VIZE PRO DEVÍTKU
MĚSTO, VE KTERÉM JE RADOST ŽÍT 365 DNÍ V ROCE
PRAHA 9 BUDE PŘÁTELSKÁ
ČÁST MĚSTA S ČISTÝMI
A UPRAVENÝMI ULICEMI.
MĚSTSKÝ ÚŘAD BUDE PRO
LIDI PARTNER, NIKOLIV
NADŘÍZENÝ.

NOVÁ VÝSTAVBA BEZ
OBČANSKÉ VYBAVENOSTI JE
NEPŘÍPUSTNÁ. NENECHÁME
DEVELOPERY STAVĚT, ANIŽ BY
VZNIKALA DOSTATEČNÁ
INFRASTRUKTURA, ŠKOLY ČI
KVALITNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR.

NAŠE DĚTI MAJÍ PRÁVO NA
KVALITNÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
A MY, RODIČE, MÁME PRÁVO
V NICH BEZ PROBLÉMŮ PRO
NAŠE DĚTI SEHNAT VOLNÉ
MÍSTO.

O VEŘEJNÝ PROSTOR
A ZELEŇ JE TŘEBA PEČOVAT
NA CELÉM ÚZEMÍ DEVÍTKY,
VČETNĚ OKRAJOVÝCH
ČTVRTÍ, NEJEN V CENTRÁLNÍCH PARCÍCH.

Pokud městská část nebude
efektivně reagovat na potřeby
nového počtu obyvatel, zmizí
Praha 9, jak ji známe.

30 000 NOVÝCH OBYVATEL,

30 000 DŮVODŮ,

V Hloubětíně a Vysočanech je
dnes v různém stadiu příprav
mnoho developerských projektů
a nové stále přibývají. Kvůli tomu
se zde v budoucnu usadí víc než
30 tisíc nových obyvatel.

PROČ VOLIT ZMĚNU

Praha 9 je městskou částí, na jejímž
území se nachází jedno z největších
rozvojových území v Praze.
Zdejší průmyslové areály se staly
vyhledávanými developerskými
lokalitami a nová výstavba postupně

mění charakter a funkci území.
Kvůli trestuhodnému rozprodávání
strategických pozemků, lehkovážným
změnám územního plánu nadbíhajícím developerům a především kvůli
chybějící vizi rozvoje má městská část

dnes minimální kontrolu nad tím, jak
se tyto lokality rozvíjejí.
Nezajímalo to v minulosti dosavadní
vedení městské části, ale, upřímně,
ani současné obyvatele Devítky.
Domnívali se, že se jich to vlastně

SENIOŘI A DALŠÍ POTŘEBNÍ
MUSEJÍ MÍT NA RADNICI
ZASTÁNÍ A MAJÍ PRÁVO
DŮSTOJNĚ ŽÍT TAM, KDE
PROŽILI CELÝ SVŮJ ŽIVOT.

netýká. Nové projekty však stále
přibývají a postupně nás dohání
hříchy minulosti.
V mnoha ohledech je situace na
Devítce již nyní hraniční.

Představte si, jak se zvýší zátěž
veřejné infrastruktury, když se
na Devítku přestěhuje tolik
obyvatel, kolik má například
celý Písek nebo Příbram?
dokončení na str. 2

NAŠE ŘEŠENÍ V OBLASTI ÚZEMNÍHO ROZVOJE:
prosadíme vznik institutu hlavního architekta, který
bude koordinovat urbanistický rozvoj Devítky v souladu
s potřebami obyvatel a názory odborníků
dopracujeme strategický plán a navazující územní studie
a regulační plány umožňující opravdové plánování rozvoje
transparentní pravidla a vize umožní předvídatelnost
chování městské části, a tím i snazší spolupráci se
soukromým sektorem
budeme vyjednávat o účasti developerů na výstavbě
nutné infrastruktury, včetně městských bytů a škol,
uplatníme kontribuce, budeme průběžně a otevřeně
komunikovat s občany, kterých se nové projekty dotknou
chceme, aby vznikaly funkční čtvrti a město krátkých
vzdáleností

NÁŠ PŘÍBĚH
Milí sousedé,
jsme skupina lidí, kteří milují Prahu
a jsou rádi, že žijí na Devítce.
Spojilo nás přesvědčení, že správu
našeho města i městské části je
možné dělat slušně, transparentně
a ve prospěch obyvatel. Nechtěli
jsme se smířit s tím, že se nikdy nic
nezmění.
Potkali jsme se při sběru podpisů pro
politické uskupení PRAHA SOBĚ
před 4 lety a pomohli jsme, aby se

mnoho podstatného dalo na
celopražské úrovni do pohybu.
Místo, kde žijeme, jsme se dosud
snažili zlepšovat jako aktivní občané.
Nyní jsme se rozhodli, že vám nabídneme naši vizi Devítky ve volbách.
Jako sdružení nezávislých kandidátek
a kandidátů PRAHA 9 SOBĚ se s vámi již více než rok opět setkáváme
v ulicích a získáváme podporu pro
naši kandidaturu.
Nasloucháme tomu, z čeho máte na
Devítce radost, ale také mnohému, co
vás štve, čeho se do budoucna bojíte.
Všechna ta setkání nás utvrzují v pře-

MÁME PLÁN, JAK POMOCI
OHROŽENÝM V DOBĚ
ENERGETICKÉ A BYTOVÉ KRIZE
strana 7

svědčení, že potřebu změny cítí
mnozí z nás. I vám totiž připadá, že
byť se na Devítce podařilo mnoho
dobrého, není vše tak růžové, jak
by se mohlo zdát.
Téměř každý desátý dospělý, který tu
bydlí, nám svým podpisem již dal
najevo, že sdílí naší představu o tom,
jak by město a především naše
městská část měly být spravované.
Devítce chybí dlouhodobá představa,
kam směřovat a jak se tam dostat.
Postrádáme tu transparentní a fakty
podložená rozhodování o veřejných
záležitostech a vizi rozvoje městské
části ve prospěch současných i bu-

23. a 24. ZÁŘÍ
HLASUJTE VE VOLBÁCH
DO MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA
PRO KANDIDÁTKU Č. 1

doucích obyvatel, kterých každým
rokem nekontrolovaně přibývá.

Budeme rádi, pokud nás podpoříte
svým hlasem i v samotných volbách.

Pojďme společně budovat
Devítku, ve které je radost být
365 dní v roce, kde je možné
smysluplně a důstojně prožít
celý život, od prvních kroků a
školních let až po aktivní stáří.

Děkujeme.

Chceme, aby tomu tak bylo za rok
i za padesát let.
Máme kvalitní tým, který je připraven se kompetentně starat o čtvrti,
kde společně žijeme.

