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VOLEBNÍ PROGRAM
PRAHA 9

PRO PRAHU 9

Tomáš Portlík
starosta MČ Praha 9
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TOMÁŠ PORTLÍK
STAROSTA MČ PRAHA 9

od roku 2006 jsem součástí vedení radnice naší městské části.  
Jako rodák z Devítky jsem měl určité představy o vývoji této bývalé 
průmyslové části Prahy. Mým cílem bylo a je změnit tvář Prahy 9 
 k lepšímu, stabilizovat a vyrovnat její rozpočet. V průběhu let  
jsme Vám s kolegy představovali konkrétní závazky pro Prahu 9,  
které postupně plníme.

Na následujících stránkách je souhrn toho nejdůležitějšího, co se nám  
v Praze 9 podařilo zrealizovat a představujeme naše další plány,  
tedy pokračování v konkrétních závazcích pro Prahu 9.  

Vážení obyvatelé Prahy 9,

1/ NEZADLUŽOVÁNÍ PRAHY 9

 
Pro naplnění vizí a závazků je zcela 
zásadní stav financí městské části.  

Za priority v oblasti rozpočtu,  
na kterých lpím, považuji: 

V letošním roce jsme schválili celkem 12 návrhů změn  
územního plánu, které zahrnují převedení stavebních pozemků 
na pozemky nestavební, aby byly zachovány stávající plochy 
zeleně pro budoucí generace. Jde o tyto plochy:
· mezi ulicemi Lovosická, Vysočanská, Jiřetínská a Jablonecká
· mezi ulicemi Šluknovská a Varnsdorfská
· mezi ulicemi Varnsdorfská a Českolipská
· mezi ulicemi Českolipská a Mimoňská
· mezi ulicemi Kytlická a Lovosická
· mezi ulicemi Teplická a Rumburská
· mezi ulicemi Rumburská a Bílinská
· mezi ulicemi Bílinská a Veltruská
· mezi ulicemi Veltruská a Litoměřická
· mezi ulicemi Nemocniční a Poštovská 

Celkem se jedná o 23 hektarů zeleně

4/ POSILOVÁNÍ INVESTIC

Celkově jsme za poslední volební období investovali 1 342 mil. Kč. 
Z toho celých 771 000 000 Kč do školství.
 

Díky této zodpovědné rozpočtové politice a schopnosti získávat 
prostředky z cizích zdrojů jsme mohli v průběhu posledních let nabýt 
pro naši městskou část velmi důležité pozemky i realizovat celou řadu 
významných projektů. Zde jsou pro připomenutí některé z nich:
 

I. PARKY A ZELEŇ
II. ŠKOLSTVÍ
III. SPOLEČENSKÉ AKCE A KULTURA

„když jsem viděl Milovické Mirákulum,  
 chtěl jsem ho u nás na devítce.“

I. PARKY A ZELEŇ

Park
Zahrádky

společně měníme 
tvář prahy 9

k lepšímu

3/ ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ  
 Z CIZÍCH (VNĚJŠÍCH) ZDROJŮ

2/ ZVYŠOVÁNÍ PLUSOVÉHO ROZDÍLU  
 MEZI PŘÍJMY A BĚŽNÝMI VÝDAJI
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a další: park Podkovářská, park Pod Lávkou, parčíky Odlehlá a Malletova,
park Balabenka, květinové hřiště na Krocínce, dětské dopravní hřiště

    „Park přátelství  
je moje srdeční  
     záležitost“

„nápad emeritního starosty Jana Jarolíma  
    jak zkrášlit bývalé staveniště“

„zrealizovaný sen kolegy Tomáše Holečka“

I. PARKY A ZELEŇ

Meandry v Hrdlořezích Park Srdce
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Z rozpočtu financujeme stále více 
společenských, kulturních i sportovních 
akcí, aby obyvatelé Prahy 9 měli dosta-
tečné vyžití.  
Společně s Vámi jsme zachránili hosti-
nec U Brabců, který je součástí histo-
rie starého Proseka. Měl být zbourán 
a na jeho místě postaven bytový dům. 
Neobvyklou investiční akcí městské 
části dostalo toto společenské a kul-
turní centrum novou šanci a U Brabců 
to opět žije. 

III. SPOLEČENSKÉ AKCE A KULTURA

II. ŠKOLSTVÍ

„Do školství jsme  
za poslední volební  

období v Praze 9  
investovali celkem  

771 000 000 Kč“

Celkově se kapacita základních škol v Praze 9 od roku 2010 zvýšila o 50 %.
Držíme se v čele pražských městských částí při zvyšování počtu míst  
v základních i mateřských školách.

V roce 2021 byla zahájena stavba nové ZŠ a MŠ U Elektry pro 700 dětí. 
Plánujeme další ZŠ U Elektry II. a novou ZŠ v Hrdlořezích.

Zrealizovali jsme celou řadu přístaveb škol a školek na území MČ Praha 9: MŠ u Vyso-
čanského pivovaru, MŠ Kytlická, ZŠ a MŠ Na Balabence, ZŠ Novoborská, ZŠ Litvínovská 
(„Žluťák“), nový pavilon Bumbálek u ZŠ Špitálská, nový pavilon školky U Nové školy.

