé, 
že Prahu 9, její každodenní chod i potřeby jejích 
obyvatel dobře známe a děláme vše pro to, aby 
se zde žilo ještě lépe. A Vy zase znáte nás, naši 
práci a víte, že své závazky plníme. Aby tomu 
tak bylo i nadále, budeme potřebovat Vaši pod-
poru v komunálních volbách 2018. 

Vážení spoluobčané,

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

MALOU 
A EFEKTIVNÍ 
RADNICI PRO 
OBČANY

Naše závazky:
 • Zefektivňování práce 
úřadu

 • Další zkvalitnění 
poskytovaných 
služeb (mimo jiné 
zavedení možnosti 
internetového 
objednání na 
konkrétní odbor na 
určitou hodinu)

 • Rozšíření digitalizace, 
otevřená radnice

 • Dodržování řádné 
správy majetku

 • I nadále získávat 
strategické 
nemovitosti na území 
MČ Praha 9

 • Pokračovat ve 
spolupráci se 
zájmovými spolky, SVJ 
a bytovými družstvy

 • Stále vyvíjet tlak na 
stát, aby dostatečně 
pokrýval náklady 
spojené s výkonem 
státní správy

1
Radnice je tu pro občany, ne občané pro radnici. Naším cílem je 
malá, efektivní radnice, přívětivá pro své občany.

1) Další zkvalitňování 
poskytovaných služeb

MČ Praha 9 je dynamicky se 
rozvíjející městskou částí. Za 
posledních deset let v ní počet 
obyvatel vzrostl o 15 %, dnes 
jich zde žije 58 281. Nebude 
to trvat dlouho a přivítáme 
60 000. občana. Naší prioritou 
je i přes tento trend nadále 
udržet počet zaměstnanců na 
Úřadu MČ Praha 9 na stabilní 
úrovni.

Úřad MČ Praha 9 je vyhle-
dávaným místem pro pořízení 
občanských průkazů nebo 
cestovních pasů i pro oby-
vatele bez trvalého pobytu 
v Praze 9 a každoročně dochází 

k navyšování počtu vydaných 
osobních dokladů. Naší priori-
tou je zachovat kvalitu, rozsah 
a rychlost poskytovaných 
služeb v této oblasti.

Jak si při zkvalitňování 
služeb vedeme, dokládá např. 
významné celopražské srovná-
ní městských částí „Město pro 
byznys“, v jehož rámci jsme 
v roce 2017 převzali ocenění 
za druhé místo. Srovnávací vý-
zkum Město pro byznys hodno-
tí jednotlivé městské části ve 
dvou kategoriích – podnikatel-
ské prostředí a přístup veřejné 
správy. Chceme, aby se občan 
na radnici dobře orientoval 
a v co možná nejkratším čase 

vyřídil potřebné záležitosti. 
Z tohoto důvodu plánujeme 
zavést možnost internetového 
objednání na konkrétní odbor 
na určitou hodinu.

2) Digitalizace, otevřená 
radnice 

Jako jedni z prvních v Praze 
jsme zavedli „rozklikávací“ roz-
počet, digitální úřední desky 
a zveřejňování smluv, aby byl 
přehled o činnosti MČ Pra-
ha 9 co nejjednodušší. Také 
zasedání zastupitelstva mohou 
občané sledovat prostřednic-
tvím on-line přenosů a získat 
tak přehled o tom, jak zastupi-
telé hájí jejich zájmy. 

Ing. Jan Jarolím
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Splnili jsme,  
co jsme slíbili:

 • Při stále rostoucím 
počtu obyvatel MČ 
Praha 9 jsme nezvýšili 
počet úředníků

 • Zkvalitnili a rozšířili 
jsme poskytované 
služby

 • Digitalizací jsme 
přispěli k větší 
transparentnosti práce 
radnice

 • Získali jsme do 
vlastnictví strategicky 
významné pozemky 
na území MČ Praha 9

 • Spoluprací se 
zájmovými spolky, SVJ 
a bytovými družstvy 
se nám daří zlepšovat 
prostředí pro život 
v MČ Praha 9

 • Společným postupem 
s ostatními pražskými 
městskými částmi 
jsme se zasadili 
o zvýšení finančního 
příspěvku na 
obyvatele od hl. m. 
Prahy

Naší snahou je, aby se co 
možná nejvíce občanů zapojilo 
do aktivního dění v Praze 9 
a svými podněty přispělo 
k rozvoji městské části. Pro 
rozhodování je zásadní znát 
názory občanů, ať už zazní 
formou diskuze na sociálních 
sítích, při veřejných projedná-
váních, vyplynou ze spolupráce 
s SVJ, nebo z anket.

Připomeňme loňskou anke-
tu, v níž občané rozhodovali, 
zda má radnice koupit pozem-
ky u stanice metra Střížkov 
a rozšířit na ně sousední park 
Přátelství. V hl. m. Praze byla 
ojedinělá svým rozsahem 
(vyjádření jsme získali od 
4000 našich obyvatel) i finanč-
ními náklady, které ve srov-
nání s cenou referenda byly 
minimální. Takovouto efektivní 
cestou půjdeme i v dalších 
klíčových případech týkajících 
se naší městské části.

Dále na webových stránkách 
MČ Praha 9 připravujeme 
interaktivní portál, jehož pro-
střednictvím budou moci lidé 
jednoduše zadat podnět či ná-
vrh na vylepšení. Pro rychlejší 
komunikaci s radnicí posílíme 
roli sociálních sítí. 

K lepšímu přehledu občanů 
o dění v Praze 9 by měl přispět 
informační SMS kanál, jehož 
prostřednictvím bude radnice 
informovat o aktualitách v oko-
lí jejich bydliště (například 
blokovém čištění ulic nebo 
kulturních akcích). 

Prostřednictvím SMS zpráv 
zavedeme službu, která včas 
upozorní na datum konce 
platnosti občanského průkazu 
nebo cestovního pasu.

3) Řádná správa majetku, 
získávání strategických 
nemovitostí na území MČ 
Praha 9

Dlouhodobě se snažíme získá-
vat takové nemovitosti, které 
jsou klíčové pro rozvoj zeleně, 
volnočasových aktivit a infra-
struktury v Praze 9. Nechceme 
připustit necitlivé zahušťování 
stávající zástavby a nechceme 
zde pozemky, o které se maji-
telé řádně nestarají. 

Získáním pozemků od hl. 
města v oblasti Jizerky a Teplic-
ké ulice se nám podařilo zame-
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zit zahušťování zástavby uvnitř 
těchto vnitrobloků. Podobně 
jsme dohodou s vlastníkem 
pozemků v oblasti Střížkovské 
a Děčínské (kde se dnes staví, 
je území Prahy 8, nikoliv Pra-
hy 9) a odkoupením pozemků 
od společnosti OC9 zablokovali 
masivní výstavbu v dalších 
již zastavěných lokalitách. 
Takových příkladů je mnohem 
více a dále se jim věnujeme 
v kapitole Životní prostředí.

Díky tomuto úsilí lze aktivně 
řešit problémy s parkováním 
(výstavba parkovacího domu 
u Billy, připravuje se parkování 
u Polikliniky Prosek), v sociál-
ní a zdravotní oblasti (získali 
jsme pozemky u prosecké 

polikliniky směrem k Libe-
recké ulici) nebo ve školství 
(zajistili jsme pozemky pro 
realizaci nové ZŠ a MŠ U Elek-
try). V tomto trendu chceme 
pokračovat i v dalších letech.

Podařilo se nám také získat 
budovu hostince U Brabců, 
které hrozila demolice. Letos 
na podzim začne její rekon-
strukce a následně bude objekt 
sloužit nejen jako restaurace 
se společenským sálem, ale 
i jako zázemí pro spolkovou 
činnost. 

Pokud vyčíslíme politiku 
získávání a prodeje nemovi-
tého majetku, pak po osmi 
letech platí, že zastupitelé 
projednali desítky návrhů, ze 

Radnice MČ Praha 9
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kterých MČ Praha 9 získala 
celkem 109 pozemků o výměře 
94 041 m² a hodnotě 400 mi- 
lionů korun podle cenové 
mapy. Vezmeme-li v úvahu, 
že jejich velkou část tvořily 
stavební pozemky, pak je jisté, 
že tržní cena plochy předsta-
vující více než dvě Václavská 
náměstí bude podstatně vyšší 
než uvedených nominálních 
400 milionů korun. 

4) Spolupráce se zájmovými 
spolky, SVJ a bytovými 
družstvy

V Praze 9 působí ke spoko-
jenosti místních obyvatel 
celá řada spolků. I nadále je 
budeme podporovat v jejich 
činnosti.

Pravidelně se také scházíme 
se zástupci SVJ a bytových 
družstev, od nichž přichází 
řada užitečných podnětů pro 

zlepšení života v MČ Praha 9. 
Také v tom chceme nadále 
pokračovat.

5) Tlak na dostatečné 
pokrytí nákladů státní 
správy

V roce 2014 jsme se ve svém 
programu zavázali, že přes 
omezené možnosti otevřeme 
na „pražské půdě“ diskuzi 
o nutnosti změn dotační 
politiky Prahy vůči městským 
částem. To jsme udělali a do-
hodli se se všemi pražskými 
městskými částmi na společ-
ném postupu. Výsledkem bylo 
zvýšení příspěvek na obyvate-
le Prahy 9 o čtvrtinu! 

Vedle toho budeme nadále 
pokračovat v úsilí, aby stát za 
objednanou službu také platil. 
Považujeme za nepřijatelné, 
že každoročně musíme dávat 
zhruba 20 milionů korun ze 
svého rozpočtu na dokrytí 
nákladů výkonu státní správy. 
Obdobnou iniciativu budeme 
vyvíjet i v celkovém přerozdě-
lování finančních prostředků 
ze státního rozpočtu v rámci 
rozpočtového určení daní. 
Zastáváme názor, že v jeho 
rámci není pro hlavní město 
vyčleněna dostatečná částka. 

Obnovit centrální parčík tak, aby byl chloubou Hrdlořez, je přáním místních obyvatel a součástí programu ODS Praha 9

Své názory říkají lidé při veřejných jednáních se zástupci radnice. K osudu zelených ploch 
u stanice metra Střížkov se vyjadřovali v anketě

OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.PRAHA9.cz

DEVITKA
MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ

Váš hlas rozhodne!

Anketa: Prodloužení
Parku Přátelství
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Přebytky hospodaření v tis. Kč

Konkrétní závazky v

OBLASTI 
ROZPOČTU

Naše závazky:
 • Nezadlužená Praha 9
 • Snižování běžných 
výdajů

 • Získávání finančních 
prostředků 

 • Posilování investic
 • Podpora podnikatelů

2
Od financí a rozpočtu se vše odvíjí. To si ODS Praha 9 vždy 
uvědomovala a svědomité hospodaření je její zásadním závazkem 
i prioritou.

1) Nezadlužená Praha 9
ODS se na vedení městské 

části Praha 9 podílí rozhodu-
jícím způsobem již řadu let 
a MČ Praha 9 je dlouhodobě 
nezadluženou městskou částí, 
která pravidelně hospodaří 
s vyrovnanými rozpočty. Také 
nemá žádné závazky vyplývající 
z půjček, úvěrů nebo jiných 
dluhů. Případné plánované roz-
počtové schodky jsou vždy kryty 
z fondu rozvoje a rezerv, tedy 
finančními prostředky uspo-
řenými v předchozích letech. 