MAPA
KONKRÉTNÍCH ZLEPŠENÍ
VE VŠECH ČTVRTÍCH
strana 4 – 5

KAMILA MATĚJKOVÁ
A TÝM PRAHY 9 SOBĚ
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VIZE PRO LEPŠÍ DEVÍTKU

ÚZEMNÍ ROZVOJ, FINANCE a MAJETEK

KONEC DEVÍTKY, JAK JI ZNÁME?
Masivní rozvoj Devítky ovlivní
životy nás všech a my se nutně
musíme ptát: Jaký je plán
městské části?
Pro letošní volby je rozvoj
městské části hlavním tématem.
Naplánované projekty už zastavit
neumíme. Ale máme vizi, strategii
a máme nástroje, díky nimž zajistíme, že bude rozvoj v naší
městské části smysluplný, předvídatelný a ve prospěch zdejších
obyvatel.

občana tak, aby měl v docházkové
vzdálenosti potřebné služby,
možnost sportovního, kulturního a
rekreačního vyžití.
Vedle metropolitního plánu je třeba
mít podrobnější dokumentaci, jako
jsou územní studie či regulační
plány. A pokud se již staví, tak také
plán etapizace výstavby, aby nevznikaly kusy města, kde vznikne park
až za deset let.

Architekt městské části bude
prosazovat funkční a urbanisticky
správná řešení. Souvislosti jsou totiž
vidět jen při hlídání vzájemné
návaznosti jednotlivých projektů.
Bude dbát na to, aby rozvoj byl
předvídatelný i pro developery a aby
místní orgány postupovaly kompetentně.
Dalším důležitým "nástrojem" jste
vy, občané Devítky. Chceme vás

dokončení článku
30 000 důvodů...
ze strany 1.

A hlavně se nebojíme vyhrnout si
rukávy a vyjednávat.
Chceme kompaktní, ale
průchodné město s příjemným
veřejným prostorem a bohatou
zelení, kvalitně obsloužené
veřejnou dopravou, s živými
ulicemi a vyváženým mixem
funkcí. Město krátkých vzdáleností, které je plánováno s ohledem

Nějaká vizualizace budoucí stavby?
Brownﬁeld, Staveniště a u toho kandidát?

Co je pro nás zásadní?
Zasadíme se o zajištění dostatečného počtu míst v mateřských a základních školách, včetně zřizování
nových škol.

A jak to zařídíme? Budeme plánovat
tak, aby celek dával smysl.
Město je složitý organismus a při
jeho plánování je třeba brát v potaz
vzájemné souvislosti. Nelze stavět
celé čtvrti bez vnitřní logiky a urbanistické návaznosti na okolí. Je
třeba přemýšlet nad dopadem na

Nová výstavba u stanice metra Kolbenova

Město nesmí nechat rozhodovat
jen majitele pozemků, ale musí
zajistit vhodné podmínky pro
stávající i budoucí obyvatele.
Podrobnější územní dokumentaci budeme prosazovat pro
rozvojová, ale i pro stabilizovaná
území.
Zřídíme pozici architekta
městské části. Jedna z nejvíce
rozvojových městských částí
totiž nutně potřebuje odborníka,
případně tým, který rozumí
urbanismu a jehož prací bude
koordinovat a prosazovat zájmy
městské části a jejích stávajících i nových obyvatel směrem
k jednotlivým projektům.

zapojit do procesů plánování.
Chceme znát váš názor, vést
otevřený dialog. A využijeme pro
to známé fungující mechanismy
participativního plánování.
Zasadíme se také o zapojení
samotných developerů do výstavby
městských bytů, škol a další důležité
infrastruktury. To nám umožňují
kontribuční pravidla, která už
PRAHA SOBĚ na magistrátu
pomohla prosadit. Tato pravidla
umožňují ﬁnanční spoluúčast
developerů na systémovém rozvoji
území, aby nebylo jen městem
duchů, kde se všichni ráno posadí
do auta a večer se přijedou vyspat.
Nestavíme vzdušné zámky,
rozumíme praktickým aspektům
plánování výstavby.

na vícegenerační, sociální a ekologickou udržitelnost. V těchto
směrech chceme, aby městská
část hájila zájmy všech svých
obyvatel. Ať bydlí na sídlišti,
v nově vznikajících obytných
komplexech, v tradiční zástavbě,
nebo v okrajových částech.
Následující roky tedy zásadně
ovlivní podobu města, ve kterém
společně žijeme.
Konec Devítky, jak ji známe. To
nemusí být jen varováním před
neveselou budoucností. Může být
i nadějí, že se v budoucnu bude
dobře žít na celém území městské
části. O tom do velké míry rozhodujete vy právě v nadcházejících
komunálních volbách.

ODPOVĚDNÉ INVESTICE

A SPRÁVA MAJETKU ZNAMENAJÍ LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO VŠECHNY

Finanční situace Prahy 9 je na
rozdíl například od sousední
městské části Prahy 8 stabilní, to
ale neznamená, že zde není prostor
pro zlepšení.
Je potřeba pokračovat v trendu
nezadlužování kvůli výdajům na běžný
provoz, zároveň je potřeba jasně a
transparentně vyčíslit úspory, které má
městská část Praha 9 na investice.
Tato částka dnes známá není. Přitom
se zde bude stavět město pro více než
30 000 nových sousedů a městská
část se bude muset podílet na ﬁnancování souvisejících infrastrukturních
investic.
Jak se Praha 9 rozvíjí stavebně,
musí se rozvíjet i ﬁnančně.
Praha 9 musí intenzivně spolupracovat s magistrátem a být efektivní při
získávání investičních prostředků do
rozvoje městské části ze strany
hlavního města, státu i Evropské unie.
Rozpočet městské části musí být
sestavován realisticky, na základě
reálných provozních potřeb a transparentního investičního plánu.

budeme bojovat proti
vizuálnímu smogu včetně
odstraňování nelegální
reklamy a grafﬁti

Zvláštní pozornost si na Devítce zaslouží
sídliště, která mají obrovský potenciál být
skvělým místem k životu plným upravené
zeleně, čistých ulic a s dobrou nabídkou
trávení volného času. Chceme přinést
sídlištím na Proseku a Střížkově živou
sousedskou atmosféru, vylepšit obytnou
kvalitu veřejných prostranství a zvýšit jejich
bezpečnost.

budeme bránit dalšímu
zahušťování sídlišť a jejich
urbanistickému znehodnocování

Péčí o kvalitu výuky zabráníme
spádové turistice. Budeme bojovat
o dostatečnou dostupnost zdravotní
péče tak, aby v budoucnu místní
nemuseli dojíždět za praktickým
lékařem, pediatrem nebo zubařem
mimo Prahu 9.

Vytvoříme plán pro údržbu, revitalizaci a ochranu zelených ploch
k trávení volného času, které již nyní
o víkendech praskají ve švech i mimo centrální parky.

obnovíme odpočinkové zóny
i na zapomenutých místech

NAŠE ŘEŠENÍ PRO SÍDLIŠTĚ

Pokud ve volbách uspějeme,
budeme tuto změnu prosazovat
nejsilněji, jak jen nám to dovolí
náš mandát.

Budeme se zabývat budoucností
dopravy a myslet na chybějící parkovací místa, ale i vytváření odpovídajících podmínek pro nemotorovou
dopravu i prostor pro pěší.

zvýšíme počty laviček
a odpadkových košů,
zlepšíme jejich údržbu

zřídíme pítka a mlžítka
v parcích a u dětských hřišť

Nebudeme jen lepit záplaty, když
si obyvatelé již začnou stěžovat,
ale budeme uvažovat i dopředu.