Postavíme novou ZŠ v Hrdlořezích

Hrubá stavba ZŠ a MŠ U Elektry už stojí
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V průběhu let se na správě naší městské 
části stále více podílí veřejnost. 
 

Oslovovali jsme jednotlivá SVJ na našem 
území a diskutovali s jejich zástupci  
o rozvoji okolí. Tato forma spolupráce 
se nám osvědčila, proto pokračujeme 
v diskuzích se širší veřejností formou 
sousedských setkání. Na nich si vzájemně 
sdělujeme své představy o možnostech 
rozvoje území. V letošním roce jsme těchto 
setkání uspořádali 13, vzešlo z nich na 500 
podnětů. V současné době tyto podněty  
a návrhy vyhodnocujeme a postupně 
zveřejníme ty, na kterých panuje největší 
shoda a jsou v nejbližších letech  
realizovatelné jako pokračování  
v konkrétních závazcích pro Prahu 9.

Vedle dobrého stavu financí městské části je  
pro její rozvoj naprosto zásadní také schopnost  
a možnost ovlivnit, co se bude dít na jejím území. 

Poslední dvě volební období se proto velmi 
intenzivně zabýváme získáváním strategicky 
důležitých pozemků do vlastní správy. 

Od roku 2014 
se nám podařilo 
získat celkem 
374 651 m2 
pozemků  
v celkové hodnotě 
nejméně  
1 650 000 000 Kč.

Získané pozemky 
jsou zakresleny 
v mapě modře.

PRO PRAHU 9
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Návrh  
revitalizace 
lokality  
v blízkosti 
ulic na Břehu 
a Freyova 
podle  
podnětů 
místních  
obyvatel

JAN POUPĚ
RADNÍ MČ PRAHA 9 

Kompostárna  
Realizujeme vlastní 
kompostárnu v ulici  
Pod Táborem, 
abychom mohli 
efektivně využívat 
odpad vznikající  
při údržbě zeleně

Aktivně se podílíme na rekultivaci Střížkovské 
vyhlídky tak, aby se stala místem pro sousedská 
setkávání a volnočasové aktivity

Návrh nového parku  
u cyklostezky v ulici  
Pod Harfou

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PRO PRAHU 9

SPOLEČNĚ 
ROZŠIŘUJEME PLOCHY 

ZELENĚ V PRAZE 9

Park Zahrádky – získali jsme nové pozemky ke zvětšení parkové  
plochy parku Zahrádky, o další pozemky v této oblasti stále usilujeme
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Vybudování retenční 
nádrže v nové části  
parku Přátelství  
umožní vodou na zálivku  
zásobovat nejen tento 
park, ale i další plochy  
na Střížkově a Proseku

Na základě dohody s hlavním městem Prahou budeme  
pokračovat s realizací  meandrů na území MČ Praha 9

Získali jsme pozemky na Střížkově a zachováme tak 
park, který chtěl developer zastavět

Začínáme revitalizovat centrální park Hrdlořezy,  
který nabídne relaxační zónu pro místní obyvatele

Pravidelně vysazujeme  
nové stromy

Na základě memoranda s TSK Praha  
uklízíme i pozemky, které jsou  
na našem území, ale nepatří nám

 Při úklidu Spolupracujeme  
s občany prostřednictvím podnětů  

na sociálních sítích

Současný pohled na meandry v Hrdlořezích
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Postavíme další základní školu U Elektry II v těsném sousedství ZŠ a MŠ U Elektry

TEREZA ŠTAUBROVÁ
ŘEDITELKA ZŠ NOVOBORSKÁ

Dokončení  nové ZŠ a MŠ U Elektry  
pro 700 dětí s připraveným moderním 
unikátním vzdělávacím programem

Praha 9 byla po celou dobu  
pandemie covidu-19 nejak-
tivnější samosprávou v ČR  
ve snaze udržet prezenční 
výuku dětí ve školách. 
 
Zajistila bezpečnější  
a šetrnější testování  
na nemoc už v začátcích 
pandemie, podávala  
stížnosti na zavření škol  
ministerstvu zdravotnictví  
a nakonec žalobu  
k Nejvyššímu správnímu 
soudu na zrušení mimořád-
ných opatření ministerstva 
zdravotnictví tak, aby se 
děti mohly vrátit do škol. 

Nejvyšší správní soud nám 
dal zapravdu, bohužel, 
dětem zameškaný čas nikdo 
nevrátí. I proto je pro nás 
školství stále prioritou.