Mgr. Tomáš Portlík
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I všechny budoucí rozpočty je 
ODS připravena předkládat 
jako vyrovnané, bez jakéhokoli 
zadlužování městské části. 
Naopak každoročně usiluje 
o vytváření finanční rezervy pro 
další léta. Za poslední čtyři roky 
tak přibylo na účtech MČ Pra-
ha 9 více než 330 milionů Kč.

2) Snižování a držení 
provozních výdajů  
„na uzdě“

ODS Praha 9 si je vědoma, 
že jediná cesta ke zdravým 

financím vede přes zodpo-
vědně sestavený rozpočet. 
Jedním z jeho nejdůležitějších 
ukazatelů je výše běžných 
výdajů. V uplynulých letech 
se podařilo běžné výdaje držet 
na stabilní úrovni, a dokon-
ce v průběhu let docházelo 
k jejich poklesu, což je v rámci 
celé Prahy poměrně nevídaný 
jev. Tento trend budeme držet 
i v dalších letech. Jen pro 
upřesnění: mírný nárůst běž-
ných výdajů v letošním roce 
je způsoben nařízením vlády 
před volbami o zvýšení platů 
úředníků, na které ale vláda 
nepřispěla! 

Důležitým ukazatelem 
hospodaření je i výše deficitu 
mezi běžnými příjmy a běž-
nými výdaji. Tento rozdíl se 
nám daří neustále snižovat 
díky prostředkům získaných 
z cizích zdrojů a v tomto úsilí 
budeme pokračovat.   

Finanční zůstatky na účtech 
MČ Praha 9 v mil. Kč
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3) Získávání prostředků 
z cizích zdrojů

Jedním z našich dlouhodobých 
cílů bylo zvýšit od hl. m. Prahy 
příspěvek na obyvatele, což se 
nám podařilo (jak jsme uvedli 
v kapitole Konkrétní závazky 
pro malou a efektivní radnici 
pro občany). Vedle toho jsme 
důsledně dbali a dbáme na udr-
žení provozních výdajů tak, aby 
se snižoval rozdíl mezi příjmy 
a výdaji.

Díky spolupráci s hlavním 
městem Prahou a čerpání 
fondů EU se nám podařilo za 
uplynulé čtyři roky získat ve 
více než 44 projektech téměř 

362 000 000 korun. Měli jsme 
tak například finanční pro-
středky na zvyšování počtu 
míst v mateřských a základních 
školách (příspěvek na vybudo-
vání pavilonu ZŠ Novoborská, 
ZŠ Špitálská, ZŠ Litvínovská, 
MŠ Kytlická, MŠ Veltruská 
a MŠ U Vysočanského pivova-
ru), zateplení budov, vytvoření 
naučné stezky Amerika, revita-
lizaci parku Pod Lávkou a par-
ku Na Balabence, vybudování 
parku Podkovářská, dokončení 
parku Srdce, budování parku 
Zahrádky, výstavbu parkova-
cího domu u Billy, prodloužení 
parku Přátelství nebo posta-

Běžné výdaje 2018 Praha 1 – Praha 14 v mil. Kč
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vení nové lávky přes Rokytku 
v Hrdlořezích. 

Vedle toho se nám podařilo 
dohodnout velké investice, 
které na území MČ Praha 9 
provádělo hl. m. Praha nebo 
Dopravní podnik hl. m. Prahy 
(například obnova sadu Třeš-
ňovka, vytvoření meandrů na 
Rokytce, vyčištění Hořejšího 
rybníka, vybudování nového 
rybníka v parku Zahrádky, 
rekonstrukce tramvajové trati 
Kolbenova se zeleným trávní-
kem a další).

Díky zodpovědné a důsled-
né finanční politice ODS je 
MČ Praha 9 finančně silnou 

Splnili jsme,  
co jsme slíbili:

 • Vyrovnané 
hospodaření

 • Snižování běžných 
výdajů

 • Úspory
 • Navýšení příjmů
 • Podpora malých 
a středních 
podnikatelů

 • Privatizace
 • Řádná správa majetku

Radní PaedDr. Taťjana Horká převzala za MČ Praha 9 ocenění za druhé místo ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys za rok 2016

Na grafu porovnání velkých městských částí hlavního města Prahy je patrné, že se snažíme o dlouhodobé udržení provozních výdajů 
„na uzdě“, kdy běžné výdaje jsou zhruba na úrovni výdajů roku 2013 a počet nabízených služeb se zvýšil. I když je tento graf trochu 
zkreslen rozdílným počtem obyvatel v jednotlivých městských částech, je zřejmé, že v MČ Praha 9 se hospodaří zodpovědně.



www.odsdevitka.cz

9Konkrétní závazky pro Prahu 9

a zabezpečenou městskou částí 
s pravidelnými investicemi do 
rozvoje. Je ovšem nezbytně nut-
né v této cestě pokračovat. 

4) Posilování investic
V uplynulých letech se podařilo 
realizovat mnoho významných 
investičních akcí důležitých 
pro obyvatele Devítky, ať už 
se týkaly např. revitalizace 
a rozšiřování zelených ploch, 
modernizace škol, vytváření 
nových sportovišť, nových 
parkovacích míst a podobně 
(konkrétní projekty uvádíme 
v jednotlivých kapitolách to-
hoto programu ODS). V dalším 
období plánujeme například 
výstavbu parkovacího domu 
na Proseku u Polikliniky 
Prosek, stavbu nové Základní 
a mateřské školy U Elektry ve 
Vysočanech, výstavbu parkova-
cího domu v Podvinném mlýně 
a další. 

5) Podpora podnikatelů
ODS se snaží o podporu ma-
lých i středních podnikatelů. 
V připomínkových řízeních 
probíhajících v souvislosti 
s bytovou výstavbou v MČ Pra-
ha 9 se snažíme, aby vždy byla 
doplněna o adekvátní nabídku 
zboží i služeb. Prostor pro 
poskytování svých služeb 
mají podnikatelé na kultur-

Rozdíl běžné výdaje – běžné, vlastní příjmy  
ve schváleném rozpočtu 2013–2018 v mil. Kč
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30,0

20,0

10,0

2013
2014

0,0

64,0
57,0

70,0

2015
2016

55,0

26,0

2017
2018

24,0 21,0

ních, společenských a spor-
tovních akcích pořádaných 
MČ Praha 9. A letos Devítka 
jako jediná městská část 
v Praze zrušila poplatek za 
zábor veřejného prostranství 
na svém území pro otevření 
restauračních zahrádek. Tato 
forma podpory podnikatelů by 
měla rovněž přispět k oživení 
veřejného prostoru v Praze 9. 

Díky podpoře malých podnikatelů realizujících projekt Devítka v pohybu mohou 
obyvatelé Prahy 9 zdarma využívat služeb profesionálních trenérů na venkovních 
cvičištích

Pestrý svět restaurací a předzahrádek v Praze 9 představilo i letní mimořádné vydání 
časopisu Devítka v letošním roce. MČ Praha 9 jako jediná v hlavním městě nevybírá od 
provozovatelů restauračních zahrádek poplatek za zábor veřejného prostranství.

Zvýšení příspěvku na obyvatele pro Prahu 9  
celkem v mil. Kč
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Vývoj celkových dotací včetně  
získaných investičních prostředků v mil. Kč
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Konkrétní závazky pro

ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

3
Naší prioritou v oblasti životního prostředí a rozvoje území je 
rozšiřování zelených a relaxačních ploch a péče o ně, a to za stavu, kdy 
nechceme neúměrně zvyšovat provozní výdaje. Rekordní množství 
ploch zeleně, které jsme v posledních čtyřech letech v MČ Praha 9 
revitalizovali nebo nově vytvořili, a výsledky hospodaření městské části 
svědčí o tom, že naše vize jsou reálné. 

Získali jsme pozemky k pro-
dloužení parku Přátelství, po-
zemky v Děčínské a Střížkov-
ské, nově jsme vytvořili park 
Pod Lávkou, parčík Podko-

vářská, dokončujeme druhou 
etapu nového parku Zahrádky, 
dokončili jsme druhou část 
parku Srdce, zpřístupnili nauč-
nou stezku Amerika, revitali-

zovali park Na Balabence. Ve 
spolupráci s hlavním městem 
Prahou jsme obnovili historic-
ký sad Třešňovka, meandry na 
Rokytce v Hrdlořezích, vyčistili 

Tomáš Holeček

Relax Parky Rokytka vize A5 2018 v5 TISK.indd   1 15/08/2018   17:10



www.odsdevitka.cz

11Konkrétní závazky pro Prahu 9

Hořejší rybník a začali s úpra-
vou koryta Rokytky. Zároveň 
jsme začali revitalizovat lokál-
ní centra a vnitrobloky. Suma 
sumárum to byly v historii MČ 
Praha 9 rekordní čtyři roky 
z hlediska nárůstu nových ze-
lených ploch. V nadcházejících 
letech se chceme soustředit na 
jejich další rozvoj  a na zvýšení 
čistoty v Praze 9, především 
v okolí stanic metra, tramvají 
a v nefrekventovaných oblas-
tech.

Dlouhodobou politikou ODS 
Praha 9 je co nejvíce chránit 
stabilizovaná území, prosazovat 
jejich co možná nejnižší za-
hušťování, a naopak co nejvíce 
rozvíjet oblasti po bývalých 
továrnách. Stejně tak jsme 
nepodporovali a nadále budeme 
velmi přísně posuzovat návrhy 
na změny územního plánu, 
které ze zeleně dělají stavební 
pozemky. Za posledních deset 
let jsme souhlasili s takový-

mi změnami pouze ve třech 
případech, přičemž ve dvou 
se to týkalo pozemků, které 
patří veřejné správě, a v jed-
nom případě stavební proluky 
v Poděbradské ulici. Stejně 
tak nebudeme u soukromého 
vlastnictví prosazovat změnu ze 
stavebních pozemků na zelené, 
protože o finanční náhradě 
v takovém případě rozhoduje 
soud a ta může být nakonec 
vyšší, než je cena pozemku. 
V takových případech se bude-
me chtít s vlastníkem pozemků 
dohodnout, jako tomu bylo 
například v případě pozemků 
v Děčínské ulici (SOS Střížkov) 
nebo pozemků u metra Střížkov 
k prodloužení parku Přátelství.

1) Prodloužení parku 
Přátelství

Po více než devíti letech vlek-
lých jednání s OC 9 s.r.o. coby 
vlastníkem pozemků u stanice 
metra Střížkov se tyto plochy 

podařilo získat a nyní před 
námi stojí další úkol – pro-
dloužit na ně sousední park 
Přátelství. Projekt jsme zadali 
krajinářským architektům Aleši 
Steinerovi a Pavlíně Malíkové, 
kteří jsou pokračovateli práce 
arch. Otakara Kuči, podle jehož 
návrhu byl vybudován park 
Přátelství na Proseku. Zároveň 
jsme zahájili veřejná projedná-
vání o tom, co by si obyvatelé 
Devítky v prodloužené, střížkov-
ské části parku představovali. 
Podle jejich přání zde vznikne 
kromě dalšího i relaxační část 
pro seniory, brouzdaliště pro 
děti s fontánami a přes zimu 
kluziště. S pracemi na prodlou-
žení parku Přátelství chceme 
spojit i novou výsadbu zeleně 
směrem k Vysočanské ulici, 
aby eliminovala hluk a prašnost 
z ní, a přesunout parkoviště z Ji-
řetínské ulice nad tubus metra 
bez toho, že by došlo k úbytku 
počtu parkovacích míst.