Vytvoříme pobídky pro důležitá
povolání, která budou na Devítce
v budoucnu potřeba.

NAŠE ŘEŠENÍ
PRO VEŘEJNÝ PROSTOR

Nejlepším způsobem, jak může
Praha 9 učinit své ﬁnance transparentní, je pak zapojení do
vizualizační aplikace Cityvizor.
Zde jsou přehledně vidět faktury za
jednotlivé služby a majetek, co
městská část nakupuje. V současné
době nejsou informace o hospodaření

Soustředíme se na řádnou evidenci a
inventuru majetku, aby bylo jasné, kde
kolik a čeho Praha 9 má a že je
majetek využíván efektivně. Připravíme transparentní plán údržby, oprav
a investic městské části.
Tato opatření povedou nejen k
lepšímu hospodaření, ale zároveň

Co potřebuje 30 000 nových obyvatel?
Minimálně čtyři školky, čtyři školy,
dvě policejní služebny, hasiče a polikliniku.
Dohromady investice za pět miliard korun.
Prahy 9 přehledné, nejsou tudíž
transparentní. Toto je potřeba změnit.

maximálně sníží prostor pro
korupci a klientelismus.

Kde není možnost kontroly, nikdy
nemůže být důvěra.

Provedeme revizi nájemních smluv u
majetku, který Praha 9 pronajímá,
jestli se z pronájmu dosahuje očekávaného veřejného užitku nebo ﬁnan-

Majetek městské části budeme
spravovat transparentně.

čního prospěchu pro městskou část.
Na prvním místě musí být opět zájem
obyvatel.
O stavebních investicích a veřejných
zakázkách budeme informovat nejen
na vývěsce, jak přikazuje zákon, ale
prostřednictvím dalších, snadno
dostupných kanálů. Každý občan má
právo na jasné informace o tom, co
jeho městská část plánuje stavět,
opravit nebo koupit dříve, než je
o tom rozhodnuto.
Skončíme s živelnou privatizací
městských bytů a začneme
obnovovat bytový fond. Zajistíme
tím dlouhodobý udržitelný příjem do
městského rozpočtu při zachování
možnosti realizace vlastní bytové
politiky.
Budeme prosazovat řádnou péči,
opravy a údržbu i u dalšího majetku
městské části, včetně toho
drobného a včetně městského
mobiliáře.

vytvoříme vnitrobloky pro
setkávání a komunitní aktivity,
podpoříme participativní
projekty na sídlištích
zasadíme se o proměnu okolí
stanice metra Prosek tak, aby
plnilo funkci hlavního
proseckého náměstí

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ OSN
MUSÍ ZAČÍT PRÁVĚ TEĎ
Revitalizace náměstí OSN má pro nás
prioritu. Budeme prosazovat realizaci
projektu dle nezávazné existující studie
Institutu plánování a rozvoje hlavního města
Prahy. Tu je třeba převést do projektové
dokumentace a do roku 2026 začít
realizovat.
Začít se dá ale i drobnými změnami.
Začneme bezodkladně kultivovat veřejný
prostor v okolí metra Vysočanská u zastávek autobusů a v ulici Pod Pekárnami, která
nemusí být jen parkovištěm. Změny provážeme s výstavbou v areálu pekáren
Odkolek.

NAŠE ŘEŠENÍ FINANCÍ
připravíme jasný plán investic
do infrastruktury, školství
a kultivace veřejného prostoru
zajistíme transparentní rozpočet přístupný všem občanům
v aplikaci Cityvizor
budeme lépe spravovat
majetek včetně bytového
fondu
provedeme revizi smluvních
vztahů a nevýhodné smlouvy
ukončíme

TOMÁŠ VYHNÁNEK

KANDIDÁT NA RADNÍHO
PRO OBLAST FINANCÍ

ŠKOLSTVÍ A BYTOVÁ POLITIKA
Praha 9 obsazuje dlouhodobě
přední příčky mezi pražskými
městskými částmi, kterým chybí
nejvíce míst v mateřských
i základních školách.
Situace se ještě zhorší s přibývajícím počtem obyvatel, kteří se
nastěhují do míst, kde už probíhá
bytová výstavba.
do osmi let bude chybět 2 617
míst v základních školách
do osmi let bude chybět
minimálně 500 míst ve školkách
Sledujeme sice mamutí projekt
výstavby ZŠ a MŠ U Elektry ve
Vysočanech, které školu a školku
zoufale potřebují, i současné rozšíření kapacity školy na Balabence,

VIZE PRO LEPŠÍ DEVÍTKU

MARNÉ SHÁNĚNÍ MÍSTA
VE ŠKOLE ČI ŠKOLCE MUSÍ SKONČIT
ale jinak se nezdá, že by radnice
problém brala dostatečně vážně.
Už teď víme, že jedna Elektra
zdaleka nebude ve Vysočanech
a Hloubětíně stačit, a stejně naléhavě slyšíme volání po škole a školce
od rodičů z Hrdlořez, kterým také
nikdo nenaslouchá. Další místa pro
školkové děti schází i na sídlišti
Prosek.
Myslet musíme také na děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
které mají v Praze 9 jen velmi ome-

zenou možnost vzdělávání a nedostatečnou podporou v běžných
základních školách.
Co s tím? Je třeba konečně
přestat hledat důvody, proč další
školky a školy nelze otevírat!
Opustit představu, že nové školy
a školky musí být velkokapacitní,
a dát zelenou i menším institucím
rodinného typu, do kterých bude
i snadnější získat personál.
Nesmíme opakovat chyby
minulosti, kdy se městská část

vzdávala školních budov, místo
aby je využila pro potřeby svých
obyvatel. Ještě v loňském roce
se Praha 9 takto nesmyslně
zbavila dvou školních budov.
Musíme vytvářet kapacity škol
zároveň s výstavbou nových bytů.
S některými problémy pomohou ale
i drobná opatření: alternativní zařízení typu lesních školek, koncepční
podpora nových dětských skupin,
mateřských a komunitních center
nebo posílení služeb DDM Praha 9.

ZAČÍNÁ U ZŘIZOVATELE
Otevření nové školy U Elektry sice
dočasně zmírní absolutní nedostatek míst, ale nevyřeší zdaleka
všechny problémy, kterými školství
na Devítce trpí.
Uřídit tak obří školy, získat dostatek
vyučujících, profesně je rozvíjet
a motivovat, komunikovat s rodiči
a veřejností a především dbát na
kvalitu výuky je v podmínkách
školních kolosů opravdu těžké.
Přesto by na to zřizovatel škol,
kterým je městská část, neměl
rezignovat.

snížíme počet dětí ve třídách
zajistíme dostatečný počet
přípravných a speciálních tříd
a také rozmanitost nabídky
základního vzdělávání
soustředíme se na kvalitní
výuku na 2. stupni ZŠ

• Budeme dbát na zásadní zlepšení
stravování ve školních jídelnách.

• Navýšíme počet vzdělávacích a dalších
mimoškolních aktivit.

