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Milí sousedé,

V ruce právě držíte noviny o aktualitách z Prahy 9, 
které jsme pro vás připravili s kolegy z hnutí ANO 
a ČSSD. Už dlouho nám totiž vadí, že radnice ve 
svém časopise Devítka neinformuje o tom, co se 
v naší městské části děje a co trápí místní 
obyvatele. Současné vedení prostě píše jen o 
tom, co se mu hodí do krámu. Rozhodli jsme se 
proto vydat NAŠI Devítku a ukázat na problémy, 
před nimiž radní zavírají oči. Protože však 
samotná kritika ničemu nepomůže, přinášíme 
vám také plán, jak bolesti Prahy 9 vyřešit.  

S tímto plánem se ucházíme o vaši důvěru 
v nadcházejících komunálních volbách, které 
rozhodnou o dalším osudu naší městské části. 
Jako táta tří dětí chci z Prahy 9 vytvořit bezpečné 
místo, kde si budou moci hrát, ale také získat 
kvalitní vzdělání. Chci, aby vyrůstaly v zeleni a ne 
v betonové džungli, která se z Prahy 9 postupně 
stává kvůli obludné developerské výstavbě. Chci 
svůj volný čas trávit s rodinou a ne hledáním 
parkovacích míst, která tu zoufale chybí. A 
jednoho dne tu chci zestárnout s jistotou, že je tu 
vše, co lidé ve vyšším věku potřebují: schopní 
lékaři připravení pomoct kdykoliv je potřeba, 

Mgr. Martin Hrubčík, 

kandidát na starostu Prahy 9 za hnutí ANO

NAŠE 
DEVÍTKA

s podporou

dostupné služby pro seniory a bydlení, které 
si mohou dovolit.

Možná jde o zdánlivě obyčejné věci, ale 
právě na ně dnes páni politici často 
zapomínají. Pokud nám dáte svou důvěru, 
zajistíme, aby se městská část věnovala 
místo hloupostí tomu, co její občané 
skutečně potřebují. 

Přijďte, prosím, 23. – 24. září k volbám 

a pomozte nám tak dát Prahu 9 

zase do pořádku!

Klidný spánek obyvatel Proseka a Střížkova už roky ruší nechvalně známá diskotéka Továrna 70. 
O víkendech zde dochází k potyčkám desítek opilých nebo zfetovaných návštěvníků klubu, kteří na 
ulici hulákají, kopou do zaparkovaných aut a děsí kolemjdoucí. Noční řádění před Továrnou 70 pak 
zpravidla pokračuje v přilehlém Parku Přátelství a terorizuje celé přilehlé sídliště. Protože se zvýšený 
dohled strážníků Městské policie na místě ukázal opakovaně jako bezvýsledný a nevedl ke změně, 
navrhujeme razantnější řešení. Radnice Prahy 9 by měla objekt, v němž je diskotéka provozována, 
co nejrychleji odkoupit. Do rozhodování o tom, k jakému účelu a komu ho pak městská část pronajme, 
by se navíc mohli zapojit právě místní obyvatelé, čímž by se předešlo opakování současné situace. 

KONEC TRÁPENÍ OBYVATEL Z OKOLÍ 
TOVÁRNY 70:  MÁME ŘEŠENÍ!

Máte nápad, co bychom mohli v Praze 9 změnit nebo vylepšit? Své podněty a názory nám posílejte na e-mail praha9@anobudelip.cz

POZNEJTE NAŠEHO KANDIDÁTA 

NA STAROSTU PRAHY 9! 

ROZHOVOR S MARTINEM HRUBČÍKEM 

NAJDETE NA STR. 4 – 5. 

volte

2č.



A není divu. Křižovatka Poděbradské a ulice U 
E lek t ry  je  každý  v íkend  ucpaná  au ty 
přijíždějících návštěvníků trhů, kterých sem 
zavítá až 7 tisíc denně! Tramvaje bývají 
přecpané, panuje tu nepořádek, hluk a v 
chladných měsících i ovzduší zamořené 
zplodinami z aut, v nichž si prodejci v noci přitápí 
při čekání na otevření areálu.

Ptáme se proto vás, občanů Prahy 9: chcete 

bleší trhy ve Vysočanech zachovat nebo je z 

naší městské části odstěhovat? Napište nám 
svůj názor na .praha9@anobudelip.cz

Zelené plochy v Praze je potřeba hájit, o tom snad nemůže být spor. 
Nejen kvůli tropickým teplotám, které naše město v posledních 
letech sužují a jež právě zeleň pomáhá mírnit, ale i kvůli 
příjemnému bydlení: vždyť copak si děti můžou hrát jen na betonu? 
Mám proto vztek, když vidím, jak se developeři snaží zastavět už 
tak zahuštěná sídliště na Proseku a Střížkově a radnice proti tomu 
nic nedělá.

Nejen, že si pak místní obyvatelé musí prakticky koukat do oken a 
nemají žádné soukromí, kvůli nové výstavbě jsou tyto lokality také 
přeplněné auty, která už však nemají kde zaparkovat. Chápu sice, 
že se naše městská část rozrůstá a nové byty jsou tím pádem potřeba, nesmí to nicméně být na úkor 
stávajících občanů Prahy 9. Proto budeme prosazovat, aby se už na sídlištích nestavělo a pro bytovou 
výstavbu byly místo nich využity prázdné areály po bývalých průmyslových halách a další tzv. brownfieldy. Tyto 
dlouhodobě zanedbané lokality se tak po letech chátrání navíc zvelebí a přestanou dělat naší městské části 
ostudu.  