Střížkovská část prodlouženého parku Přátelství po úpravách

Fitness hřiště v budoucím parkuV létě vodní amfiteátr, v zimě kluziště 

Chybět nebude stánek s občerstvením v blízkosti pergoly



DEVÍTKA v prostředí pro život…

12 Konkrétní závazky pro Prahu 9

Naše závazky:
 • Prodloužení parku 
Přátelství na Střížkov 
s ohledem na rozšíření 
volnočasových aktivit 
pro všechny skupiny 
obyvatel

 • Nezahušťování 
stabilizovaných území

 • Pokračování v rozvoji 
území po bývalých 
továrnách

 • Dokončení revitalizace 
vnitrobloků

 • Dokončení klidové 
a relaxační zóny 
Rokytka

 • Zrychlení komunikace 
mezi občany a radnicí 
týkající se čistoty 
a údržby zeleně 
prostřednictvím 
sociálních sítí

 • Vytvoření nových 
stromových 
alejí v bývalých 
průmyslových ulicích

 • Zkvalitňování herních 
prvků a rozšíření 
jejich rozmanitosti na 
dětských hřištích 

 • Přímé pěší napojení 
především pro 
obyvatele ulic 
Sousedíkova, 
Modrého, Jana Přibíka 
a Nepilova ke stanici 
metra Kolbenova

 • Spolupráce na úklidu 
s „devítkovými“ 
obyvateli bez domova

 • Zvýšení frekvence 
úklidu a vývozu 
odpadu

2) Dokončení obnovy 
vnitrobloků 

V minulém období jsme zahá-
jili obnovu lokálních center 
(jako např. Jizerka, náměstíčko 
u Knoflíku, prostor u Libeň-
ského nádraží) a vnitrobloků. 
V příštím období chceme 
dokončit revitalizaci tam, 
kde to zatím nedovolily různé 
zájmy obyvatel, jež se ukázaly 
při veřejných projednáváních 
návrhů obnovy jednotlivých 
míst.

3) Dokončení relaxační zóny 
Rokytka 

V oblasti Vysočan a Libně 
se zelení kolem toku říčky 
Rokytky můžete dostat od 
hranic s MČ Praha 8 až k hra-
nicím s MČ Praha 14. Přitom 
překročíte pouze jednu hlavní 
komunikaci – Sokolovskou uli-
ci u vysočanské Pragovky. Tato 
původně zanedbaná průmyslo-
vá část Vysočan se po otevření 
cyklostezky a investic do zele-
ně zásadně mění a poskytuje 
místo pro relaxaci. Náměstíčko 
s parkem Na Balabence, park 
Podviní, park Pod Lávkou, 
park Zahrádky, fitness stezka 
Rokytka s loukou na cvičení, 
Hořejší rybník, meandry na 
Rokytce, sad Třešňovka – to je 
jen začátek toho, co relaxační 

zóna Rokytka může nabíd-
nout. V okolí podél toku říčky 
Rokytky plánujeme vytvářet 
rozmanité volnočasové prvky 
tak, aby si zde každý našel to 
„svoje“ místo (např. pikniko-
vou louku, horolezeckou stěnu, 
frisbee, koutek pro seniory, 
místo pro pořádání kulturních 
a společenských akcí pod ši-
rým nebem nebo dřevěný hrad 
pro děti inspirovaný milovic-
kým Mirakulem).

Po dokončení by relaxační 
zóna Rokytka měla rovněž pro-
pojit oblast kolem Poděbradské 
ulice s ulicí Kolbenovou, na níž 
se nachází stejnojmenná stani-
ce metra. Přímé pěší napojení 
k metru přes park Zahrádky by 
tak měli zejména obyvatelé ulic 
Sousedíkova, Modrého, Jana 
Přibíka, Nepilova.

4) Maximální ochrana 
zeleně na náměstí OSN

Při získání pozemků u stanice 
metra Střížkov pro prodloužení 
parku Přátelství jsme se dohod-
li s vlastníkem pozemků a stej-
ně chceme postupovat i v pří-
padě vysočanského náměstí 
OSN, kde developer plánuje 
stavět byty a administrativní 
budovy. Trváme na zachování 
co největšího množství zeleně 
směrem od Špitálské k Freyově 

ulici a vytvoření plnohodnotné-
ho parku.

5) Nezahušťování 
stabilizované zástavby

Podařilo se nám zabránit rea-
lizaci řady megalomanských 
projektů. Např. místo plánova-
né masivní výstavby u stanice 
metra Střížkov prodlužujeme 
park Přátelství. Vykoupením 
pozemků jsme zabránili zá-
stavbě mezi ulicemi Děčínská 
a Střížkovská. Díky tomu, že 
MČ Praha 9 získala sousední 
pozemky, se nestaví v oblasti 
Jizerky a mezi ulicemi Teplická 
a Rumburská, v sousedství 
parku Podviní ani mezi ulicemi 
Měšická a Mimoňská. Úspěš-
ně podaným odvoláním jsme 
zabránili výstavbě při ulici 
Bohušovické, námitkami v pro-
cesu EIA výstavbě 30podlažní 
budovy na Jarově. A podobně 
postupujeme i v případech 
dalších velkých projektů, které 
by měly být realizovány uvnitř 
zabydlené oblasti Proseka, 
Střížkova a Vysočan. Zároveň 
jsme v posledních čtyřech le-
tech podali více než 165 zásad-
ních připomínek k Pražským 
stavením předpisům a k ná-
vrhu Metropolitního plánu, 
které dávají investorům větší 
možnost zahušťovat stávající
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zástavbu. (Více na http://
praha9.cz/sites/default/files/
us_mp_komplet_s_prilohou_
redigovano_0.pdf) 

6)  Podpora rozvojových 
lokalit v bývalých 
průmyslových oblastech, 
tzv. brownfieldech

Nadále chceme rozvíjet oblasti 
po bývalých továrnách. Jednou 
z úspěšných revitalizací je 
například území tzv. Zeleného 
ostrova, kde vznikla nejprve 
02 arena a dnes se zde staví 
nejmodernější kongresové cent-
rum v ČR.

7) Záchrana starých 
továrních hal

Praha 9 si ve Vysočanech a Lib-
ni nese v dobrém i špatném 
průmyslové dědictví. A protože 
celé území po bývalých průmy-
slových podnicích je v rukou 
soukromých vlastníků, snažíme 
se s nimi jednat a motivovat 
je tak, aby se v rámci rozvoje 
této oblasti podíleli na záchra-
ně historicky cenných budov. 
Na Pragovce je to například 
Hala 19 nebo Hala 20.

8) Zrychlení komunikace 
mezi občany a radnicí 
týkající se čistoty 
a údržby zeleně 
prostřednictvím 
sociálních sítí

Pro zvýšení kontroly péče 
o zeleň a rychlosti úklidu na 

veřejných prostranstvích jsme 
v minulosti využívali MMS 
zprávy od občanů. V době 
obrovského rozvoje sociálních 
sítí je už tento způsob zastara-
lý. Budeme proto pečlivě analy-
zovat data získaná především 
z facebooku a lokálních inter-
netových stránek, abychom 
zvýšili rychlost zpětné vazby 
a bezprostředně zajistili úklid 
a pořádek v nahlášené oblasti.

9) Posílení nabídky služeb 
a zavedení správců 
v parcích

Na základě zkušeností z nově 
vybudovaného parčíku 
s dětským hřištěm v Podkovář-
ské ulici (původně tu bývala 
ubytovna), kde Spolek aktiv-
ních rodičů vede Edu Bubo 
klub s občerstvením, chceme 
rozšířit nabídku občerstvení ve 
volnočasových zónách s tím, 
že provozovatelé těchto služeb 
budou zároveň správci, kteří se 
starají o místo svého podnikání 
a jeho okolí. 

10) Zvýšení frekvence 
svozu odpadu a úklidu 
v místech sběru

V minulých letech jsme zvýšili 
počet nadzemních i podzem-
ních kontejnerových stání na 
tříděný odpad, nyní chceme 
posílit frekvenci svozu odpadu 
a zkvalitnit úklid kolem 
kontejnerů. Po několika letech 
stížností se výrobcům poda-

řilo zvětšit vhozové otvory 
podzemních kontejnerů. V co 
nejkratší době je budeme 
instalovat. 

11) Posílení úklidu v méně 
frekventovaných částech 
Prahy 9 a na pozemcích 
ve vlastnictví jiných 
subjektů tam, kde jsou 
součástí veřejného 
prostranství

Více se zaměříme na zvýšení 
čistoty v ulicích MČ Praha 9, 
především v okolí stanic MHD 
a na méně frekventovaných 
místech. Řada veřejných pro-
stranství však není ve správě 
městské části a ne vždy se 
v nich daří úklid zajistit. Jedná-
me proto s Magistrátem hl. m. 
Prahy, Dopravním podnikem 
Praha, Technickou správou 
komunikací Praha a dalšími in-
stitucemi o získání těchto ploch. 
Tak např. převezmeme od Do-
pravního podniku Praha údržbu 
travnatého tramvajového pásu 
při Českomoravské ulici. 

12) Zkvalitňování herních 
prvků na dětských 
hřištích

Věděli jste, že v současnosti  
MČ Praha 9 spravuje téměř 
90 dětských hřišť, což je 
v přepočtu na obyvatele nejvíce 
ze všech městských částí? 
V budoucnu se chceme více 
soustředit na jejich rozmanitost 
z hlediska věkové struktury dětí.

Historicky cenné budovy, jako např. Hala 19 nebo Hala 20 v objektu bývalé Pragovky ve Vysočanech, bychom rádi viděli jako galerie nebo muzea.  
K tomu motivujeme i jejich současné vlastníky.

Splnili jsme,  
co jsme slíbili:

 • Vytvořili jsme nové 
parky a revitalizovali 
zelené plochy

 • Propojením 
vysočanských parků 
vytváříme relaxační 
zónu Rokytku

 • Rozvíjíme území 
po bývalých 
průmyslových 
továrnách

 • Revitalizujeme 
vnitrobloky

 • Zabránili jsme řadě 
megalomanských 
projektů v zastavěných 
částech Prahy 9

 • Rozšířili jsme 
stanoviště 
s kontejnery na 
tříděný odpad

 • Zvýšili jsme počet 
dětských hřišť
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Konkrétní závazky v

DOPRAVĚ

Naše závazky:
 • Prosadit co nejrychlejší 
výstavbu městského 
a Pražského okruhu 
v severovýchodní části 
Prahy

 • Usilujeme o systémové 
zavádění parkovacích 
zón v celém hlavním 
městě

 • Zavedení fialových 
parkovacích zón v MČ 
Praha 9

 • Nové parkovací domy 
v Praze 9 a nová 
parkovací místa

 • Požadujeme, aby hl. m. 
Praha více investovalo 
do P+R parkovišť

 • Prosadit vybudování 
mimoúrovňových 
křižovatek na Harfě, 
Kolbenova x Kbelská 
a Poděbradská x 
Kbelská

 • Další rozšiřování 
midibusových linek

 • Podpora výstavby 
metra trasy D na území 
Prahy 9

 • Nové a bezpečnější 
přechody pro chodce

 • Propojení cyklotras 
v Praze 9

4
Doprava je jedním z největších problémů Prahy. Usilujeme 
o realizaci takových dopravních opatření, která by co nejvíce 
ochránila obyvatele Prahy 9. Pokud ale nebude dobudován městský 
a Pražský okruh, problémy budou nadále přibývat. Téměř nulovým 
počtem nových P+R parkovišť dává vedení hl. m. Prahy najevo, že 
ho dopravní situace v jednotlivých městských částech nezajímá. 
Vše navíc komplikuje nesystémové zavádění parkovacích zón 
v sousedních městských částech.