Jak na to? Dobrou školu dělají
lidé, ne moderní vybavení.

• U škol vybudujeme dostatečně kapacitní
stání pro kola a koloběžky.

Učitelský sbor podpoříme ﬁnancemi
na další vzdělávání, supervize,
odborné konzultace nebo hospitace.
Prostředky najdeme i na zaměstnání podpůrných pracovníků, jakými
jsou například sociální a speciální
pedagogové, školní psychologové
nebo rodilí mluvčí na výuku cizích
jazyků. Pracovníkům ve školství
nabídneme obecní byty nebo garantovaná místa pro jejich děti ve
školkách na Devítce.

• Podpoříme organizaci škol v přírodě.

Budovu bývalé základní školy ve Vysočanech již nyní vlastní soukromé gymnázium

Školy dnes nemají jenom vzdělávací funkci, ale tvoří přirozená
kulturně-komunitní centra svých
čtvrtí, kde nemusí probíhat jenom
výuka, ale mohou se pořádat také
kulturní představení, sportovní akce
nebo jiné volnočasové aktivity
přístupné všem generacím.
Podporou komunitního života škol

přispějeme k dobrým sousedským
vztahům, které nejsou ve velké
městské části, jakou Devítka je,
samozřejmostí. Tam, kde lidé tvoří
komunitu, roste vzájemná všímavost a ohleduplnost, což se pak
projeví nejen na lepší atmosféře ve
školách, ale třeba i na pořádku
a bezpečnosti v ulicích.

málo na to, aby jimi mohla plýtvat,
a to zvlášť nyní, kdy je více než
dříve důležité, aby se byty dostaly
k těm, co je potřebují.

například seniorům v ohrožení,
matkám samoživitelkám a jiným
ohroženým skupinám. A to je
zásadní.

Je třeba zahájit obnovu bytového
fondu a volné byty, které městská
část spravuje, přidělovat transparentně a sociálně odpovědně.
A o to se chceme zasadit!

Skrze přidělení bytu lze také do
městské části přilákat potřebné
profese – například učitelky a učitele
mateřských a základních škol. Stačí
je zvýhodnit v rámci bodového
systému.

V prvé řadě zastavíme pronájem
bytů "obálkovou metodou", která
není ani transparentní, ani
ekonomicky nejvýhodnější, ani
sociálně citlivá.

Chceme, aby každý občan zvládl
podat žádost co nejjednodušeji, bez
zbytečného úředního šimlu.
V současnosti je systém podá-vání

A jak to všechno chceme změnit?
Například vytvoříme přehledný
manuál, jak si žádost o byt podat,
a systém zjednodušíme. Zavedeme
tolik potřebná transparentní kritéria,
na základě kterých se každá žádost
bude posuzovat. Každý, kdo si o byt
zažádá, bude jasně vědět, že jeho
žádost je posuzována na základě
objektivních kritérií.
Nevíme, jak moc se to nyní děje, ale
víme, že současný systém to
umožňuje. V poslední řadě
zavedeme dle dobré praxe z jiných
městských částí takzvané kontaktní
místo pro bydlení, které bude moct
navštívit každý, kdo na Devítce
hledá bydlení a je v obtížné bytové
či sociální situaci, a kde mu
kvaliﬁkovaný personál pomůže jeho
situaci co nejlépe řešit, pomůže mu
vyplnit žádost o byt, poradí s nejvhodnější alternativou, zkrátka vše,
co bude třeba.
Dobrou bytovou politiku totiž
považujeme za jeden z pilířů
dobré správy městské části.
Naše řešení jsou sociální,
transparentní a ekonomická.
Podpořte nás a my je přivedeme
k životu.

Kloubovy domy tzv. projekt Skloněná

Devítka patří k městským částem, které se dlouhodobě
zbavují bytového fondu, a to za
netržní ceny. Praha 9 má jen
necelých pět set bytů. To je příliš

chceme nové školy menší
a dobře dostupné ze všech
oblastí Prahy 9

Úkolem radnice je pomáhat školám
vytvářet bezpečné prostředí pro
kvalitní vzdělávání a zajistit, aby
všechny děti mohly chodit do školy
tam, kde bydlí, a rodiče neuvažovali o dojíždění za lepší školou
jinam.

RODINÁM, SENIORŮM A DALŠÍM OHROŽENÝM NEPADNOUT NA DNO
A TAKÉ MOHOU PŘILÁKAT POTŘEBNÉ PROFESE

Mnoho rodin, seniorů i jednotlivců
má čím dál hlouběji do kapsy
a udržet si bydlení anebo sehnat
nové dostupné bydlení na Devítce je
čím dál obtížnější. Přestože Devítka
má jen několik set bytů, musí svou
troškou reagovat na současnou
situaci. Městská část totiž tuto
možnost, a tím pádem i povinnost,
má!

zasadíme se o vznik nových
škol

CO JEŠTĚ CHTĚJÍ RODIČE

MĚSTSKÉ BYTY MOHOU POMOCI

Ve spojitosti se současným kritickým
děním ve světě zdražuje téměř vše
a především z bydlení se stává čím
dál větší položka rozpočtu
domácností.

NAŠE ŘEŠENÍ PRO ŠKOLSTVÍ

rozšíříme na všechny školy
moderní výuku angličtiny

KVALITNÍ ŠKOLA

Zatímco na jednu základní školu
chodí v Česku průměrně 214 dětí
a v Praze 352 dětí, u nás na Praze 9, kde máme pět sídlištních
škol, na jednu základní školu
připadá dokonce 720 dětí!
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U bytů, které se přidělují "mimo
systém obálek", není dostatečně
propracované objektivizované a
transparentní bodové hodnocení.
Nevíme, zda se byty dostávají

žádostí neintuitivní, složitý,
zdlouhavý a neprůhledný. A tam,
kam není vidět, se samozřejmě
otevírá široký prostor pro
klientelistické praktiky.

MARTIN FREUND

KANDIDÁT NA RADNÍHO
PRO SOCIÁLNÍ OBLAST
A BYTOVOU POLITIKU

• Zřídíme venkovní prostory pro výuku
a družinu u každé školy a budeme klást
větší důraz na kultivaci přilehlého okolí
školních budov.

VLAĎKA MUŠÁLKOVÁ

KANDIDÁTKA NA RADNÍ
PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

NAŠE ŘEŠENÍ BYDLENÍ
vytvoříme transparentní
kritéria pro přidělování bytů
zrušíme přidělování bytů
obálkovou metodou
zastavíme privatizaci bytů
a začneme rozšiřovat bytový
fond jeho obnovou
a posilováním v rámci
vyjednávání s developery
otevřeme kontaktní místo pro
bydlení
zavedeme systém prevence
ztráty bydlení v návaznosti na
růst cen i mimořádné životní

KRIZOVÉ BYTY
Čím dál víc hrozí, že se vzrůstajícími
životními náklady bude pro mnoho lidí
obtížné udržet si bydlení. Městská část musí
reagovat, a tak ihned vyčleníme několik bytů
z fondu městské části pro takzvané krizové
ubytování. To bude sloužit pro krátkodobou,
rychlou a efektivní pomoc těm, kteří z jakéhokoli důvodu přišli o bydlení. Půjde o byty,
které budou okamžitě k dispozici těm
obyvatelům Devítky, kteří se ocitli v největší
krizi, aby měli prostor situaci řešit, aby
rodinám nemusely být odebírány děti,
zkrátka aby nikdo v takto tíživé situaci
neskončil na ulici. Využití těchto bytů bude
časově omezené, abychom zamezili zneužití,
a bude podmíněné spoluprací se sociálním
pracovníkem na řešení situace, nicméně
bude pro každého, kdo to bude potřebovat.