Rozvoj informatiky ve školství

ŠKOLSTVÍ
PRO PRAHU 9

SPOLEČNĚ  
S NÁMI SE PRAHA 9 

VZDĚLÁVÁ
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ZŠ A MŠ NA BALABENCE

MŠ KOVÁŘSKÁ

ZŠ LITVÍNOVSKÁ 500 

MŠ VELTRUSKÁ

ZŠ LITVÍNOVSKÁ 600 MŠ POD KROCÍNKOU

MŠ ŠLUKNOVSKÁ

ZŠ NOVOBORSKÁ 

MŠ U VYSOČANSKÉHO
PIVOVARU

· Nový vzdělávací program, který se bude zaměřovat  
 na osobnostní rozvoj žáka dle jeho individuálních  
 schopností

· Bilingvní třída v některé z našich ZŠ

· Školní poradenská pracoviště – rozšiřování a posilování  
 pozice speciálních pedagogů, školních psychologů 
 a metodiků prevence na školách

· Program Erasmus s podporou vzdělávání učitelů v oblasti 
 moderních technologií

 · Další rozvoj školství v oblasti informatiky

· Třída v ZŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

· Vlastní systém začlenění cizinců do škol tak, aby nebyla  
 narušena výuka našich dětí: přípravné třídy pro cizince,  
 ve kterých se prioritně budou učit jazyk, aby se  
 do škol zařadili až po odstranění jazykové bariéry,  
 která zhoršuje kvalitu výuky celé třídy 

· Získávat další kvalitní pedagogy, kterým poskytujeme  
 bydlení v bytech městské části

Plánovaná ZŠ v Hrdlořezích

ROZŠÍŘENÍM OBJEKTŮ 
NAŠICH MŠ A ZŠ JSME NAVÝŠILI  

POČET MÍST TÉMĚŘ 
O 50 %

8

DALŠÍ CÍLE VE ŠKOLSTVÍ



Nadále usilujeme o omezení tranzitní dopravy na území MČ Praha 9

Stále prosazujeme změnu celoměstského 
parkovacího systému ZPS v podobě karty 
Pražana (aby obyvatel Prahy mohl svobodně 
parkovat i v ostatních městských částech  
na jedno parkovací oprávnění)

Snažíme se urychlit  
realizaci významných  
mimoúrovňových křižovatek  
Kolbenova x Kbelská  
a Poděbradská x Kbelská

PARKUJME  
PO CELÉ PRAZE!

TOMÁŠ HOLEČEK
RADNÍ MČ PRAHA 9 

Trváme na dokončení Městského a Pražského okruhu a dokončení  
Vysočanské radiály v úseku Kbelská x Balabenka, která je pro naši 
městskou část zcela zásadní

DYNAMICKÁ DOPRAVA

DOPRAVA
PRO PRAHU 9

SPOLEČNĚ 
ZA LEPŠÍ DOPRAVU 

V PRAZE 9

drtivou většinu  
dopravy na území prahy 9 

tvoří doprava 
tranzitní

DOKONČENÍ OKRUHŮ 
JE NUTNOST!

Společně s obyvateli 
Prahy 9 bojujeme  
proti rozšiřování  
železniční tratě  
Libeň - Malešice
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V uplynulých letech se nám podařilo zvýšit počet  
parkovacích stání - v ulicích a výstavbou parkovacích domů.

 PARKOVÁNÍ

Bezpečnost 
chodců chceme 
zvýšit takzva-
nými portály  
a barevným 
rozlišením 
přechodů 
pro chodce 
především 
u školských, 
zdravotnických 
a sociálních 
zařízení

PODPORUJEME 
VZNIK DALŠÍCH 
CYKLOSTEZEK!

BEZPEČNOST V DOPRAVĚ  

A MIKROMOBILITA

Jednáme se 
zástupci provo-
zovatelů sdílené 
mikromobility  
o vytvoření 
sítě s místy 
pro zapůjčení 
i odložení kol 
a koloběžek,  
která zamezí 
jejich povalo-
vání mimo tato 
stanoviště

Parkovací dům Lovosická - převzetí  
nedokončeného soukromého projektu,  
ve skutečnosti díry v zemi, která hyzdila  
a ohrožovala okolí a málem připravila  
o  peníze mnohé obyvatele Prahy 9.  
Parkoviště Litoměřická, parkoviště  
Jiřetínská a u Polikliniky Prosek.

Před realizací jsou další dva parkovací 
domy. Jeden na stávajícím parkovišti 
Polikliniky Prosek s kapacitou 

600 parkovacích míst

Druhý je parkovací dům  
na parkovišti Sparty při ulici  
Podvinný mlýn s kapacitou 

200 parkovacích míst

Postavili jsme  
parkovaci dům  
u Billy s kapacitou 

274 parkovacich mist

A 
DALŠÍCH 800 

JE V PŘÍPRAVĚ  
(REALIZACI)

NAVÝŠILI  
JSME POČTY 

PARKOVACÍCH MÍST 
O 600

MČ Praha 9 jednoznačně podporuje 
vznik cyklostezek, které jsou na roz-
díl od cyklopruhů na silnicích daleko 
bezpečnější

Dokončujeme další etapu výstavby 
cyklostezky v Hrdlořezích. Dojde tak 
k ideálnímu propojení mezi Prahou 8 
a Prahou 14 po celém toku Rokytky 
mimo silnice
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Pestrý program nabízí Sociální služby Praha 9  
a jejich Kulturně aktivizační centrum pro seniory

Rozšíříme dům pro seniory a dům s pečovatelskou službou 
o dvě budovy bývalých ubytoven u Kloubových domů  
v Nových Vysočanech, které nám hlavní město slíbilo svěřit

Nový domov pro seniory  
a sociální centrum na Proseku

PÉČE O NAŠE SENIORY

I. Neustále rozšiřujeme nabídku služeb pro naše  seniory  
 - vozíme stravu, zařizujeme nákupy, úklid, lékaře  
 a komunikaci s úřadem.