1) Zklidnění dopravy  
v Praze 9

ODS Praha 9 neustále tlačí 
hl. m. Prahu k řešení situace 
s parkováním a dokončením 
vnitřního a vnějšího okruhu. 
V tom budeme pokračovat. 
Rozvoj dopravní infrastruktury, 
především dostavba městského 
okruhu, který by byl na našem 
území vedený tunelem, by při-
nesla Praze 9 výrazné zklidnění 
dopravy. Zejména na hlavních 
silničních tazích, jako jsou 
ulice Spojovací, Novovysočan-
ská, Sokolovská, Kolbenova, 
Českomoravská, Poděbrad-
ská, Prosecká, Vysočanská, 
Lovosická, Teplická, Litomě-
řická a v případě dopravních 
špiček i ulice na ně navazující. 
Zároveň usilujeme o realizaci 
mimoúrovňových křižovatek, 
a to na Harfě, křižovatce Kol-
benova x Kbelská a křižovatce 
Poděbradská x Kbelská, která 
je nejvytíženější povrchovou 
křižovatkou v celé Praze 

(denně zde projede více než 
85 tisíc automobilů). Budování 
mimoúrovňové křižovatky na 
Jarově, o níž jsme usilovali, je 
naplánováno na rok 2019.

2) Parkovací místa
V uplynulých čtyřech le-
tech jsme v Praze 9 vytvořili 
1150 nových parkovacích míst.

V jednotlivých ulicích jsme 
zvýšili počty parkovacích 
stání více než o 180 (úpravou 
režimu stání nebo vytvořením 
nových míst, a to bez zásahu 
do zeleně). Postavili jsme 
parkoviště pro 120 aut v ulici 
Litoměřická, parkovací dům 
v Lovosické ulici (více než 
350 aut), budujeme parkovací 
dům u obchodního centra Billa 
na Proseku (více než 370 aut), 
plánujeme stavět parkovací 
dům ve Vysočanech (170 aut), 
další parkoviště na Střížkově 
u Polikliniky Prosek (150 vo-
zidel) a k dispozici jsme dali 
povrchová parkoviště téměř 

pro 500 aut, která přináší vý-
hody lidem s trvalým pobytem 
v MČ Praha 9. Máme zpraco-
vané projekty na vytvoření 
dalších 700 parkovacích míst 
a do budoucna chceme jejich 
počty nadále zvyšovat.

Rovněž postupně připra-
vujeme vodorovné značení 
(malování vytyčeného parko-
vacího místa) ve všech ulicích 
Prahy 9, kde průzkum uká-
zal, že špatným parkováním 
přicházíme v průměru více než 
o tři parkovací místa v ulici. 
V parkovacích zálivech ve 
Vysočanské ulici jsme s tím již 
začali.

3) Zóny placeného stání
S nutností zavést zóny place-
ného stání také v MČ Praha 9 
se zasazujeme o vytvoření tzv. 
fialových zón, tedy smíšených, 
kdy rezident, provozovatel 
obchodu, živnostník nebo 
návštěvník v nich zaparkuje 
kdekoliv. Zároveň požadujeme, 

Ing. Jiří Janák 

Vnitřní a vnější Pražský okruh Chybějící vnitřní okruh Pelc – Tyrolka – Štěrboholská radiála
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aby první dvě hodiny parko-
vání pro návštěvníky byly 
zcela zdarma. Vyšli bychom tak 
vstříc rodinným příslušníkům 
našich rezidentů, návštěvám 
a drobným živnostníkům 
a zároveň platba za třetí a další 
hodinu parkování odradí ty ři-
diče, kteří si z parkovacích míst 
v Praze 9 dělají levné „odkladiš-
tě“ svých vozidel.

ODS Praha 9 již v minulosti 
usilovala o zavedení tzv. parko-
vací karty Pražana, jelikož 
stávající systém parkování 
rozděluje jednotlivé městské 
části a obyvatele hlavního 
města. Pokud hl. m. Praha ne-
zjednoduší Pražanům přesun 
autem z jedné městské části 
do druhé, budeme jednat se 
sousedními městskými částmi 
o tom, abychom si vzájemně 
uznávali parkovací karty, tak 
aby pro naše obyvatele nebyl 
problém zaparkovat v Praze 3 
nebo v Praze 8 a naopak.

4) MHD
Praha 9 vždy usilovala o vy-
tváření kvalitní dopravní 
infrastruktury na svém území. 
Počtem tras a stanic měst-
ské hromadné dopravy patří 
k pražským městským částem 
s největším dopravně-obsluž-
ným komfortem.

V tramvajové dopravě jsme 
v minulém roce vrátili Vysoča-
nům druhou tramvajovou lin-
ku na Sokolovskou ulici a tím 
zajistili tramvajové spojení 
s centrem, Barandovem, Žižko-
vem a Malešicemi. Pozitivní je, 
že téměř všechny tramvajové 
tratě na území MČ Praha 9 
jsou zatravněny. V minulém 

Splnili jsme,  
co jsme slíbili:

 • Prosazení 
mimoúrovňové 
křižovatky na Jarově 

 • Kruhový objezd na 
Klíčově

 • Rozšíření 
midibusových linek

 • Druhá tramvajová 
linka do Vysočan

 • Zelené tramvajové 
tratě včetně nově 
rekonstruované 
v Kolbenově ulici

 • Nové bezpečné 
přechody pro chodce

 • Více cyklostezek 
v Praze 9

Mimoúrovňová křižovatka Kolbenova x Kbelská

volebním období proběhla 
revitalizace tramvajové trati 
s vytvořením travnatých pásů 
v Poděbradské ulici, letos 
v Kolbenově ulici. Doplňují tak 
zatravnění tratí v Sokolovské. 
Jejich efekt je znatelný – méně 
hluku, prachu a více zeleně 
v bývalých průmyslových 
ulicích.  

Kruhový objezd na Klíčově
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V rámci zvyšování dostup-
nosti MHD prosazujeme další 
rozšiřování midibusových 
linek do centrálních obytných 
částí Prahy 9, jako se nám 
to podařilo v případě linek 
151 a 146. Od roku 2019 bude 
linka 151 projíždět kolem 
vchodu Polikliniky Prosek, což 
ocení především naši starší 
obyvatelé a zdravotně handi-
capovaní. 

Na dopravním výboru Ma-
gistrátu hl. m. Prahy se nám 
společně s kolegy ze soused-
ních městských částí podařilo 
prosadit vedení nové trasy 
metra linky D do Vysočan a na 
Prosek. Vzniknout by tu měly 
tři nové stanice – Harfa, Vyso-
čanská, Prosecká. 

5) Bezpečnost v dopravě
K nejnebezpečnějším místům 
v Praze 9 patřila pětiramenná 
křižovatka Čakovická – Letňan-
ská – Ke Klíčovu. Po několika 
letech jednání jsme na ní 
prosadili stavbu kruhového 
objezdu. 

Nadále budeme pokračovat 
v opatřeních, která vedou ke 
zvýšení bezpečnosti chodců.  
Zasazujeme se (i ve spolupráci 
s BESIPem) o vytváření nových 
tzv. bezpečných přechodů pro 
chodce, které jsme zatím vy-
budovali na místech, kde nej-
častěji docházelo k nehodám. 
Stávající přechody stavebně 
upravujeme a barevně rozlišu-

jeme a v tomto trendu chceme 
pokračovat.

6) Chodci a cyklisté
Ve spolupráci s hl. m. Prahou 
a Technickou správou komuni-
kací Praha, které vlastní a spra-
vují většinu pěších komunikací 
v MČ Praha 9, budeme pokračo-
vat v jejich opravách.

Prahu 9 protíná několik páteř-
ních a hlavních cyklotras. Naším 
cílem je propojit je mezi sebou 

tak, aby bylo možné se po nich 
volně pohybovat uvnitř městské 
části a zároveň je využívat jako 
tranzitní při přejíždění z jedné 
městské části do druhé. Jednalo 
by se například o napojení cyklo-
trasy z Vysočanské cyklostezky 
přes Krocínku dále na Prosek, 
Střížkov a další městské části 
nebo o prodloužení Vysočanské 
cyklostezky vedoucí podél toku 
říčky Rokytky od hranic s Pra-
hou 8 až na hranice Prahy 14.

Téměř všechny tramvajové tratě v Praze 9 jsou zatravněny. Naposledy i ta „na Kolbence“. 
Snahou ODS Praha 9 je také výsadba stromů v bývalých průmyslových ulicích. Plánovaný parkovací dům ve Vysočanech

Cyklostezky v městské části Praha 9. Zelená: stezka pro cyklisty, případně chodce, 
vedená mimo komunikaci pro motorová vozidla. Fialová: cyklotrasa vedoucí částečně 
i po méně frekventovaných silnicích. Oranžová: cyklostezka vedoucí po komunikacích 
s velkým dopravním zatížením (tuto podobu cyklotras ODS Praha 9 odmítá)
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Konkrétní závazky pro

BEZPEČNOST

Naše závazky:
 • Samostatný 
inteligentní kamerový 
systém

 • Komunikace na 
lokálních sociálních 
sítích za účelem 
zvýšení bezpečnosti

 • Udržení zvýšené 
hlídkové činnosti 
Městské policie 
Praha na nejvíce 
problematických 
místech (náměstí 
OSN, Královka)

 • Prohloubit opatření, 
která zamezí 
konání nelegálních 
technoparty 
a koncertů v bývalých 
průmyslových 
areálech ve 
Vysočanech

 • Pokračovat 
v úspěšném projektu 
postupného 
začleňování osob 
bez domova do 
společnosti

 • Další školení pro 
seniory v rámci 
prevence kriminality

5
V místě příjemném pro život musí mít lidé pocit bezpečí. Jako jedni 
z prvních v Praze jsme v deváté městské části v roce 2011 zajistili 
kamerový systém napojený přímo na bezpečnostní složky. Nyní ho 
plánujeme převést na inteligentní kamerový systém.

1) Soustavné vylepšování 
a rozšiřování kamerového 
systému

MČ Praha 9 byla v roce 2015 
na základě rozsáhlé studie 
agentury Ipsos vyhodnocena 
obyvateli jako jedna z nejbez-
pečnějších městských částí 
v Praze společně s Uhříněvsí 
a Radotínem. Jedním z pilířů 
bezpečné Devítky je „inte-
ligentní“ kamerový systém. 
Když jsme v roce 2011 rozhodli 
o jeho rozšíření, zvolili jsme 
bezdrátový systém kamer při-
pojený přímo na bezpečnostní 
složky. 

Stejně jako je důležitá 
rychlost zjištění přestupku, 
je z preventivních důvodů 
důležitá i rychlost reakce. 
Proto jsme v rámci projektů 
tzv. smart cities připravili 
a zažádali o projekt tzv. inteli-
gentních kamer, které dokáží 
bez dispečera samostatně 
vyhodnotit naprogramované 
riziko a neprodleně ho ohlásit 
nejbližší policejní hlídce. Na 
jeho spuštění jsme již získali 
finanční prostředky a testovací 
provoz začne na podzim 2018. 
Systém je bezdrátový, kamery 
bude možné umístit tam, kde 
se dohodneme s vlastníkem 
objektu a kde bude problém 
s větším výskytem přestupků 
a nápadu trestné činnosti. 
Projekt jsme nazvali NUMERI 
a bude umět:

• Spustit alarm v případě 
pohybu osob v definované 
oblasti (průjezd zákazem 
vjezdu, vjezd vozidla do 
pěší zóny apod.)