6

VIZE PRO LEPŠÍ DEVÍTKU

NÁŠ TÝM

KDYŽ SE SPOJÍ SOUSEDÉ, DOKÁŽOU VELKÉ VĚCI
V Nových Vysočanech žiji už více než dvacet
let, v podstatě celý svůj dospělý život. Vždycky
to pro mě bylo spíš místo, kam chodím přespávat, a všechny naše rodinné aktivity se odehrávaly jinde. Devítka nám v místě, kde bydlíme,
neměla co nabídnout.
Když jsem před sedmi lety nastoupila na radnici
Prahy 7, byla jsem zaskočená tím, jak se také
dá dělat komunální politika.
Nejen že se na nás na každodenní bázi obraceli občané se svými problémy a podněty, ale
vedení radnice o nich přemýšlelo a řešilo je.
A navíc mělo i představu, jak dosáhnout systémově toho, aby se všem na Letné i v Holešovicích lépe žilo.
Do té doby mě nikdy nenapadlo napsat na
radnici, že je v okolí rozbitá lavička, rozlétané
odpadky na ulici nebo uschlý strom.
Naučila jsem se daleko lépe si všímat svého
okolí. A u nás doma pokaždé, když jsme narazili
na nějaký problém v ulici, se začalo říkat: to by
se na Sedmičce nikdy nestalo.
Mým cílem je tuhle politickou kulturu přinést
i k nám na Devítku. Před čtyřmi lety jsem zjistila,
že stejnou touhu sdílí v naší městské části více
lidí. Proto jsme se s přáteli, sousedy a rodinou
rozhodli přesvědčit i ostatní, že i ve Vysočanech,
na Proseku, v Hloubětíně, Nových Vysočanech
či v Libni či na Střížkově je změna možná, že si
to Devítka zaslouží. Chceme, abychom mohli
říkat: to by se na Devítce nestalo.
Když se pak začala formovat PRAHA SOBĚ,
bylo naprosto jasné, že u toho musím být. A tak
jsme stáli dlouhé měsíce na ulicích a přesvědčovali lidi o tom, že víme, jak spravovat naše
město tak, aby v něm všem bylo dobře.

Teď se díky tomu aktivně podílím na fungování
hlavního města na magistrátu. Spolu s Hankou
Třeštíkovou se věnujeme tématu kultury, její
dostupnosti i mimo centrum metropole pro
seniory, rodiny s dětmi nebo lidi s postižením.
Podporujeme komunity, oživujeme nenápadná
nevyužitá místa v lokalitách a zaměřujeme se
také na kultivaci cestovního ruchu.

CO UŽ PRAHA SOBĚ
NA DEVÍTCE DOKÁZALA?
Snažíme se díky práci PRAHY SOBĚ na
Magistrátu hlavního města Prahy i díky
občanské aktivitě již nyní důležité kroky
prosazovat anebo jim napomáhat.
ZŠ a MŠ U Elektry

Jako manažerka mám ráda jasné úkoly
a hmatatelné výsledky, což se nám daří.

Velkým investičním školským projektem na
Devítce je výstavba Základní a mateřské školy
U Elektry. Díky spolupráci náměstka hl. m.
Prahy pro ﬁnance Pavla Vyhnánka (Praha
Sobě) byla v roce 2022 hlavním městem
schválena dotace pro MČ ve výši 180 milionů
Kč právě na tuto stavbu.

Když vidím, kolik se toho dá změnit,
rozhodla jsem se ještě více energie a času
věnovat své domovské Devítce. S týmem,
který vám představuji, chceme proměnit naši
městskou část.

Devítka, která naslouchá

Když se spojí sousedé, dokážou velké věci.

Díky našemu tlaku se podařilo prosadit, aby
občané mohli na jednání zastupitelstva
interpelovat také v 16.00, tudíž si nemuseli na
dopoledne brát volno v práci. Zároveň dále
prosazujeme, aby záznam z jednání
zastupitelstva MČ byl veřejně dostupný online.

Přesvědčte se, že vám máme co nabídnout a
víme, jak na to. Víme, že je možné spravovat
město s vizí, a i když spoustu z toho, co chci
změnit, ocení až naše děti, vím, že zároveň se
dá okamžitě začít napravovat mnoho drobností,
které ovlivňují kvalitu našeho života právě teď.

Školka a školka v Hrdlořezích

Kamila Matějková

Kamila Matějková, 46 let
Kamila vystudovala divadelní management na
pražské DAMU, začínala jako reportérka publicistických a investigativních televizních pořadů a
věnovala se divadelní produkci.

podílela na vzniku PRAHY SOBĚ. V roce 2022
kandiduje za PRAHU SOBĚ také do zastupitelstva
hlavního města Prahy.

Jako manažerka pracovala v Nadaci rozvoje
občanské společnosti, na projektu Pomozte dětem
a v rodinném a kulturním centru Nová Trojka.

Kromě oblasti kultury se dlouhodobě věnuje
rodinné politice a podpoře komunitního života
v metropoli.

Ke komunální politice se dostala díky působení
v oddělení komunikace na radnici Prahy 7 a v té
době před posledními komunálními volbami se také

Kamila je předsedkyní Spolku pro NOVÉ Vysočany.
Je 23 let vdaná a je maminkou tří dětí. Rozálie (21
let), Dorotky (15 let) a Prokopa (14 let).

Hrdlořezy, kde žije 3 000 lidí, nemají školku ani
školu. Na neúnosnou situaci dlouhodobě
upozorňuje Ondřej Kurz z našeho týmu, který
také stojí za peticí za vznik školy a školky
v Hrdlořezích. Pod tu se letos na jaře
podepsalo více než 1 000 lidí a městská část
se na základě našeho podnětu začíná situací
konečně zabývat.

Data v metru i koncepční opravy
Plníme sliby, které Praha Sobě dala před
minulými komunálními volbami. Stanice
pražského metra a přilehlé tunely pokrýt LTE
i 5G sítěmi. Na Devítce můžete nově datovat
na Vysočanské, Kolbenově i na Hloubětíně.
Oprav silnic se nebojíme. Když se někde
opravuje, důsledně dohlížíme na koordinaci
povrchů i sítí, aby se na stejném místě nemusel
provoz omezovat opakovaně. Odpovědnost za
pražskou dopravu měl v posledních 4 letech
radní Adam Scheinherr (PRAHA SOBĚ).