II. Pravidelně pořádáme kulturní akce, výlety, sportovní dny 
 a různé volnočasové programy tak, aby si mohli vybrat  
 i lidé s omezenou pohyblivostí.

III. Připravujeme výstavbu moderního domova pro seniory,  
 jenž se bude specializovat také na klienty trpící demencí.  
 Zároveň v areálu naleznou malé moderní byty osamělí  
 senioři, kteří budou hledat levné, bezbariérové bydlení  
 s dostupnou zdravotní péčí.

PODPORA DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH RODIN

I. podpora činnosti volnočasového klubu Harfica

II. podpora terénní sociální práce ve spolupráci  
 s Proxima Sociale,  o.p.s.

III. realizace letních táborů pro děti ze sociálně    
 znevýhodněného prostředí, navazující víkendové  
 pobyty a přespávání v klubu Harfica

JIŘÍ JANÁK Zajišťujeme nezbytnou pomoc těm, kteří ji  
skutečně potřebují – seniorům, lidem se  
zdravotním znevýhodněním, ohroženým  
dětem a všem dalším, kteří se ne vlastní  
vinou dostanou do tíživé životní situace.

RADNÍ MČ PRAHA 9 

SOCIÁLNÍ POLITIKA 

A ZDRAVOTNICTVÍ

PRO PRAHU 9

SPOLEČNĚ 
POMÁHÁME 
POTŘEBNÝM

Vysočanská V - kulturní akce a výlety pro seniory
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BEZDOMOVECTVÍ

ZDRAVOTNICTVÍ

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ 

Už dvanáct let pomáháme lidem bez domova, kteří o to mají 
zájem, aby se znovu začlenili do společnosti. A ukázalo se,  
že vzájemná spolupráce s bezdomovci funguje. V tomto programu 
pokračujeme a nadále jej rozvíjíme. Jsme inspirací pro další 
městské části a města.

MČ Praha 9 v období covidové pandemie prokázala, jak důležité 
je rychle reagovat na neočekávané a nebezpečné situace týkající 
se zdraví našich občanů. Ihned z rozpočtu uvolnila peníze a po 
celou dobu pandemie rozdávala bezplatně občanům ochranné 
pomůcky a desinfekci. Před Poliklinikou Prosek vzniklo jedno 
z prvních pracovišť testování na covid-19. Devítka jako první 
městská část zřídila také vlastní očkovací místo. I přes takto 
složité období se Poliklinice Prosek podařilo udržet rozpočet 
v kladných číslech a rozšiřovat a zkvalitňovat primární péči. 
Poliklinika Prosek je dobře fungující a prosperující zařízení. 
Rozšířili jsme služby rehabilitace a významně posílili domácí 
péči. Připravujeme dostavbu budovy a modernizaci prostor. 
Zaručíme stávající rozsah a kvalitu služeb.

Městská část Praha 9 ve svém bytovém fondu 
pamatuje na potřeby občanů, kteří se ne vlastním 
zaviněním dostali do tíživé situace.

Nové vozidlo pro Sociální služby Praha 9

Zvyšujeme míru péče o seniory  
přímo v jejich domovech

Poliklinika Prosek neustále rozšiřuje nabídku  
zdravotnických služeb a modernizuje své prostory

Sociální služby zajišťuje Praha 9 také díky  
spolupráci s nejrůznějšími organizacemi

POKRAČUJEME  
V DEVÍTKOVÉM

HOMELESS  
BLUES
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Prosecký podzim Barevná devítka

K Praze 9 už neodmyslitelně patří Svatováclavská 
pouť, Folkové a Rockové Podvinní, Prosecké jaro, 
Barevná devítka, koncerty klasické hudby v par-
cích a v kostelích. Jsme ovšem připraveni  
organizovat ve spolupráci s veřejností i nové  
kulturní projekty.

1. ročník Parčík festuSvatováclavská pouť
Rozsvěcení vánočního 
stromu na Střížkově

PODPORUJEME 
MÍSTNÍ SPOLKY

MICHAL MAŠEK
LÉKAŘ

KULTURA

Střížkovský masopust

PRO PRAHU 9

SPOLEČNĚ S NÁMI 
PRAHA 9 ŽIJE  

A BAVÍ SE
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V roce 2012 objektu U Brabců  
hrozila demolice Dnešní podoba Plzeňky U Brabců

Společně s Vámi jsme zachránili  hostinec U Brabců,  
který se opět stává tradičním místním společenským centrem

U BRABCŮ 
TO ŽIJE

 Úspěšně jsme zrealizovali park Zahrádky,  
který oživujeme společenskými setkáními  
a  sportovními i kulturními akcemi

Komunitní centrum Knoflík s velkorysým  
pobytovým střešním prostorem 14



Necháme otevřená školní hřiště pro sportující mládež

Pokračování letošní novinky - Sportovní léto pro každého

ADAM VÁŽANSKÝ

Plánované brouzdaliště/kluziště v nové části parku Přátelství

MÍSTOSTAROSTA MČ PRAHA 9

SPORT A VOLNÝ ČAS
PRO PRAHU 9

SPOLEČNĚ 
S NÁMI PRAHA 9 

SPORTUJE
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Plánujeme další velké sportovní areály. Zachování  
sportovního areálu SK Prosek, další rozvoj areálu  
Podvinný mlýn užívaný AC Sparta Praha, změna  
tréninkové plochy Spartaku Hrdlořezy na celoroční  
využití. Další spolupráce se Sokolskými jednotami