• Detekovat osoby v místech, 
kde se mají pohybovat 
pouze vozidla

Bc. Jan Poupě

• Nahlásit osoby pohybující 
se v zájmové oblasti po 
delší dobu

• Upozornit na narušení 
předem definovaného 
prostoru

• Oznámit shluk osob zdržu-
jících se na jednom místě 
po delší dobu (vč. dětských 
hřišť)

• Zjistit předměty zanechané 
na veřejném prostranství 
ve vytipovaných místech 
(ponechaná taška u koše 
apod.)

• Upozornit na naprogramo-
vané jevy 

Systém umožní i rychlé 
vyhledávání v obraze a filtro-
vání záznamů podle vlastností. 
Od jeho zavedení si slibujeme 
především zvýšení prevence 
a předcházení přestupkům. 
To, že bezpečnostní opatření 
prováděná v uplynulých letech 
mají smysl, dokladuje i statis-
tika nápadu trestné činnosti 
v MČ Praha 9. V roce 2008 
došlo k 3511 trestným činům, 
loni jich bylo o 1371 méně. 
Počet trestných činů, k nimž 
došlo na Devítce, se tedy 
během deseti let snížil téměř 
o 40 procent.

Počet trestných činů v MČ Praha 9 v letech 2008–2017
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2) Komunikace na 
lokálních sociálních 
sítích za účelem zvýšení 
bezpečnosti

Facebook a další sociální sítě 
jsou cenným nositelem infor-
mací. Prostřednictvím sdílení 
událostí, fotografií apod. se 
zrychluje i informovanost 
o dění v Praze 9, a tím i čas 
potřebný k reakci. Sociální 

sítě nejen zvyšují tlak na 
představitele samosprávy, aby 
konkrétní problémy neprodle-
ně řešili, ale zároveň umožnu-
jí lepší kontrolu v konkrétních 
lokalitách Prahy 9. Začleníme 
je proto jako automatický 
zdroj informací o bezpečnosti 
a čistotě v Praze 9 a určíme 
konkrétní osoby zodpovědné 
za vyřešení konkrétního pro-
blému (ať už s čistotou, nebo 
bezpečností). 

3) Udržení zvýšené 
hlídkové činnosti 
Městské policie Praha 
na nejproblematičtějších 
místech (náměstí OSN, 
Královka)

Soustředíme se na posílení 
a rozšíření hlídkové činnosti 
strážníků Městské policie 
Praha přímo v terénu. Vidět 
by měli být především v pro-
blémových lokalitách, ale pra-
videlnou hlídkovou činnost 
budeme vyžadovat i v oblas-
tech klidnějších. Naším cílem 

je, aby občané znali svého 
okrskového strážníka a vídali 
ho v okolí svých domovů co 
možná nejčastěji. 

4) Prohlubování opatření, 
která zamezí konání 
nelegálních technoparty 
a koncertů v bývalých 
průmyslových areálech 
ve Vysočanech

V poslední době došlo 
k hlučným akcím, jejichž 
účastníci terorizovali hlukem 
a nevhodným chováním do 
ranních hodin okolí Kolbe-
novy a Poděbradské ulice. 
Zamezíme, aby naši občané 
byli vystavováni bezpeč-
nostním rizikům plynoucích 
z živelných a bez jakékoli 
kontroly probíhajících akcí ve 
vysočanských průmyslových 
areálech. Naopak podporuje-
me zde divadla, kina, výstavy, 
happeningy nebo například 
sportovní události, které 
hlukem neobtěžují obyvatele 
sousedních bloků.

Nápad trestné činnosti v letech 2016–2017
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Nízkoprahový klub Harfica, který provozuje MČ Praha 9, prošel rekonstrukcí

Ke snížení nápadu trestné činnosti v městské části Praha 9 značnou měrou přispívá 
kamerový systém Chceme, aby lidé vídali strážníky ve svém okolí co možná nejčastěji
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5) Pokračování úspěšného 
projektu začleňování 
osob bez přístřeší do 
společnosti

Celé naše hlavní město, měst-
skou část Praha 9 nevyjímaje, 
se potýká s problematikou bez-
domovectví. V úzké spolupráci 
s Městskou policií Praha probí-
hají pravidelné kontroly lokalit 
potencionálního výskytu osob 

bez domova s tím, že jsou vy-
kazováni z míst, kde obtěžují 
ostatní občany městské části 
Praha 9. 

Tyto kontroly budou pokra-
čovat. Nadále se také budou 
zaměřovat na to, aby v daných 
oblastech (např. u škol) nedo-
cházelo k popíjení alkoholu na 
veřejnosti a následnému znečiš-
ťování veřejných prostranství.

Jsme si vědomi, že problémy 
spojené s bezdomovci nevyřeší 
pouze represe. Proto zároveň 
budeme dále rozvíjet náš 
úspěšný projekt zaměřený na 
začlenění osob bez domova do 
společnosti. Naše městská část 
se v přístupu k řešení bezdo-
movectví snaží o systémové 
propojení bydlení a sociální 
a zdravotní péče pro osoby bez 
domova. Projekt, kdy měst-
ská část přidělí člověku bez 
domova (který má zájem znovu 
se začlenit do společnosti) 
unibuňku k bydlení a ten se 
pak stará o úklid v konkrétní 
lokalitě, funguje za minimální 
náklady ke spokojenosti obou 
stran. (Více v kapitole Konkrét-
ní závazky ve zdravotnictví 
a sociální péči).

6) Školení pro seniory 
v rámci prevence 
kriminality

V rámci prevence kriminality se 
nám osvědčilo pořádání předná-
šek a školení pro seniory, kteří 
jsou v očích podvodníků, ale 
i kriminálníků s násilnickými 
sklony snadným cílem. V dalším 
období budeme proto rozšiřovat 
četnost i okruhy přednášek, 
školení a akcí pro seniory, při 
nichž upozorníme na aktuální 
bezpečnostní rizika. 

7) Odstraňování 
problematických 
ubytoven

Nadále budeme pokračovat 
v odstraňování problematic-
kých ubytoven, které s sebou 
nesou zvýšený výskyt trestné 
činnosti a komplikují rozvoj 
území.

Splnili jsme,  
co jsme slíbili:

 • Umístili jsme kamery 
do míst se zvýšeným 
rizikem nápadu 
trestné činnosti

 • Zrušili jsme 
problematické 
ubytovny a squaty

 • V rámci prevence 
zaměřené především 
na děti a seniory 
vedeme nízkoprahový 
klub Harfica, dopravní 
hřiště, pořádáme 
osvětové akce

 • Úspěšně pokračujeme 
v projektu začleňování 
osob bez domova do 
společnosti

 • Omezili jsme 
počet heren a míst 
s videoloterijními 
terminály

 • Prohloubili jsme 
spolupráci s Policií 
ČR, Městskou policií 
Praha a Hasičským 
záchranným sborem 
Praha

 • Zkvalitnili jsme 
protipovodňová 
opatřeníTermovizní kameru a další nezbytné pomůcky věnovala MČ Praha 9 Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy. Termokamera 

umožňuje daleko rychleji a efektivněji lokalizovat ohrožené osoby, zjistit ohniska požárů, dovoluje hasičům rychleji a bezpečněji se 
pohybovat v extrémních podmínkách míst, kde hoří, protože díky ní „vidí“ skrz hustý kouř.

Dáváme naději lidem bez domova - devítkové homeless blues funguje.
(Ukázka je z časopisu Euro.)
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Očekávané rozdělení obyvatelstva městské části Praha 9  
do základních věkových skupin v letech 2016-2050  

(střední varianta prognózy)
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Konkrétní závazky pro

ZDRAVOTNICTVÍ 
A SOCIÁLNÍ PÉČI

Naše závazky:
 • Kvalitní péče na 
Poliklinice Prosek

 • Nový komplex 
zdravotních 
a sociálních zařízení 
na pozemcích za 
Poliklinikou Prosek

 • Péče o zdravotně 
handicapované 
spoluobčany 
a pacienty 
s civilizačními 
chorobami

 • Podpora sociálního 
bydlení

 • Bezbariérová MČ 
Praha 9

 • Řešení problémů 
bezdomovectví 
a závislostí

6
Musíme být připraveni postarat se o naše seniory, osoby se 
zdravotním postižením, rodiče samoživitele, kteří dlouhodobě žijí 
v městské části Praza 9, i o další obyvatele, jež se dostanou bez 
vlastního zavinění do problémové situace.

1) Péče o seniory
V posledních letech podíl 
seniorů (osob starších 65 let) 
na celkovém počtu obyvatel 
neustále stoupá. V současné 
době žije v MČ Praha 9 nece-
lých 60 000 občanů, z toho 
je více než 10 000 seniorů. 
Jejich podíl na celkovém počtu 
obyvatel tak činí téměř 17 %. 
Počet obyvatel v roce 2030 
bude podle střední varianty 
demografické prognózy činit 
80 000 obyvatel a počet se- 
niorů překročí hranici 12 000.

V současné době nabízí 
MČ Praha 9 prostřednictvím 
ústavu Sociální služby Praha 9 

PaedDr. Taťjana Horká

celkem 87 lůžek v domově 
seniorů. V domě s pečovatel-
skou službou je k dispozici 
110 nájemních bytů. Pro 
další stovky seniorů zajišťuje 
nákupy, úklid, úkony osobní 
hygieny a další služby domácí 
péče. 

V Kulturně aktivizačním 
centru Prosek mohou senioři 
využívat vzdělávací, pohybo-
vé, výtvarné, kulturní a vol-
nočasové programy, které 
zahrnují výuku jazyků, práci 
s počítačem, kondiční cvičení 
pro seniory, pilates, výtvarné 
dílny, koncerty, besedy, výlety 
a mnoho dalšího. Služeb cen-

tra využívá každoročně více 
než 1000 našich seniorů.

I v budoucnu se bude ODS 
Praha 9 soustředit na zvyšová-
ní počtu zařízení pro seniory, 
jako jsou domovy s pečova-
telskou službou nebo domovy 
seniorů. Bude zvyšovat míru 
péče o seniory přímo v jejich 
domovech a tuto péči chce 
rozšiřovat o fakultativní 
služby včetně poradenství 
a psychosociální pomoci. Pod-
pora bude i nadále směřovat 
k organizacím působícím 
v městské části Praha 9 (ČČK, 
Duha), jejichž služeb občané 
využívají.
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Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel MČ Praha 9 do roku 2050
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2) Pokračování v rozvoji 
Polikliniky Prosek

Přestože řada zdravotnických 
zařízení ve vlastnictví veřejné 
správy hospodaří se ztrátou, 
Poliklinika Prosek se může 
pochlubit přebytkovým rozpoč-

tem, a přitom dokázala rozši-
řovat a zkvalitňovat primární 
zdravotní péči. V uplynulých 
letech jsme vedle rekonstrukce 
prosecké výjezdové základny 
Zdravotnické záchranné služby 
hl. m. Prahy dokončili rekon-

strukci a zateplení budovy 
polikliniky. Například jen v le-
tošním roce zde bylo otevřeno 
devět nových ordinací a Polikli-
nika Prosek nyní poskytuje péči 
a širokou škálu služeb ve více 
než 30 lékařských oborech. 

Od letošního roku rozšířila Polikliniku Prosek přístavba třípodlažní budovy, kde vznikly nové ordinace včetně oddělení rehabilitace s tělocvičnou.  
Modernizováno bylo i stravovací zařízení vedle polikliniky. 
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Na poliklinice je rovněž 
zajišťována lékařská pohoto-
vostní služba pro dospělé či 
lékárenský provoz. Pravidelně 
je modernizováno nebo dopl-
ňováno přístrojové zařízení. 
Proběhla i rekonstrukce 
stravovacího zařízení, které je 
součástí polikliniky. 