Spoluúčast developerů
Rada hlavního města schválila metodiku
spoluúčasti investorů na rozvoji území. Klíčový
materiál pro další možný rozvoj naší městské
části. Díky ní si může město / městská část
určovat, jakými částkami se budou developeři
podílet na rozvoji dotčeného území. Bude tak
více peněz na výstavbu školních kapacit,
významných veřejných prostranství, důležitých
komunikačních propojení, městského bydlení
apod. Investorovi se do ruky dostávají
transparentní pravidla, kdy při vstupu do
nového území si bude umět přesně spočítat,
jaké požadavky na něj město (a tím je myšlen
jak magistrát, tak městské části) bude mít.

Tomáš Vyhnánek, 44 let

Vlaďka Mušálková, 33 let

Martin Freund, 34 let

Tomáš pracuje na Ministerstvu ﬁnancí, kde se
zabývá auditem veřejných výdajů. Tématu
ﬁnančního řízení ve veřejné správě se věnoval
i na ředitelských pozicích analytických odborů
Ministerstva zdravotnictví a Úřadu vlády a na
manažerských pozicích v poradenské
společnosti z velké čtyřky.

Vlaďka je ředitelkou Asociace pro mezinárodní
otázky (AMO), kde se více než 10 let věnuje
zejména ﬁnancím, komunikaci, personalistice
a projektovému řízení.

Martin vystudoval psychologii, v současnosti je
vedoucí Azylového domu s ošetřovatelskou
službou v Centru sociálních služeb Praha a žije
v Libni. Působil v několika občanských
sdruženích zabývajících se veřejným
prostorem města.

Přednáší na Univerzitě Karlově, kde vystudoval
teoretickou ekonomii. Žije na Proseku a je
předsedou jednoho z tamních SVJ.
Veřejný prostor vnímá jako svůj domov, proto je
pro něj důležité budování sousedské komunity,
péče o potřebné sousedy, péče o veřejný
prostor a řádná, účelná, transparentní a efektivní správa veřejných prostředků a obecního
majetku.

Během pandemie se jí narodil syn a s manželem se vrátili na Prosek, kde vyrostla, chodila
na základní školu i gymnázium a kde má
rodiče. Začala pořádat lokální akce jako Zažít
Prosek jinak nebo Ukliďme Česko.
Vystudovala politologii a mezinárodní
teritoriální studia na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy. Zahraniční zkušenosti
získala díky studiu ve Velké Británii a stážím
v USA. Je absolventkou vzdělávacího a
mentoringového programu Nebojme se
komunální politiky!

Pravidla péče o seniory

Jako manažer či politik se podílel na strategii
bytové politiky či sociálního začleňování pro
znevýhodněné občany v Praze, Brně či
Bratislavě a bytová a sociální politika je jeho
tématem. Dle jeho názoru je bydlení základní
lidskou potřebou a bytovou krizi, kterou nyní
nižší a střední vrstva prožívá, považuje za
jeden z největších problémů blízké
budoucnosti.

Díky aktivitám radní pro sociální oblast a zdravotnictví Mileny Johnové a Městské části Praha
9 se vytvořila pravidla, která umožní zlepšit péči
o seniory v místě, kde žijí. O jejich důsledné
zavádění se na Devítce postaráme.

Umění pro Devítku
V rámci projektu Umění pro město, který
zaštiťuje radní pro kulturu a cestovní ruch
Hanka Třeštíková, oživujeme veřejný prostor.
Pro komunitní centrum Knoﬂík vznikl nový
mural. Výtvarný prvek je součástí zrevitalizovaného náměstí. A nyní se chystá umělecké dílo
s vodním prvkem do vysočanského parku.
Co se ještě podařilo? Více se dozvíte na

WWW.PRAHASOBE.CZ

Michal Šorel (47)

Ondřej Kurz (33)

Martina Borovková (59) Vladislav Pištora (62)

Lukáš Příbramský (37)

Romana Voříšková (41)

Michal je informatik a vědecký
pracovník Ústavu teorie
informace a automatizace AV
ČR. Je členem Komise Rady
hl. m. Prahy pro ICT. Fandí
digitalizaci státní správy
a transparentnosti založené na
veřejně přístupných datech.
S rodinou žije na Proseku.

Ondřej je člen petičního výboru
za vznik školy a školky
v Hrdlořezích a věnuje se
i dalším lokálním tématům. Je
dlouholetý skautský vedoucí
a se ženou a čtyřmi dcerami
v Hrdlořezích i žijí.

Pedagožka, propagátorka
Hejného metody výuky
matematiky, spoluzakladatelka
alternativní školy a členka
školské rady GMHŠ hl.m.
Prahy. Jejím tématem je
školství a občanská angažovanost. Se svými třemi dětmi
žije v Nových Vysočanech.

Lukáš je předseda spolku
Rokytka žije a člen petičního
výboru za záchranu parku
Zahrádky ve Vysočanech.
V této čtvrti také bydlí a intenzivně se zajímá o územní
rozvoj ve svém okolí. Je
obchodní zástupce v oblasti
cestovního ruchu.

Pomáhá lidem podnikat a jít za
svými sny. Spoluzakladatelka
Slevomatu. Bydlí ve Vysočanech a má dvě děti. Nejvíc ji
zajímá energetická soběstačnost ve městě, dobré vztahy
v sousedství, městské
zahradničení a svobodný
přístup ke vzdělání.

Vladislav je matematik.
Pracuje jako vědecký pracovník v Ústavu jaderného
výzkumu v Řeži. Je místopředseda SVJ na Proseku.
Dlouhodobě je občansky
aktivní a jako dobrovolník se
podílel na řadě veřejně
prospěšných projektů.

SOCIÁLNÍ POLITIKA, KULTURA A SOUSEDSKÉ VZTAHY

VIZE PRO LEPŠÍ DEVÍTKU

KULTURA A SOUSEDSKÁ SETKÁNÍ

NAŠE ŘEŠENÍ
PRO KULTURU A KOMUNITY

BY MĚLY BÝT KAŽDODENNÍ SOUČÁSTÍ NAŠICH ŽIVOTŮ
součástí jejího udržitelného
rozvoje i součástí sousedských
vztahů zdejších obyvatel.

kultivovat veřejný prostor
a dokonce přispět i k sociální
soudržnosti lokality.

Kultura nemusí být vždy subvencovaná, centrálně plánovaná a
nemusí být nutně ani profesionální.

Kultura a sousedské aktivity by
měly být každodenní součástí
našich životů.

Kamila Matějková s Barborou Valáškovou v atelierech Liebeň Art Contemporary

Pro nás z Devítky je pojem
„kultura“ většinou deﬁnovaný
divadlem Gong – příspěvkovou
organizací městské části a akcemi
pořádanými městskou částí. Ty
jsou často spíš propagací stávajících radních než kulturním
programem.
Pro trochu zasvěcené pak centrum
devítkové kultury reprezentuje
například Pragovka sídlící
v industriálních objektech poblíž
metra Kolbenova.