Park Zahrádky ožívá sportovními akcemi

Chceme více zapojit trenéry

Devítka v pohybu

Termíny a místa tréninků najdete na: 
www.devitkavpohybu.cz

Podporujeme Sportovní klub vozíčkářů Praha

PODPORUJEME 
SPORTOVNÍ AKCE, ROZHÝBEME 

DĚTI PO COVIDU
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BEZPEČNOST  

A PREVENCE KRIMINALITY

TOMÁŠ HROMÁDKA

I nadále se snažíme o posílení bezpečnosti a předcházení 
kriminálním a problematickým jevům na území naší  
městské části. V prevenci kriminality se zaměřujeme  
na ty nejzranitelnější, tedy na děti a seniory – pořádáme 
školení pro seniory a spolupracujeme se školami v otáz-
kách prevence kriminality a minimalizace negativních 
vlivů sociálních sítí.
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2015
v %

Rozhodně ano

Spíše ano

Praha 22
Praha 21
Praha 20
Praha 19
Praha 18
Praha 17
Praha 16 
Praha 15
Praha 14
Praha 13 
Praha 12 
Praha 11
Praha 10
Praha 9 
Praha 8 
Praha 7
Praha 6
Praha 5
Praha 4 
Praha 3
Praha 2 
Praha 1 

26 62 88

I. Vytvořili jsme koncepci prevence kriminality, podle  
 které budeme v následujících letech postupovat.

II. Rozšiřujeme a vylepšujeme kamerový systém tak,  
 aby nenarušoval soukromí obyvatel, ale zvyšoval jejich  
 bezpečnost. Inteligentní kamerový systém lze podle  
 aktuálních potřeb souvisejících s vývojem trestné činnosti  
 v určitých lokalitách přemisťovat a nastavovat.

III. Zřídíme asistenty prevence kriminality, kteří budou  
 v terénu hledat škodlivé jevy a mapovat potencionálně  
 problematické lokality. Rovněž budou aktivně působit  
 na rizikové skupiny obyvatelstva.

IV. Stále požadujeme větší zapojení městských částí  
 při řízení Městské policie Praha, která v současné době  
 spadá pod Magistrát hl. m. Prahy. Zastáváme názor,  
 že jednotlivé městské části jsou lépe informovány  
 o kriminalitě na svém území, o jejích problematických  
 místech, osobách a užší spolupráce s městskou policií  
 je proto žádoucí.

Ipsos pro Policii hl. m. Prahy „Pocit bezpečí listopad 2018“

V analýze pocitu bezpečí v hlavním městě Praze naše 
městská část vyšla jako jedna z nejbezpečnějších. EKONOM, ANALYTIK

PRO PRAHU 9

SPOLEČNĚ  
PRO BEZPEČNOU 

PRAHU 9
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V. Krizový štáb MČ Praha 9 
 nejen ohlašuje Městské  
 policii Praha a Policii ČR  
 problematické jevy na svém  
 území, ale pravidelně se  
 účastní i policejních kontrol  
 např. v ubytovnách, nočních  
 podnicích, na rizikových akcích.

VI. Našli jsme vhodný pozemek pro umístění hasičské  
 stanice v Praze 9 mimo obytnou zástavbu při  
 křižovatce Kolbenova x Kbelská (v případě potřeby  
 tak bude hasičská základna v dosahu přímo  
 na našem území).

KŘÍŽOVKA

VII. Zřídíme další okrskovou  
 služebnu Městské policie Praha, 
 a to v Nových Vysočanech.

Irský dramatik George Bernard Shaw řekl:  
„Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je… viz tajenka.
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Díky vyrovnanému rozpočtu  
a úsporám můžeme účinně  
pomáhat v době krize. Při pan-
demii covidu-19 jsme šli vlastní 
cestou a nečekali na pomoc  
a kroky státu ani magistrátu.  

Od začátku a po celou dobu 
pandemie jsme rozdávali 
bezplatně občanům ochranné 
pomůcky i desinfekci.  
 
Před Poliklinikou Prosek vznik-
lo jedno z prvních pracovišť 
testování na covid-19. Jako 
první městská část jsme zřídili 
očkovací místo.

Všem dobrovolníkům,  
kteří podali pomocnou ruku,  
ještě jednou velice děkujeme.

Při přílivu uprchlíků z Ukrajiny jsme se  
snažili o pomoc, která bude efektivní, 
ale nezatíží náš rozpočet a minimalizuje 
dopad na naše občany. Vyhnuli jsme se 
velkým gestům finančních i jiných darů 
z našeho rozpočtu a navázali jsme spolu-
práci se soukromými firmami a s občany, 
kteří byli ochotni pomoci. Poskytli jsme 
prostory pro ubytování matkám s dětmi, 
které jsme vybavili výhradně z dobrovol-
ných darů a společně s dobrovolníky  
z řad občanů jsme je uklidili a zařídili. 