Vzhledem k tomu, že počet 
obyvatel ve spádové oblas-
ti Polikliniky Prosek roste 
a ruku v ruce s tím se zvyšuje 
i poptávka po zdravotních 
službách, plánujeme v násle-
dujících letech další moder-
nizaci prostor polikliniky, 
rekonstrukci čekáren, obnovu 
zdravotnických přístrojů 
a v neposlední řadě rozšíření 
parkovacích ploch. Naší prio-

ritou je, aby zde byla i nadále 
poskytována odborná lékařská 
péče na té nejvyšší úrovni.

3) Využití pozemků za 
Poliklinikou Prosek pro 
komplex sociálně- 
-zdravotních služeb

Podle demografických analýz 
musíme očekávat výrazné 
stárnutí populace, přičemž 
k největším změnám dojde 
v seniorské kategorii 65+. 
V celorepublikovém výhledu 
by se měl v následujících 
40 letech počet seniorů do-
konce zdvojnásobit.

Nezpochybnitelným faktem 
zůstává, že současné kapa-
city domovů seniorů jsou 
naplněny a na umístění se 
dlouho čeká. V Praze připada-
jí v průměru na jedno volné 
lůžko v domově pro seniory tři 
žadatelé. V posledních letech 
také roste poptávka po mís-
tech v domovech se zvláštním 
režimem (meziročně vzrostla 
o 57 %) a neustále se zvyšují 
rovněž nároky na terénní či 
ambulantní službu.
Do vlastnictví se nám podařilo 
získat rozsáhlé pozemky v ob-
lasti za proseckou poliklini-
kou směrem k Liberecké ulici. 
Vzhledem k jejich umístění 
v těsné blízkosti zdravotnické-
ho zařízení je využijeme právě 
pro uspokojování zdravotních  
potřeb obyvatel MČ Praha 9. 
Naším cílem je vytvořit zde 
nový komplex sociálně-zdra-
votních služeb pro seniory 
s více než 350 lůžky, který by 
zahrnoval potřeby domova 

pro seniory, domova se zvlášt-
ním režimem, hospicu, LDN 
a denního stacionáře. 

4) Péče o zdravotně 
handicapované 
spoluobčany a pacienty 
s civilizačními chorobami

V současné době žije v České 
republice více než 120 000 ob-
čanů trpících Alzheimerovou 
chorobou a bohužel jejich po-
čet neustále narůstá. Městská 
část Praha 9 postavila v uply-
nulých letech stacionář pro 
osoby postižené Alzheimero-
vou chorobou a podobnými 
typy nemocí a v uplynulém vo-
lebním období rozšířila počet 
míst v něm. I v dalších letech 
budeme nadstandardní péči 
o tyto pacienty nadále rozši-
řovat a zkvalitňovat v souladu 
s moderními trendy léčby. 
V rámci projektu výstavby 
komplexu sociálně-zdravotnic-
kých služeb za poliklinikou na 
Proseku připravíme i zařízení, 
které se speciálně těmto klien-
tům bude věnovat.

5) Podpora sociálního 
bydlení

Městská část Praha 9 drží 
dlouhodobě v rámci Prahy cenu 
nájemního bydlení na velmi 
nízké úrovni. Její výše činí po 
slevě pouhých 80 Kč/m². Nízké 
nájemné vychází vstříc slab-
ším sociálním skupinám a je 
jakousi prevencí proti bezdo-
movectví.

Současně probíhá privati-
zace bytového fondu a počet 
městských bytů se bude i na-

Úklid v ulicích patří k povinnostem lidí bez domova, kteří spolupracují  
s MČ Praha 9 

Ochota změnit se a unibuňka – to jsou první kroky lidí bez domova na jejich cestě 
vedoucí zpátky do společnosti 

Nový přechod vznikl v Ocelářské ulici
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Splnili jsme,  
co jsme slíbili:

 • Rozšířili a zkvalitnili 
jsme služby na 
Poliklinice Prosek

 • Neustále rozvíjíme 
péči o seniory 
a zdravotně 
handicapované

 • Pečujeme o pacienty 
s civilizačními 
chorobami včetně 
Alzheimerovy

 • Sociální bydlení 
máme pro ty, kteří 
pomoc skutečně 
potřebují

 • Aktivně řešíme 
problémy spojené 
s bezdomovectvím

Na pozemcích u Polikliniky Prosek plánuje ODS Praha 9 výstavbu komplexu sociálně-zdravotních služeb, který by měl zahrnovat služby domova seniorů,  
domova se zvláštním režimem, hospicu, LDN, denního stacionáře…

dále snižovat tak, aby pokrýval 
právě potřeby sociálního byd-
lení, případně potřeby občanů 
zejména z MČ Praha 9, kteří se 
bez vlastního zavinění dostali 
do potíží (samoživitelé, senioři, 
zdravotně handicapovaní).

6) Bezbariérová Devítka
V MČ Praha 9 máme vytipo-
vána místa s problémovou 
dostupností pro vozíčkáře. 
Úzce spolupracujeme s Praž-
skou organizací vozíčkářů 
a postupně je měníme na 
bezbariérová. Ve spolupráci 
s Dopravním podnikem se 
snažíme dále rozšiřovat počet 
nízkopodlažních spojů MHD, 
které naši městskou část 
obsluhují.

7) Devítkové homeless 
blues

Významným počinem v řešení 
problematiky bezdomovectví 

je realizace buňkového bydlení 
pro lidi bez domova. Přidělení 
unibuňky a domluvení se na 
pravidlech vzájemné spoluprá-
ce s MČ Praha 9 jim pomáhá 
k postupnému znovuzačlenění 
do společnosti. Vše funguje za 
minimální náklady ke spokoje-
nosti obou stran.

Zpočátku jsme tento projekt 
realizovali v naprosto neutěše-
ných prostorách pod Vysočan-
skou estakádou. Dříve zdevas-
tovaná oblast plná černých 
skládek a nekontrolovatelného 
nepořádku nyní slouží jako 
zázemí pro lidi bez domova, 
kteří jsou ochotni svou situaci 
aktivně řešit. Oblast se změni-
la takřka k nepoznání a nejen 
proto, že zde vyrostl skate-
park. Obdobná oblast, i když 
rozsahem menší, byla pro 
bezdomovce vyčleněna také 
v místech bývalého staveniště 
za Poliklinikou Prosek. Mnoho 

zde žijících bezdomovců se 
zapojuje do úklidu v ulicích 
MČ Praha 9. 

Zároveň s těmito opatření-
mi usilujeme o to, aby se hl. 
m. Praha finančně podílelo 
na prevenci bezdomovectví 
a řešení problémů s ním spo-
jených.

8) Drogová prevence
Mnoho kroků podnikáme také 
v oblasti drogové prevence. 
Připravujeme zmapování 
drogové scény, intenzivně 
pracujeme na omezování 
dopadů drogových závislos-
tí na okolí. Sem patří i sběr 
použitých injekčních stříka-
ček, a především preventivní 
prohlídky pískovišť a dětských 
hřišť. V tom budeme i nadále 
pokračovat. K realizaci máme 
připravenou i sérii přednášek 
zaměřených na drogovou pro-
blematiku.
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Konkrétní závazky ve

ŠKOLSTVÍ 
A VZDĚLÁVÁNÍ

Naše závazky:
 • Pokračovat 
v rozšiřování 
kapacit mateřských 
a základních škol

 • Průběžné zlepšování 
vybavenosti škol

 • Důraz na výuku cizích 
jazyků

 • Pokračovat 
v pracovním vyučování 
u odborníků

 • Zachováme přípravné 
třídy

7
Zajištění dostatečné kapacity mateřských a základních škol 
se řadí k prioritám ODS Prahy 9. Nejnovější odborná prognóza 
počítá v nejpravděpodobnější variantě s nárůstem počtu dětí do 
15 let během čtyř let více než o jednu pětinu a jejich počty mají 
vzrůstat i v dalších letech – v roce 2026 téměř o 33 % ve srovnání 
s dneškem.

1) Rozšiřování kapacit 
mateřských a základních 
škol

Od roku 2010 přibylo v ma-
teřských školách zřizovaných 
městskou částí Praha 9 téměř 
430 nových míst. Naposle-
dy 26 míst v nové třídě MŠ 
Veltruská, která je otevřena 
od školního roku 2018/2019. 
I když jsme ve srovnání s ostat-
ními městskými částmi v Praze 
patřili v rozšiřování počtu míst 
ve školkách mezi nejlepší, je 
zřejmé, že narůstající poptávce 
to nebude dlouhodobě stačit. 

V příštích letech chceme 
nedostatek míst v mateřských 
školách řešit formou vytváření 
menších „školiček“, které by 
byly odloučenými pracovišti 
existujících mateřských škol. 

Tři velké stavební akce – 
nové třídy v ZŠ Litvínovská 
pro 120 žáků, nový pavilon při 
ZŠ Špitálská zvaný Bumbálek 
pro 270 dětí a nový pavilon při 
ZŠ Novoborská pro 270 žáků – 
realizované v posledních dvou 
letech představují z hlediska 
počtu míst jednu novou školu 
pro 660 dětí v Praze 9. Hlav-
ním úkolem v následujícím 
volebním období je výstavba 
nové Základní a mateřské 
školy U Elektry ve Vysočanech 
pro 750 dětí a žáků. Bude 
největší základní školou, která 
od roku 1989 od základů vznik-

Ing. Tereza Štaubrová

ne v Praze. Moderní školský 
objekt splňující ty nejnároč-
nější standardy by měl sloužit 
především dětem z Vysočan 
a odlehčit v této oblasti dosud 
spádové Základní škole Špi-
tálská.

Protože přírůstek dětí do 
15 let zasahuje i dosavadní 
spádovou oblast ZŠ a MŠ Na 
Balabence, počítá se s pod-
statným zvýšením kapacit 
i této školy. V plánu je postavit 
v jejím areálu nový pavilon.

2) Průběžné zlepšování 
vybavenosti škol

Nemalá část finančního pří-
spěvku městské části Praha 9 
školám je určena na postupné 
zlepšování jejich vybavenos-

ti nejen novým funkčním 
nábytkem, ale i nejmoderněj-
šími učebními pomůckami. 
Počítače jsou již samozřejmos-
tí, nyní se chceme zaměřit na 
zlepšování kvality připojení 
k internetu. 

3) Podpora výuky cizích 
jazyků

Dobrá znalost cizích jazyků je 
v dnešním světě nezbytností. 
Snažíme se aktivně podporo-
vat jejich výuku nejen ve všech 
našich základních školách, ale 
už i v mateřinkách.

Žákům základních škol 
chceme opět financovat me-
zinárodně uznávané zkoušky 
z cizích jazyků (zejména z ang-
ličtiny), které jim otevřou širší 

Vývoj počtu tříd a žáků v MČ Praha 9 
v období školních let 2010/2011 – 2017/2018
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Počet míst v mateřských školách  
zřizovaných MČ Praha 9
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možnosti uplatnění v dalším 
vzdělávání.

4) Pracovní vyučování 
u odborníků

Pracovní vyučování žáků 
základních škol z Prahy 9 
probíhá pod vedením mistrů 
odborného výcviku v perfektně 

vybavených dílnách Střední 
odborné školy na Jarově. De-
vátá městská část hradí platy 
mistrů a materiál, aby si děti 
mohly důkladně „osahat“ zá-
klady osmi řemeslných oborů – 
od klempířiny přes truhlařinu 
až po velmi žádaný obor umě-
leckého vázání květin. Žáci se 

toho nejen spoustu naučí, ale 
zároveň je to ohromně baví. 