KAMILA MATĚJKOVÁ

KANDIDÁTKA NA STAROSTKU
A RADNÍ PRO OBLAST
KULTURY A SOUSEDSKÝCH VZTAHŮ

Věděli jste třeba o ateliérovém
domu Prám, kde sídlí více než
desítka výtvarných umělců, o ateli-

Má být právě tam, kde jsou lidé.
Má přispívat k prestiži a atraktivnosti městské části, být

budeme klást důraz na
diverziﬁkaci kultury v Praze 9
a podporu nových kulturních
příležitostí
zasadíme se o propojení
industriální historie Prahy 9
s budoucností nových čtvrtí

FINANCOVÁNÍ KULTURY

Praha 9 je nesmírně rozmanitou
městskou částí, najdeme na ní
klasická sídliště, rodinné domky,
industriální objekty, nové bytové
domy i činžovní zástavbu z předválečného období. Všude tam jsou
lidé, kteří chtějí na Devítce nejen
bydlet, ale i aktivně žít.

A přitom Devítka má obrovský
nevyužitý kulturní potenciál.

připravíme strategii rozvoje
kultury
prostřednictvím umění
oživíme veřejný prostor
a zvýšíme jeho kvalitu

érech Liebeň Art Contemporary
v libeňském areálu v ulici K Žižkovu
nebo Beseder Gallery?

Kulturu ve všech jejích
podobách vnímáme jako
neoddělitelnou součást
kvalitního aktivního života.

podpoříme kulturní iniciativy
místních občanů, kulturních
organizací a vznik nových
kulturních a komunitních
center

Tak si je pojďme na Devítce užít!

Má vznikat z potřeby umělců
a uměleckých organizací, ale
i z aktivity sousedů, z přirozené
potřeby tvořit a potkávat se.
Kultura neznamená pouze
prezentovat tvorbu anebo kulturu
přijímat, ale může být součástí
městotvorného procesu.
Komunitní projekty mohou
vyprávět příběhy místa,
zlepšovat životní prostředí,
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do procesu rozhodování
přizveme odborníky i veřejnost
žádosti o podporu budou
transparentně posuzovány
zapojíme se do celopražských
a celostátních projektů
a budeme spolupracovat
s magistrátem i ministerstvem
kultury a evropskými fondy
Zažít město jinak 2021 v Nových Vysočanech

CHCEME MĚSTSKOU ČÁST, KTERÁ SE STARÁ
O SVÉ OBYVATELE V KAŽDÉ DOBĚ
NAŠE ŘEŠENÍ
PRO SOCIÁLNÍ OBLAST
podpoříme taková řešení
sociální politiky, aby
ohrožené rodiny mohly
zvládnout složité situace
a děti v nich mohly dál
vyrůstat
založíme sociální fond
Prahy 9
podpoříme sociální
zaměstnávání na MČ
iniciujeme vznik
nízkoprahových center
a preventivních programů
podpoříme projekty pro
sociálně vyloučené
skupiny obyvatel
podpoříme možnosti
slaďování profesního
života rodičů s potřebami
rodiny

MARTIN FREUND

KANDIDÁT NA RADNÍHO
PRO SOCIÁLNÍ OBLAST
A BYTOVOU POLITIKU

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ

SENIOR MÁ PRÁVO ŽÍT TAM, KDE STRÁVIL CELÝ SVŮJ ŽIVOT

SOCIÁLNÍ FOND
NÁSTROJ PRO ŘEŠENÍ KRIZE
Pro mnoho rodin je a bude čím dál těžší
pořídit dětem pomůcky do školy. Pro mnoho
seniorů bude čím dál těžší zaplatit potřebné
léky, kompenzační pomůcky a další potřeby
k životu. Doba je těžká.
Zřídíme proto po vzoru jiných měst sociální
fond, který bude pomáhat těm, kteří budou
potřebovat nárazově pokrýt nečekaný výdaj.
Každý totiž může onemocnět nebo se
dostat do těžké situace. Požádat si bude
moct každý a z dobré praxe odjinud víme,
že jednorázová podpora může často zvrátit
upadnutí do dluhových spirál.

Chceme, aby Devítka byla městskou částí,
která myslí na všechny své obyvatele. Na
mladé rodiny, stejně jako na seniory.

starším lidem a lidem se zdravotním
handicapem cítit se ve své domácnosti
bezpečněji.

Chceme, aby lidé ve vyšším věku mohli
v naší městské části žít důstojně. Aby se
mohli dostat do obchodu, k lékaři nebo
i za zábavou. Aby mladé a starší lidi
nedělila neviditelná bariéra. Protože stáří
patří k životu a protože zkušenosti, které
lidi v seniorském věku mají, jsou pro naši
společnost nenahraditelné.

A nakonec se zasadíme o odstranění bariér
ve veřejném prostoru. Zdraví lidé si totiž
často neuvědomují, jak mohou být některá
místa ve veřejném prostoru obtížně dosažitelná pro ty, kteří mají různá pohybová omezení.

Zasadíme se o to, abychom do fondu
dostali prostředky ze soukromých zdrojů.
Mnoho lidí, kteří ﬁnance mají, je dnes
ochotno pomáhat. A městská část se musí
zasadit o to, aby se tyto prostředky dostaly
do těch správných rukou.

Podpoříme tedy ve spolupráci s občany vznik
mapy bariér ve veřejném prostoru Prahy 9
a ve spolupráci s Magistrátem hlavního
města Prahy zajistíme jejich odstranění.

JSME PRO RODINU

Chceme, aby senioři, pokud je to možné
a přejí si to, mohli zůstat žít tam, kde jsou
zvyklí.
Pro lidi ve starším věku je často velkým
tématem mobilita. Dostat se tam, kam
potřebují, je často neřešitelný problém.
A to chceme na Devítce změnit hned několika
nástroji. Předně podpoříme vznik projektu
senior taxi, které takto pomáhá seniorům na
mnoha jiných městských částech. Senior taxi
bude snadno objednatelné, levné, bezbariérové a bude fungovat k tomu, aby se starý
člověk mohl dostat například k lékaři nebo na
nákup.
Zavedeme rovněž projekt "úřad domů", který
pomůže lidem s omezenou mobilitou při
vyřizování nutných úředních záležitostí. Tam,
kde je to možné, nebude senior muset na
úřad, ale úředník přijde k němu domů. Takový
systém už velmi dobře funguje v několika
českých městech.
Zároveň se připojíme k projektu tísňové péče
(také známý jako SOS tlačítko), který pomůže

Rovněž provedeme revizi bytů a nebytových
prostor městské části včetně radnice
a začneme pracovat na jejich plné
bezbariérovosti.

NAŠE ŘEŠENÍ PRO SENIORY

Tam, kde to jde, podpoříme ﬂexibilní úvazky
a práci z domova na úřadu a v organizacích
MČ tak, aby pečující mohli lépe vstupovat
na pracovní trh.
Podpoříme vznik a zázemí dětských skupin
na území MČ, zejména pak při úřadu a
organizacích MČ.