Bojovali jsme proti ostudným podmínkám 
v okolí KACPU, centra pro uprchlíky, které 
zcela nevhodně a nepromyšleně, navíc bez 
konzultace s námi a bez jakékoliv znalosti 
místních souvislostí, umístilo vedení hlav-
ního města Prahy na Náměstí OSN.

STARÁME SE V KRIZI
PRO PRAHU 9

JANA NOWAKOVÁ TĚMÍNOVÁ
RADNÍ MČ PRAHA 9

SPOLEČNĚ 
JSME TU 
PRO VÁS

První v ČR jsme se zapojili do projektu  
monitorování výskytu covid-19 z odpadních vod19
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3.

4.

7.

5.

2.

6.

Připravujeme se na nadcházející energetickou a ekonomickou krizi, hledáme cesty, jak můžeme jako samospráva pomoci:

Šetříme náklady, prvním krokem k energetickým úspo-
rám je vždy zateplení. To jsme již provedli na Poliklinice 
Prosek, školách a dalších budovách městské části. 
Podpořili jsme zateplení obytných domů, kde je měst-
ská část členem SVJ.  Dalším krokem bude instalace 
solárních panelů na střechy všech budov městské části, 
při financování využijeme vypsané dotační výzvy  
na budování obecních fotovoltaik pro samosprávy. 
Bazény na rehabilitačním oddělení Polikliniky Prosek 
budeme vyhřívat tepelným čerpadlem. Největší úspory 
přináší vždy kombinace jednotlivých opatření.

Požadujeme zvýšení odolnosti elektrické sítě proti  
výpadkům (posílení páteřních elektrických vedení,  
posílení vedení 110 kV v severozápadní části Prahy a také 
kompletní rekonstrukci rozvodny 110 kV na Klíčově). 

Pomůžeme s vyřízením žádosti o příspěvek na bydlení včetně 
elektronického podání a zřízení Identity občana. Příspěvek 
mohou potřebovat i vlastníci bytů a družstevní nájemci,  
nechceme, aby jejich dluhy za teplo, teplou vodu, elektřinu  
a další služby platili ostatní členové SVJ nebo bytového  
družstva. Nenecháme vás v tom. Přijďte se poradit včas.

Výsledkem dlouhodobé spolupráce MČ Praha 9 jako vlastníka 
plynových kotelen, které zásobují bytové domy a občanskou 
infrastrukturu na Praze 9, se společností PT Distribuční, s.r.o., 
která tyto kotelny provozuje, a našeho společného strategic-
kého postupu, bylo včasné zajištění dostatku zemního plynu 
pro tyto naše plynové kotelny a naše občany na další období. 

V tuto chvíli máme na těchto zdrojích tepla zajištěn za 
velmi příznivou cenu zemní plyn až do konce roku 2024. 

Díky tomu můžeme našim občanům nabídnout nejen aktuál-
ně jednu z nejpřijatelnějších cen tepelné energie v Praze,  
ale navíc cena tepla z těchto kotelen do roku 2024 poroste 
dle vyjádření PT Distribuční, s.r.o. jen minimálně, nejvýše  
o 5 až 10% ročně.

Jsme si vědomi, že v nadcházející krizi bude potřeba pomoci  
s domácím rozpočtem a za důležité považujeme daňové 
úlevy. Jediná daň, kterou můžeme jako samospráva ovlivnit, 
je daň z nemovitostí. V minulosti jsme ji nezvyšovali, a tak 
zůstala jako jedna z nejnižších v Praze.

Připravujeme se na spolupráci s SVJ, bytovými družstvy 
a ostatními vlastníky domů při zajišťování alternativních 
zdrojů energie na území městské části.

Zřídíme konzultační středisko skupiny odborníků na vyu-
žití alternativních zdrojů energie a jejich financování. 

Zateplení
MŠ Kytlická

Plynová kotelna v pavilonu Bumbálek ZŠ Špitálská

Poliklinika Prosek před zateplením a po zateplení
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PRAHA 9 - MĚSTO V ZELENI

Park Podkovářská „patří“ od roku 2017 
Edu Bubo  Klubu – spolku rodičů a dětí

Park U Vysočanského pivovaru  
– místo sousedských setkání

Park Pod Lávkou roz-
kládající se na 1,5 ha byl 
dokončen v roce 2016

Parčík Na Břehu je místem 
zastavení pěších i dětí

Třešňovka na 10 ha nabízí místo pro 
odpočinek, poznání i třešně k natrhání

Park Václavka žije 
tradičními slavnostmi 
v podání Spolku  
za veselejší Střížkov