5) Myslíme i na slabší 
a znevýhodněné děti

Ne každé dítě to má na začát-
ku školní docházky snadné. 
Některé pro školu potřebují 
více dozrát, jiné se potýkají 
s vážnějšími problémy způso-
benými nejrůznějšími zdravot-
ními obtížemi.

V Praze jsme v roce 2013 
byli mezi prvními městskými 
částmi, které začaly zřizovat 
důležité a prospěšné příprav-
né třídy pro děti s odkladem 
základní školní docházky. 
A ukázalo se, že ty, které ji 
absolvují, jsou lépe připraveny 
na výuku v první třídě a dělají 
pak výraznější pokroky. Proto 
chceme přípravné třídy v našich 
školách udržet a podle možností 
jejich počet zvyšovat. A máme 
také třídu pro děti s vadami řeči 
v Mateřské škole Kytlická. 

Nový pavilon ZŠ Novoborská Nový pavilon při ZŠ Špitálská, takzvaný Bumbálek

Loni byla dokončena poslední z přístaveb v areálu MŠ U Vysočanského pivovaru Nástavba Mateřské školy Veltruská rozšířila její kapacitu o 26 míst
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Ve spolupráci s Asociací 
speciálních pedagogů ČR se 
přímo podílíme na návrzích 
nezbytných změn právních 
předpisů v expertní skupině na 
Ministerstvu školství mládeže 
a tělovýchovy ČR. Možnost 
ovlivňovat postoje nového ve-
dení ministerstva považujeme 
za důležitou součást komuni-
kace mezi místní samosprávou 
a centrálními úřady a hodláme 
ji i nadále plně využívat.

6) Zdravá strava ve školách
Nadále chceme podporovat 
povědomí žáků a jejich rodičů 
o zdravé stravě a správných 
stravovacích návycích, ať 
už přednáškami ve školách, 
prostřednictvím výživových 
poradců ve školních jídelnách, 
osvětou na sociálních sítích 
apod.

Podoba nové Základní a mateřské školy U Elektry ve Vysočanech. V současné době žádá MČ Praha 9 o vydání stavebního povolení. 

Splnili jsme,  
co jsme slíbili:

 • Více míst v mateřských 
a základních školách

 • Moderní technologie 
ve školách

 • Podpora výuky cizích 
jazyků

 • Rozšíření počtu 
přípravných tříd

 • Specializovaná 
třída v mateřské 
škole pro děti 
s lehčími zdravotními 
handicapy

 • Podpora angličtiny 
v mateřských školách

Výuka cizích jazyků, hlavně angličtiny, probíhá v základních i mateřských školách v Praze 9

Řemeslným dovednostem se učí žáci základních škol na Devítce v dílnách Střední 
odborné školy na Jarově
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DEVÍTKA v kultuře...

Konkrétní závazky v

KULTUŘE

Naše závazky:
 • Další rozvoj tradičních 
kulturních akcí

 • Podpora místních 
spolků

 • Kulturní oživení 
vznikajícího parku 
Zahrádky

 • Divadlo Gong jako 
plnohodnotná 
divadelní scéna

 • Kulturní centrum 
U Brabců

 • Farmářské trhy ve 
Vysočanech

 • Více kurzů a kroužků 
v Obecním domě

 • Popularizace umělců 
spojených s Devítkou 
v Galerii 9 

8
U zrodu velkých kulturních a společenských projektů, z nichž 
mnohé už přesáhly hranice Prahy 9, byla devátá městská část. 
ODS Praha 9 tyto akce podporuje a usiluje, aby jejich kulturní 
program byl rok od roku kvalitnější.  

1)  Udržení kulturních tradic 
MČ Praha 9

Naším dlouhodobým cílem 
je, aby si nejen obyvatelé MČ 
Praha 9 našli akci, která jim je 
blízká. Svatováclavská pouť, 
etnofest Barevná Devítka, Celé 
Česko na Devítce, Folkové nebo 
rockové Podviní, Prosecké jaro, 
Prosecký podzim, Máje, swingo-
vý festival Golden 9 – Zlatá Devít-
ka, dětský den…, projekty, které 
se odehrávají pod širým nebem 
v parcích, ročně navštíví několik 
tisíc lidí. Stejnou pozornost ale 

Mgr. Adam Vážanský

věnujeme i malým kulturním 
představením, jako jsou Pohádky 
Na Dvorečku pro nejmenší děti, 
Prosecká zastaveníčka, hudební 
festival Devětkrát s Devítkou, 
hudební Nokturna a další. Konají 
se venku, v kostelích sv. Václava 
nebo Svatyni Krista Krále, obřad-
ní síni vysočanské radnice či 
restauračních zahrádkách. Jsme 
si vědomi tradice a oblíbenosti 
těchto akcí, proto i nadále bude-
me pokračovat v jejich pořádání, 
rozšiřování a zvyšování jejich 
atraktivnosti.

2) Pokračování v podpoře 
místních spolků 

Místí spolky jsou neocenitelné 
při organizování kulturního 
a společenského života obce. 
V Praze 9 se velké oblibě těší 
např. Spolek za veselejší Stříž-
kov a jeho tradiční Střížkovský 
masopust, pálení čarodějnic či 
rozsvěcení vánočního stromu, 
Kulturní a rodinné centrum 
Knoflík s množstvím akcí nejen 
pro děti, Klub lidové tvorby, Vi-
nařské družstvo na Máchalce, 
Spartak Hrdlořezy, spolek Ve-
černí školy a pivovaru Kolčav-
ka, nově vzniklý Edu Bubo klub 
v Podkovářské a další. I nadále 
s nimi chceme spolupracovat 
a připravovat akce lokálního 
významu.

3) Kulturní oživení 
vznikajícího parku 
Zahrádky 

Po vzoru proseckého parku 
Přátelství, kde se v průběhu 
roku odehrávají tradiční kul-
turní akce typu Prosecké jaro 
či Prosecký podzim, ale i celá 
řada malých hudebních vy-
stoupení, chceme oživit i nově 
vznikající park Zahrádky ve 
Vysočanech. Naší vizí je, aby se 
stal vyhledávaným místem pro 
nejrůznější setkávání, koncer-
ty nejen klasické hudby nebo 
projekt Celé Česko na Devítce, 
prezentující jednotlivé regiony 
naší republiky.  

4) Proměna Divadla Gong 
v plnohodnotnou divadelní 
scénu

Divadlo Gong je vyhledávanou 
scénou zejména díky projektu 
Gong dětem, který letos běží již Prosecký podzim se letos koná pojedenácté

Prosecká zastaveníčka v parku Přátelství
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Splnili jsme, 
co jsme slíbili:

 • Podporujeme 
a zatraktivňujeme 
tradiční kulturní akce

 • Nové kulturní projekty
 • Klasická hudba 
v parcích

 • Modernizace Divadla 
Gong

 • Spolupráce s místními 
spolky Prahy 9

 • Galerie 9 blíž 
veřejnosti

dvacátou sezonu, a komediím 
se známými českými herci. 

Populární jsou také koncer-
ty našich předních country 
a trampských skupin, písnič-
kářů a jazzmanů. A v nepo-
slední řadě poskytuje divadlo 
prostor pro vystoupení amatér-
ských souborů, jako např. 
Post Skriptum, pro pořádání 
školních akademií a rozmani-
tých kurzů pro všechny věkové 
kategorie. V uplynulých letech 
prošlo Divadlo Gong rekon-
strukcí a dostalo nové, moder-
ní hlediště. 

V jeho proměně na plno-
hodnotnou divadelní scénu 
budeme pokračovat realizací 
nového osvětlení a ozvučení.

5) Vytvoření nového 
kulturního centra 
U Brabců

Hostinec U Brabců býval i kul-
turním místem Starého Prose-

ka. Záchranou budovy, v níž se 
nacházel, a její rekonstrukcí 
chceme obnovit tradiční místní 
společenské centrum, které 
v této části Prahy 9 chybí. Proto 
při zadávání projektu rekon-
strukce objektu U Brabců bylo 
naší prioritou, aby měl dvojí 
funkční využití – vedle vlastní-
ho restauračního provozu také 
nabízel prostor pro spole-
čenská a kulturní setkávání, 
pořádání různých kulturních 
akcí – od divadla po koncerty.

6) Nové farmářské trhy 
u metra Vysočanská

Do novely tržního řádu hl. m. 
Prahy se nám podařilo pro-
sadit nové místo pro konání 
farmářských trhů – u stanice 
metra Vysočanská. Pozemky, 
na nichž budou, sice nejsou 
ve vlastnictví MČ Praha 9, 
ale i tak by zde měl brzy začít 
fungovat trh, kde bude možné 

zakoupit čerstvé a kvalitní 
potraviny. 

7) Více kurzů a kroužků 
v Obecním domě

V Obecním domě v Jandově 
ulici již nyní probíhá mnoho 
kroužků pro děti i dospělé. 
Divadlo Gong zde pořádá 
například kroužky keramiky, 
sebeobrany, jazyků, herecké 
kurzy, hraní na různé hudební 
nástroje. Novinkou jsou kurzy 
zpěvu. To vše a více bychom 
rádi obyvatelům MČ Praha 9 
poskytovali i v následujících 
letech. 

8) Galerie 9 i nadále místem 
pro volné výstavy

Galerie 9 v přízemí budovy 
staré radnice ve Vysočanech 
je jedním z mála míst v Praze, 
kde mohou výtvarní umělci 
vystavovat zdarma. To bychom 
rádi zachovali i do budoucna.

Tradici pořádání Svatováclavské pouti na Proseku s bohatým kulturním programem obnovila Praha 9 před osmadvaceti lety

Vysočanské Divadlo Gong je známé především díky projektu Gong dětem 
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Etnofest Barevná Devítka vyhledávají lidé z celé Prahy i jejího okolí

Folkové Podviní

Aby nový objekt U Brabců nabídl nejen místa u stolů pro hosty restaurace, ale také prostor pro kulturní akce, bude možné hlavní sál flexibilně „přeskládat“ na hlediště při 
divadelním vystoupení nebo koncertu, případně uvolnit prostor pro taneční parket. 

Jednou z tradičních velkých výstav pořádaných v Galerii 9 je Salon Prahy 9, 
přehlídka tvorby výtvarných umělců regionu

Edu Bubo klub v novém parčíku Podkovářská přinesl oživení a společenské dění do 
míst, kde dříve byla problematická ubytovna

Ze Střížkovského masopustu
Jednou z nejnavštěvovanějších akcí v parku Přátelství, kterou organizuje Praha 9, 
 je Mikroklima
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1) Podpora devítkových 
sportovních klubů

Díky pravidelným a dlouhodo-
bým kontaktům s představi-
teli sportovních klubů, které 
působí v MČ Praha 9, známe 
jejich možnosti i problémy. 
Tento potencionál bychom rádi 
nadále využívali při rozšiřová-
ní a zkvalitňování podmínek 
pro pohybové aktivity našich 
obyvatel.

Ve Vysočanech se dá sporto-
vat v areálu Sparty Podvinný 
mlýn, aktivní je TJ Praga Vyso-
čany, na Proseku si milovníci 
pohybu našli cestu do Sport-
centra Prosek při ZŠ Litvínov-
ská 500, dětem se věnují ve 
Spartaku Hrdlořezy. A protože 
se všechny tyto kluby potýkají 
s problémy, jsme připraveni 
pomoci jim při jejich řešení.