• podpoříme vznik senior taxi na
Praze 9
• zavedeme projekt "úřad domů"
• zasadíme se o odstraňování
bariér
• iniciujeme projekt sdíleného
bydlení pro seniory
• připojíme se k projektu tísňové
péče
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VIZE PRO LEPŠÍ DEVÍTKU

VÍCE O PRAZE SOBĚ, DOPRAVA

JEN DOBŘE SPRAVOVANÉ MĚSTO I MĚSTSKÁ ČÁST
BUDOU ZNAMENAT SKUTEČNOU ZMĚNU
CHCEME PRO VÁS SPOLU
S KOLEGY Z JINÝCH ČÁSTÍ
PRAHY PRACOVAT
TAKÉ NA MAGISTRÁTU
PRAHA 9 SOBĚ bude při správě
naší městské části čerpat ze
spolupráce s desítkami odborníků,
kterým záleží na našem městě,
Praze. Někteří z nich se rozhodli
také ucházet o místo zastupitele na
Magistrátu hlavního města Prahy.

5 TISÍC PODPISŮ

PRO DEVÍTKU SPLNĚNO

DĚKUJEME!

Že tým PRAHY SOBĚ je kompetentní a poctivě na magistrátu pracuje
pro obyvatele metropole, jsme
dokázali již v posledních čtyřech
letech.

Vážíme si vaší podpory petice
za naši kandidaturu.
Nyní je ale důležité uspět
i v samotných volbách.

Jednotlivé projekty budeme koordinovat i se sousedními městskými
částmi, zejména s Prahou 3, 8
a 14, kde se PRAHA SOBĚ také
komunálních voleb účastní.

PODPORUJEME RŮZNÉ
DRUHY DOPRAVY
A PROSTUPNOST ÚZEMÍ
Chceme, aby město patřilo
všem. Řidičům aut, cyklistům
i pěším a ve městě nemají
být zbytečné překážky pro
nikoho. Městská část musí
zároveň dbát i na logické
návaznosti na okolní uzemí
v metropoli.
Ještě víc se dá dosáhnout
kvalitní spoluprací s městem.
Vždy ale záleží i na připravenosti místních projektů
a ochotě poskytovat
součinnost. Na prvním místě
je pak schopnost a ochota
vnímat problémy
jednotlivých lokalit.

Označte křížkem celou kandidátku
PRAHY 9 SOBĚ a ve volbách na
magistrát pak celou kandidátku
PRAHA SOBĚ.
Jan Čižinský, starosta městské části Praha 7 a Hana Třeštíková, dokumentaristka, radní hlavního města Prahy (PRAHA SOBĚ)

ŘEŠÍME PŘEPLNĚNÉ ULICE A TRANZITNÍ DOPRAVU
TUNEL HLOUBĚTÍN JE PRVNÍM KROKEM,
ULEHČENÍ POTŘEBUJÍ I LIBEŇ A VYSOČANY
Průmyslový polookruh tvořený
ulicemi Průmyslová a Kbelská
dnes plní funkci chybějících částí
okruhů. Jsou zde jedny z nejrušnějších povrchových křižovatek
v Praze. V tak důležitém místě má
doprava fungovat bezchybně.
Zatím to tak bohužel není.
Díky náměstkovi pro dopravu
Adamu Scheinherrovi schválila
rada hlavního města vypsání
veřejné zakázky na projektanta
nového tunelu Hloubětín, úpravy
křižovatek Průmyslová – Kbelská
x Poděbradská i Kbelská x Kolbenova a jejich okolí.
Řidiči už za pár let nebudou muset
čekat na křižovatkách a projedou

V NĚKTERÝCH ČÍSLECH JE SNADNÉ SE VYZNAT.

NA DEVÍTCE VOLTE KANDIDÁTKU Č. 1
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Jako součást řešení naplněné
kapacity komunikací automobilovou dopravou podpoříme také
veřejnou a alternativní přepravu.

Pod zem se v budoucnu díky
postupu v plánování, o který se

snížení tranzitní automobilové
dopravy je prioritou, samo
o sobě ale nestačí, je třeba
zacelit jizvy, které liniovými
stavbami na Devítce vznikly
dohlédneme na revitalizaci
okolí nového nádraží ve
Vysočanech
dotvoříme síť páteřních
cyklostezek i mimo
odpočinkové zóny

OKRUŽNÍ METRO O
i proto, že lepší dopravní spojení
novou trasou přispěje ke snížení
dopravy v ulicích Devítky a
společně s příměstskými vlaky
pomůže odlehčit i od některých
parkujících aut, která tu čekají na
své majitele dojíždějící do Prahy za
prací.

Metro O je součástí ucelené
dopravní vize pro Prahu. A je podle
nás nejvyšší čas o něm zahájit
diskusi. Okružní metro by zkrátilo
třeba i cestu z Vysočan do Podolí
na 18 minut a přineslo by nová
spojení pro Prosek nebo Letňany.
Tento projekt podporujeme

PIKNIK S PRAHOU 9 SOBĚ
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24. srpna 17:00 – 19:00

Prosek – park Přátelství

3. září

15:00 – 17:00

Hloubětín / Hrdlořezy –
u Hořejšího rybníka

7. září

17:00 – 19:00

Vysočany – park Zahrádky

14. září

17:00 – 19:00

Střížkov – park Václavka

21. září

17:00 – 19:00

Vysočany – park Podviní

22. září

17:00 – 19:00

Prosek – park Přátelství

1
1

3
1

Městská část musí dohlížet na
to, aby se tyto projekty
neodsouvaly a aby vždy
obsahovaly kvalitní úpravu
okolí dopravních staveb.

Zkapacitnění Průmyslového
polookruhu je jedna z nejdůležitějších silničních staveb, které
mohou začít fungovat do konce
dekády a výrazně pomohou
Devítce i plynulosti dopravy ve
městě.
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První práce začaly už letos
úpravou signalizací a řadicích
pruhů včetně výstavby dvou
podchodů pro pěší pod železniční
tratí podél Kbelské.

parkovací zóny zpoplatníme
na míru lokalitě, budeme
usilovat o zavedení parkování
zdarma o víkendech a také
státních svátcích

6
7
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zasadila PRAHA SOBĚ, dostane
i část městského okruhu navazující na ulici Povltavská, což
výrazně zklidní také Libeň a Nové
Vysočany. Zasadíme se o to, aby
i v této lokalitě došlo v souvislosti
s realizací akce k významným
úpravám veřejného prostoru
a reálnému zklidnění dopravy.

pohodlně bez zastavení pod zemí.
Zároveň na povrchu vzniknou
nová stromořadí a kvalitní cesty
pro pěší a cyklisty.

NAŠE ŘEŠENÍ DOPRAVY
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Aktuální informace najdete online

Řešení tohoto sudoku naleznete na našem webu.
TIRÁŽ: VIZE PRO DEVÍTKU, Noviny PRAHY 9 SOBĚ • Neprodejné • Vydává „Podporujeme nezávislou kandidátku Praha sobě“, IČO: 06070108 • Kontakt: info@prahasobe.cz

více info:

www.praha9sobe.cz
www.facebook.cz/praha9sobe

STAŇTE SE
SOUČÁSTÍ ZMĚNY
Připojte se jako dobrovolník
a pomozte nám! Napište na
kamila.matejkova@prahasobe.cz
Podpořte nás darem na účet
2301476108 / 2010
zpráva pro příjemce: P9S.

(transparentní účet
pro volební kampaň)

Děkujeme vám.

QR platba

