MAPA LEPŠÍ BUDOUCNOSTI TŘINÁCTKY
Spolupráce našich kandidátů z městské
části a zástupců PRAHA SOBĚ
na magistrátu umožní proměnit Prahu
i Prahu 13.

Jan Čižinský

kandidát na primátora,
starosta Prahy 7, učitel, skaut

HANA TŘEŠTÍKOVÁ
radní pro kulturu, filmová
producentka

KD MLEJN A SPOLKOVÝ DŮM
(STARÉ KINO)

ENERGETICKÁ SOBĚSTAČNOST
MĚSTA

Kulturní a Spolkový dům jako místo
setkávání místních. Praze 13 chybí komunitní místa, která by sloužila lidem,
a těch pár stávajících již dávno neplní
svůj původní účel. Oba domy musí být
živým kulturně-společenským centrem Prahy 13, místem pro pořádání
koncertů, přednášek, bleších trhů,
swapů, olympiád pro děti a mnoha
dalších aktivit. V Mlejnu pozvedneme
dětský koutek a zajistíme důstojnou
hernu pro děti.

Navrhneme řešení postupné výstavby
a instalace fotovoltaiky, tepelných
čerpadel a zateplení na všechny
městské budovy pro snížení provozních nákladů. Vytvoříme ucelenou
energetickou studii a koncepci o možnostech energetické soběstačnosti
a úspor pro celou Prahu 13. Příkladem
může být realizace a podpora solárních panelů na střechách veřejných
i obytných budov a jejich propojení
a sdílení energie v tzv. komunitní
energetice.

NOVÁ VEŘEJNÁ SPORTOVIŠTĚ

BEZPEČNOST PRO CHODCE I ŘIDIČE

Revitalizujeme prostory pod tubusem
metra mezi stanicemi Hůrka a Lužiny
a v podchodu pod Jeremiášovou ulicí
na veřejná sportoviště. Na Praze 13
chybí místa pro setkávání mladých,
včetně aktivit jako je bouldering,
skateboarding, parkour nebo posilování, kde se mohou mladí lidé rozvíjet.

Zajistíme bezpečnost pro chodce
i řidiče. Rozšíříme a opravíme chodníky a nájezdy s důrazem na bezbariérovost. Vytvoříme nové bezpečné
přechody se signalizací. Zajistíme
opravu komunikací. Konkrétně se
pak budeme věnovat například těmto
problémům:
A.	Chybějící přechod na rohu ulic
Armády a K Zahrádkám
B.	Chybějící bezbariérovost přechodů
u zastávky Mládí v ulici Armády
C.	Nebezpečný přechod v ulici Armády
u křižovatky s ulicí Symfonická
D.	Nebezpečný přechod v ulici Pod
Hranicí směrem k ulici Běhounkova
E.	Nebezpečný přechod v ulici Pod
Hranicí směrem k ulici V Hůrkách
F.	Nebezpečné přechody v ulici
Červeňanského u obchodu Lidl
a u zastávky Červeňanského
G.	Zarostlý chodník v ulici K Lužinám
H.	Rozbitý chodník v dolní části ulice
Kodymova
I.	
Chybějící bezbariérový nájezd
v Britské čtvrti u DM drogerie
J.	Chybějící kanalizace, chodníky
a přechody pro chodce.

OŽIVÍME SVATOJAKUBSKOU POUŤ
Praze 13 chybí moderní otevřená
kulturní setkání s odkazem na tradici
a historii místa. Budeme proto podporovat lokální tradice, prezentovat
místní historii a obnovovat historická
místa. Zasadíme se o oživení Svatojakubské pouti, která má dlouholetou
tradicí a význam pro naši městskou
část.
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PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP
Připravíme studii na možnosti přírodního koupacího biotopu na Praze 13.
V naší městské části dlouhodobě
chybí v horkých letních měsících
veřejné koupaliště. Z ekonomických,
ekologických, zdravotních i praktických důvodů nejlépe vychází stavba
biotopu, přírodního koupaliště. Studie
vytipuje možné lokality, způsob financování a dlouhodobé nástroje pro
kvalitní údržbu.
STAŇTE SE SOUČÁSTÍ ZMĚNY, ZAPOJTE
SE SPOLU S NÁMI DO PROMĚNY RADNICE
Podpořte nás darem na účet 2301476108 / 2010
zpráva pro příjemce: P13S
(transparentní účet pro volební kampaň)

PODROBNÝ PROGRAM PRO PRAHU 13 NAJDETE NA WWW.PRAHASOBE.CZ/PRAHA13

KVALITNÍ A INOVATIVNÍ ŠKOLY
F.

STOP VRÁTÍME LIDEM
Stodůlecký posel (STOP) nemá sloužit
pouze k prezentaci úspěchů vedení města. Vrátíme ho lidem, dáme
příležitost, aby do něj kdokoli mohl
relevantně přispět. Otevřeme debatu
nad potřebností místní televize, která
městskou část ročně stojí miliony
korun.

PRAHU 13 NEZMĚNÍME BEZ ÚSPĚCHU NAŠÍ KANDIDÁTKY NA MAGISTRÁT.

Aktivně budeme podporovat a naslouchat vedení mateřských a základních škol, vytvářet podmínky pro
otevřenou komunikaci mezi zřizovatelem–školou–rodiči a zvyšovat počty
kvalifikovaných pedagogů.
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