Park Balabenka ocenili v roce 2017 
odborníci v soutěži „Park roku“

Meandry na Rokytce ocenila 
Arnika jako nejlepší způsob 
ochrany před suchem

Park Srdce vznikl v roce 2010  
a o pět let později byl rozšířen

Prosecké skály 
s vyhlídkou  
a naučnou  
stezkou  
Amerika

Vyčištěný Hořejší 
rybník je součástí 
zelené relaxační zóny 
Rokytka v Praze 9

Podviní s přírodním 
amfiteátrem  
a vodními toky

Park Přátelství prošel zásadní revitalizací v roce 2008, po rozšíření  se bude rozkládat na 15 ha V POSLEDNÍCH DESETI LETECH 
VZNIKLO V MĚSTSKÉ ČÁSTI 
PRAHA 9 NEJVÍCE PARKŮ  
A ZELENÝCH RELAXAČNÍCH 
PLOCH V JEJÍ HISTORII.
Vysočany projdete zelení  
od Podviní podél říčky Rokytky 
až k Hořejšímu rybníku  
v Hrdlořezích. K proseckým 
parkům přibudou více než  
čtyři hektary nové zeleně, 
která rozšíří park Přátelství. 
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ 
ČÁSTI PARKU SE USKUTEČNÍ  
4. ZÁŘÍ 2022. 
„Nové parky nebo revitalizaci stávají-
cích zelených ploch jsme financovali 
především z evropských fondů  
a díky finanční podpoře hl. m. 
Prahy,“ konstatuje starosta  
MČ Praha 9 Tomáš Portlík  
a pokračuje: „O zeleň se stará 
námi zřizovaná firma, do úklidů 
zapojujeme bezdomovce a veřejný 
prostor oživují i zájmové kluby,  
které ho jako jeho správci mnohdy 
také pomáhají udržovat.

Park Zahrádky,  
otevřený v létě  
2019, s unikátním
dětským hřištěm

Volně přístupná horolezecká stěna 
(spíše boulder), je součástí dětského 
hřiště. Není velká ale na nácvik 
techniky a posilování dostatečná.

Stěna
mezi ulicí Lísková a Za Mosty

Moderní  
a všestranný 
skatepark.

Skatepark
Vysočany

Hrazdy, bradla, žebřiny, venkovní 
fitness, stroje na celé tělo a krosový 
trenažér. Vedle je malý parčík  
a dětské hřiště.

Venkovní fitness
V Novém Hloubětíně

Největší fitness pod širým nebem s celou 
řadou originálních cvičebních prvků.  
Konají se zde zdarma pravidelné 
tréninky pod vedením lektorů.

Fitness stezka Rokytka
www.devitkavpohybu.cz

Park s cvičebními prvky pro fitness.
Sestava na kompletní procvičení celého 
těla. V parku je také několik cvičebních 
prvků pro seniory a hřiště pro děti.

Sportoviště s třemi malými nízkými 
hrazdičkami, žebřinami, dvojicí  
vysokých hrazd a bradly.  
Na houpačku se dá připnout TRX.

Hrazda, nízká lana na šplhání, 
balanční válec a další prvky.

Perfektně vybavené sportoviště 
na street workout včetně prvků 
pro vozíčkáře s tartanovým 
povrchem.

Park Srdce
Prosek

Venkovní fitness
Pískovcova - Prosek

Venkovní fitness
Rumburská 19 - Střížkov

Street workout park
Litoměřická

Park Podviní
Vysočany

Rozmanitě členitý park na pomezí 
Libně a Vysočan nabízí nejrůznější 
možnosti k pohybu a sportování.

Příjemný park 
pod vysočanskou
cyklostezkou.

Park Pod Lávkou
Vysočany

Stěna o výšce 20 m se 115 liniemi 
jištění a 300 lezeckými cestami. 
Boulder o výšce 4,5 m  
se 120 značenými bouldery.

Lezecká stěna
www.big-wall.cz

Bobová dráha
www.bobovadraha.cz

Největší bobová dráha v Praze.
Celkem 800 m, dvě zatáčky 
360°, převýšení 44 m.

Park Přátelství
Prosek/Střížkov

Od září 2022 už třináctihek-
tarový park je místem pro 
relaxaci a aktivity  
pro všechny.

Park Zahrádky pro odpočinek  
i sportovní vyžití s unikátním 
vysočanským Mirakulem  
pro děti.

Park Zahrádky
Ivana Hlinky

Víceúčelové hřiště nejen  
na minifotbálek s prolézačkou  
pro děti a fitness prvky.

Venkovní hřiště
U Vysočanského pivovaru

Lanové centrum s nejpestřejším 
programem pro děti i dospělé.
13 lanových překážek, 
pohyb ve výšce  9 - 10 m.

Lanové centrum
www.lanovecentrum.cz

www.praha9.cz

Praha 9 provozuje  
více než 80 dětských  
hřišť pro malé i starší  
děti a venkovní fitness

CELEK SLOŽENÝ  

Z VÝJIMEČNÝCH DETAILŮ

DEVÍTKA V POHYBU
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PRO PRAHU 9

VOLEBNÍ

KANDIDÁTI

PRAHA 9

VOLEBNÍ PROGRAM

Tomáš Portlík
starosta MČ Praha 9, ODS, rodilý Prosečák
„Měnit Prahu 9 k lepšímu je bez nadsázky můj  
životní cíl. Devítka je od narození můj domov  
a nikdy mě ani nenapadlo, že by tomu bylo jinak.  
Šel jsem do politiky s cílem rozšířit a zvelebit park 
Přátelství, který jsem jako kluk denně navštěvoval. 
Jsem pyšný, že se to povedlo. Stále hledám další  
a další výzvy, jak Devítku zlepšit. 