Pomůžeme Spartě Podvinný 
mlýn s dokončením zázemí pro 
sportovce, které je v součas-
né době již nedostatečné. 
V případě Sportcentra Prosek 
a TJ Praga se rovněž podílíme 
na dostavbě jejich zázemí. 
Zadali jsme zpracování studie 
a dokumentace pro vydání sta-
vebního povolení a v budouc-
nu pomůžeme se získáním 
dotací na jejich realizaci.

Fotbalisté TJ Praga Vyso-
čany a Spartaku Hrdlořezy 
se potýkají s nedostatkem 
tréninkových ploch. Kde 
trénovat řeší především oddíly 
dětí a mládeže, a to i přesto, 
že nedávno vzniklo ve spolu-
práci s MČ Praha 9 nové hřiště 
v Podviní. Aktivně se proto 
zapojíme do realizace další 
tréninkové plochy na Pragovce 

a do vypořádání majetkových 
problémů a stavby fotbalového 
hřiště v Hrdlořezích.  

2) Udržení ragby na 
Pragovce i přes složitost 
vlastnických vztahů na 
pozemcích 

Vlastnické vztahy k pozem-
kům, na nichž leží hřiště 
ragbistů Praga Praha, značně 
komplikuje situaci tohoto 
klubu (pozemky patří soukro-
mému vlastníkovi). Jsme si 
plně vědomi významu tohoto 
klubu, který Prahu 9 skvěle re-
prezentuje na sportovním poli, 
ale i jeho historického sepětí 
s naší městskou částí. Proto 
jsme i v budoucnu připraveni 
klub podporovat, aby Praha 9 
nezůstala bez tohoto jedineč-
ného sportoviště. 

Konkrétní závazky pro

SPORT 
A VOLNÝ ČAS
ODS Praha 9 dlouhodobě aktivně podporuje rozvoj volnočasových 
aktivit, které jdou ruku v ruce se zdravým životním stylem a oslovují 
všechny generace. K jejím „sportovním ambicím“ pro příští roky patří 
nejen pomoc klubům, ale i vytváření podmínek pro individuální 
sportovní a pohybové vyžití. 

9

Naše priority:
 • Podpora sportovních 
klubů

 • Udržení ragby na 
Devítce

 • Rozvoj areálu 
Podvinný mlýn, 
Sportcentra Prosek, 
TJ Praga Vysočany 
a Spartaku Hrdložezy

 • Pokračování 
projektů Devítka 
v pohybu a Cyklistika 
v Třešňovce

 • Spolupráce s uživateli 
skateparku

 • Školní hřiště otevřená 
veřejnosti

Bc. Jan Váňa

Fitness stezka Rokytka s cvičebními prvky. Využívat je mohou 
zájemci pod vedením profesionálních trenérů v rámci projektu 
Devítka v pohybu. Ragbisté Pragy patří k historii i současnosti Prahy 9



3) Pokračování v projektech 
Devítka v pohybu 
a Cyklistika v Třešňovce

Velmi populární se v MČ Pra-
ha 9 staly venkovní outdooro-
vé aktivity pořádané ve spolu-
práci s občanským sdružením 
Devítka v pohybu. V současné 
době jsou k dispozici sportovi-
ště podél toku říčky Rokytky 
a v parku Srdce. Tady probí-
hají tréninky pod vedením 
profesionálních instruktorů ve 
stále populárnějších organi-
zovaných cvičení, a to včetně 
cvičení pro maminky s dětmi 
a seniory.

Bike Ranch Cup, série cyk-
listických závodů, již několik 
let zase oživuje park Třeš-
ňovku. Sportují tu děti všech 
věkových kategorií – od těch 
na odrážedlech po teenagery. 
Kadeti, junioři a dospělí jsou 
zařazováni do jednotlivých 
závodů podle své výkonnos-
ti, takže na své si tu přijdou 

začátečníci, hobby cyklisté 
i profesionálové.

Tyto dva úspěšné a veřejnos-
tí oblíbené sportovní projekty 
chceme v Praze 9 i nadále 
podporovat.

Vzhledem k neustále se zvy-
šující oblibě cyklistiky budeme 
pokračovat v prodlužování 
stávajících a budování nových 
cyklostezek (více v kapitole 
Životní prostředí).

4) Kvalitní údržba areálu 
Vysoplaza (skatepark) 
v úzké spolupráci s jeho 
uživateli 

V roce 2015 byl pod Vyso-
čanskou estakádou otevřen 
nový betonový skatepark, tzv. 
street plaz. Záměrně vznikl 
mimo obytnou zástavbu, což 
přivítali nejen jeho uživatelé, 
ale i ostatní obyvatelé Prahy 9. 
Multifunkční hřiště je urče-
né pro adrenalinové sporty, 
jako je skateboarding, BMX, 

in-line brusle nebo koloběžky, 
a během krátké doby se stalo 
jedním z nejvyhledávanějších 
skateparků v ČR. Navíc jeho 
vybudováním došlo k zásadní-
mu zkultivování této lokality. 
Od samého začátku existence 
skateparku jsme v kontaktu se 
zástupci skateboardistů a spo-
lečně se i v budoucnu chceme 
snažit, aby toto místo fungova-
lo k všeobecné spokojenosti. 

5) I nadále školní hřiště 
otevřená pro veřejnost

Hřiště u základních škol 
provozovaných MČ Praha 9 
musela být v minulých letech 
pro veřejnost uzavřena, pro-
tože zde docházelo k častému 
ničení zařízení, nepořádku, 
a dokonce šikaně dětí. Tento 
problém jsme vyřešili tím, že 
hřiště hlídá bezpečnostní služ-
ba nebo jeho správce. V této 
praxi budeme pokračovat. 

6) Přitáhnout více dětí ke 
sportu 

Snažíme se děti „zvedat“ od 
počítačů a ve spolupráci s od-
borníky je přivést k pohybu. 
Nadále počítáme s organizo-
váním dětských turnajů např. 
ve fotbale, ragby, pořádáním 
cyklistických závodů, přehlí-
dek volnočasových aktivit, 
unikátním mládežnickým 
boxerským turnajem, organi-
zací sportovních her Prahy 9 
apod. Zároveň i do budoucna 
počítáme s podporou sdružení 
a spolků, které se věnují orga-
nizování pohybových aktivit 
pro děti, jako např. Atletika 
Človíček, Knoflík, Sam a spol., 
Sokol, Skaut…

www.odsdevitka.czwww.odsdevitka.cz

Splnili jsme,  
co jsme slíbili:

 • Organizování 
veřejných cvičení 
zdarma

 • Podporujeme 
sportovní kluby 
v Praze 9

 • Otevřeli jsme 
skatepark ve 
Vysočanech

 • Organizujeme 
sportovní akce pro 
děti

Pomáhat s udržením sportovních areálů tak, aby zde mohli sportovat všichni, kteří mají zájem, je jedním z cílů Prahy 9. I proto v roce 2015 investovala do nového zázemí na 
Pragovce. Nová budova, která slouží jako zázemí pro zájmové kluby a hráče TJ Praga, je třípodlažní. V přízemí je restaurace, zázemí, garáže a venkovní sklad pro údržbu 
areálu. První patro je určeno fotbalovému klubu Praga Vysočany včetně šaten pro hráče a rozhodčí, druhé patro pro vedení TJ Praga Praha a zájmové kluby, jako např. 
šachistický nebo turistický.

Nově revitalizovaný sad Třešňovka každoročně hostí seriál cyklistických závodů 
pro příznivce kol od malých dětí po profesionální jezdce



KANDIDÁTNÍ LISTINA  
ODS s podporou Svobodných

pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 9 dne 5. a 6. října 2018

VOLEBNÍ OBVOD Č. 1   /   Ve volebním obvodu se volí 11 členů
1. Mgr. Tomáš Portlík, 40 let, ekonom, místostarosta MČ Praha 9, ODS, navržen ODS
2. Ing. Tereza Štaubrová, 38 let, ředitelka ZŠ Novoborská Praha 9, bez politické příslušnosti, navržena ODS
3. PaedDr. Taťjana Horká, 64 let, radní MČ Praha 9, ODS, navržena ODS
4. Bc. Bedřich Laube, 49 let, CEO, Praha 9, Svobodní, navržen Svobodní
5. Ing. Tomáš Kubík, 48 let, expert na odpadové hospodářství, Praha 9, ODS, navržen ODS
6. Mgr. Alena Fimanová, 59 let, manažerka zdravotnického zařízení, Praha 9, ODS, navržena ODS
7. Petr Sovič, 30 let, hudební producent, rozhlasový moderátor, Praha 9, ODS, navržen ODS
8. Mgr. Eva Gorčíková, 78 let, matematička, Praha 9, ODS, navržena ODS
9. Michael Zelinka, 20 let, student SŠ – VSC, Praha 9, ODS, navržen ODS
10. Josef Přáda, 70 let, živnostník, Praha 9, ODS, navržen ODS
11. Jiří Knotek, 72 let, báňský projektant, Praha 9, ODS, navržen ODS

VOLEBNÍ OBVOD Č. 2   /   Ve volebním obvodu se volí 9 členů
1. Ing. Jan Jarolím, 71 let, starosta MČ Praha 9, ODS, navržen ODS
2. Ing. Jiří Janák, 52 let, ekonom, Praha 9, ODS, navržen ODS
3. Bc. Jan Váňa, 40 let, ICT Solution Architect, Praha 9, ODS, navržen ODS
4. Ing. Luboš Havránek, 69 let, obchodní manažer, Praha 9, ODS, navržen ODS
5. Ing. Jiří Navrátil, 62 let, skautský vedoucí, Praha 9, ODS, navržen ODS
6. MVDr. Petra Kišová, 29 let, veterinární lékařka, Praha 9, bez politické příslušnosti, navržena ODS
7. Bc. Robin Kordi, 39 let, projektový manažer, Praha 9, ODS, navržen ODS
8. Jiří Štichauer, 55 let, krizový manažer v průmyslu, Praha 9, ODS, navržen ODS
9. Hana Holíková, 37 let, provozní, Praha 9, ODS, navržena ODS

VOLEBNÍ OBVOD Č. 3   /   Ve volebním obvodu se volí 13 členů
1. Tomáš Holeček, 54 let, radní MČ Praha 9, ODS, navržen ODS
2. Mgr. Adam Vážanský, 42 let, místostarosta MČ Praha 9, ODS, navržen ODS
3. Bc. Jan Poupě, 44 let, bezpečnostní specialista, Praha 9, ODS, navržen ODS
4. JUDr. Renata Portlíková, 37 let, advokátka, Praha 9, ODS, navržena ODS
5. Ing. Tomáš Hromádka, 32 let, finanční manažer, zastupitel MČ Praha 9, ODS, navržen ODS
6. Mgr. Martin Kulíček, 47 let, pedagog, Praha 9, ODS, navržen ODS
7. Ing. Zbyněk Šimůnek, 46 let, bankovní úředník, Praha 9, ODS, navržen ODS
8. Ing. Ondřej Velemínský, 37 let, vedoucí realitní kanceláře, Praha 9, ODS, navržen ODS
9. Martin Němec, 43 let, obchodní zástupce, Praha 9, ODS, navržen ODS
10. Ing. Jana Bednaříková, 35 let, marketingový specialista, Praha 9, ODS, navržena ODS
11. Vratislav Novák, 45 let, strážník MP hl. m. Prahy, Praha 9, ODS, navržen ODS
12. Michal Slabý, 46 let, elektromechanik - revizní technik, Praha 9, ODS, navržen ODS
13. Ing. Jaromír Váňa, 62 let, technik, Praha 9, ODS, navržen ODS