Někdy mě inspirují moje děti, kolegové a nejčastěji 
přímo obyvatelé Prahy 9. Důležité je, co po Vás zůstane 
-  park Přátelství, park Zahrádky, nová škola, meandry, 
Brabcovi a další. Rád bych pokračoval a budu vděčný 
za Vaši podporu při volbách.“

Tomáš Holeček
radní pro dopravu, ODS, z Nových Vysočan
„Uplynulé volební období jsem intenzivně  
připomínkoval nutnost schválení vybudování 
mimoúrovňových křižovatek na území Prahy 9. 
Kolbenova x Kbelská a Poděbradská x Kbelská  
x Průmyslová byly schváleny, což považuji za velký 
úspěch. Hlavní cíl zůstává stejný – ve spolupráci 
s ostatními městskými částmi musíme prosadit 
dokončení Městského a Pražského okruhu,  
jinak se doprava v Praze nepohne.“

Jana Nowaková Těmínová
radní pro majetek, TOP 09, z Proseka
„Investice do strategických pozemků je v sou-
časné době nejlepším zhodnocením finančních 
prostředků. Jsem ráda, že se nám v posledních 
letech podařilo koupit pozemky pro zachování  
a rozšíření zeleně a pro výstavbu nové školy  
u Elektry.“

Jiří Janák
radní pro sociální a zdravotní oblast,  
ODS, z Proseka
„Setkávání s našimi seniory, zvlášť  
s Devítkovými pamětníky, je pro mě velmi 
inspirující. Chci dotáhnout projekt nového 
moderního  sociálního centra, které by 
mělo být otevřeným, přátelským místem 
pro setkávání více generací.“

Adam Vážanský 
místostarosta MČ Praha 9, ODS,  
patriot Vysočan a Libně
„Mým cílem je vrátit pohyb do života  
Devítkových dětí.“

Tereza Štaubrová
ředitelka ZŠ Novoborská, nezávislá ze Střížkova
„Modernizace školství je běh na dlouhou trať, 
ale jde to. Na naší škole používáme pokrokové 
metody výuky a snažíme se o přívětivější a přá-
telské prostředí. Věřím, že jsme v tom úspěšní. 
Kandiduji proto, abych stejný přístup prosadila 
do všech škol v Praze 9.“

Tomáš Hromádka
ekonom, ODS, z Libně
„Jako táta dvou malých dětí bedlivě sleduji  
nové bezpečnostní trendy a chci je prosazovat  
v naší městské části. Inteligentní kamerové  
systémy a vzdělávací programy pro děti  
a seniory považuji za správnou cestu.“

Jan Poupě
radní pro životní prostředí, ODS,  
rodák z Hrdlořez
„Za velký úspěch naší koalice považuji 
změnu stavebních pozemků na zeleň. 
V trendu rozšiřování a zlepšování  
zelených ploch chci pokračovat.“

www.odspraha9.cz

Michal Mašek
lékař, TOP 09, ze Střížkova
„Kultura a společenské vyžití jsou důležité 
pro zdraví a duševní pohodu, zvláště  
v krizových dobách. Musíme zachovat 
a rozšířit možnosti vyžití pro obyvatele 
Devítky.“

3
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Náměstí OSN - záchrana parku11
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hostinec U Brabců
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4Litvínovská 1

Rozšíření  parku 
Přátelství

Teplická

Nad Klíčovem

2

3

MŠ Veltruská 

4 11

5

6

3

1

2

10

8
9

7

Park Podkovářská 

Park Pod Lávkou

Nový parkovací dům

Vysočanské „Mirakulum“ 

Hořejší rybník

Cyklostezka

Sad Třešňovka

Park Zahrádky s propojením 
ke stanici   M  Kolbenova

SkateparkLanové centrum

Psí hřiště Podviní
Zelená Kolbenova

Nový pavilon ZŠ Na Balabence

Park Na Balabence

Meandry na Rokytce

MŠ U Vysočanského pivovaru

Nová stezka na Vítkov

Centrum péče 
pro seniory

Nová ZŠ a MŠ u Elektry

Nový pavilon  
ZŠ Novoborská

Zpřístupnění Proseckých skal

Nový pavilon ZŠ Špitálská

Rekonstrukce hostince U Brabců
Kruhový objezd Kličov

Rozšíření vinice Máchalka

Záchrana Haly 20

Záchrana haly v Kolbenově
Zvýšení kapacity parkoviště

Nejvíce práce v ochranně stabilizované zástavby se udělalo paradoxně tam, kde žádné masivní stavby nevznikly a tudíž nejsou vidět. 
 Na označených místech měly vzniknout často více než deseti patrové budovy. Ať už akvizicí pozemků v sousedství,  
připomínkami do stavebního povolení, nebo dohodou s vlastníkem ojktům zabránit a ve svém úsilí budeme pokračovat.

NÁŠ KONKRÉTNÍ ZÁVAZEK
NEZAHUŠŤOVÁNÍ STABILIZOVANÉ ZÁSTAVBY

KONKRÉTNÍ ZÁVAZKY V OBRAZECH
PRO PRAHU 9 3

Domov pro seniory U Kloubových domů

Parkovací dům  
u Polikliniky Prosek

Park u bytového 
komplexu Finep

Parkovací
dům Prosek