PhDr. David Pavlát, PhD.

Máte nápad, co bychom mohli v Praze 9 změnit nebo vylepšit? Své podněty a názory nám posílejte na e-mail praha9@anobudelip.cz2
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STOP  DALŠÍ VÝSTAVBĚ NA PROSEKU A STŘÍŽKOVĚ 

Už dvacet let se o víkendech konají ve Vysočanech asi 
největší bleší trhy v České republice. Dá se tu sehnat 
téměř vše, od nejrůznější veteše přes oblečení a obuv, 
kola, sekačky, kosmetiku i potraviny včetně ovoce a 
zeleniny. Méně nadšení už jsou z trhů obyvatelé Vysočan, 
Hrdlořez a okolí, kteří nám pravidelně píšou, jak velkou 
zátěž pro ně „blešáky“ představují. 

CHCETE ZACHOVAT BLEŠÍ 
TRHY VE VYSOČANECH? 

Letní vedra jsou ve městě rok od roku úmornější a kdo může, prchá 
alespoň po práci k vodě. Je proto škoda, že naše městská část nemá 
vlastní venkovní koupaliště, kde by se její obyvatelé mohli osvěžit. Pojďme 
to změnit! V areálu poblíž Rokytky v Hloubětíně jsme našli prostor, kde již 
dříve koupaliště fungovalo, po listopadu 1989 však majitel nechal komplex 
zchátrat a provozní budovy i šatny zničil požár. Jde nicméně o prověřené 
místo, kde by nyní městská část mohla vybudovat biotop - přírodní 
koupaliště, které úspěšně funguje například v Radotíně nebo Lhotce. 
Pokud nám dáte svou důvěru, zasadíme se o to, aby si i občané Devítky 
měli v létě kde zaplavat. 

NA ROKYTCE BY MOHLO VZNIKNOUT
EKOLOGICKÉ KOUPALIŠTĚ 

ANKETA

JAK PŘEŽÍT VEDRA?

Roman Kolář



Už 1. září 2023 se pro děti otevře nová základní škola v ulici U 
Elektry, za kterou jsme v zastupitelstvu Prahy 9 bojovali. Není totiž 
žádným tajemstvím, že jsou kapacity základních, ale i mateřských 
škol v naší městské části prakticky vyčerpané, což rodičům 
přidělává nemalé starosti. Nová škola vyroste mezi ulicemi 
Kolbenova a Poděbradská a vzniknou v ní místa pro 700 žáků 
základní školy a 3 třídy pro potřeby školy mateřské. Školáci zde 
budou moci využívat velkou tělocvičnu s kompletním vybavením, 
jídelny s kuchyní, několik odborných učeben a dokonce i školní 
zahradu.

Zároveň jsme prosadili náš požadavek na zavedení systému 
bezpečného parkování před školou K+R (tzv. kiss and ride), který 
Praze 9 uleví od dopravní zátěže v ranních a odpoledních 
hodinách, jež by s sebou provoz nové školy jinak přinesl. Funguje 
to jednoduše: rodiče zastaví u školy na nezbytně nutnou dobu, 
aby naložili či vyložili děti, rozloučili se a odjeli. 
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BOJUJEME ZA NOVÉ KAPACITY 
V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

Miloslav Hanuš 

Tím ale naše práce nekončí: o zvýšení kapacit škol a 
školek, včetně zavedení systému K+R, budeme 
usilovat i v dalších devítkových čtvrtích. Chceme, aby 
měly děti možnost navštěvovat školu v dochozí 
vzdálenosti od domova, což zároveň ulehčí místní 
dopravě.

Jak důležité – a křehké – je zdraví, člověku často dojde až 

ve chvíli, kdy o něj přijde. Proto je důležité, aby byla bez 

ohledu na denní dobu dostupná pro občany naší městské 

části kvalitní lékařská péče. Bohužel, současné vedení 

Prahy 9 si to zjevně nemyslí, a tak jen mávlo rukou nad 

zrušením lékařské pohotovostní služby v Poliklinice 

Prosek. Nejbližší pohotovost je tak nyní v Nemocnici Na 

Bulovce, kterou však využívají nejen obyvatelé z celé 

Prahy, ale i Středočeši, a tak je často přetížená. Pohotovost 

navíc slouží hlavně pro přijetí pacientů v život ohrožujících 

stavech, kteří mají vždy přednost a ostatní pacienti tím 

pádem musí čekat i hodiny, než na ně přijde řada.
   

PROSADÍME OBNOVENÍ LÉKAŘSKÉ 
POHOTOVOSTI V POLIKLINICE PROSEK 

Ing. Oldřich Brojír 

Budeme proto usilovat o to, aby se lékařská pohotovost pro 

dospělé do Polikliniky Prosek vrátila a došlo k jejímu rozšíření i 

o dětskou část. Chceme, aby občané Prahy 9 měli jistotu, že 

bude o jejich zdraví vždy a včas postaráno. Nejde o nic 

složitého, stačí z rozpočtu městské části vyhradit částku, jíž 

obnovení provozu pohotovosti zajistíme. V Praze 11 to takhle 

funguje už roky, tak proč by to nešlo i u nás? 

fotka Polikliniky Prosek / emergency kříž

Máte nápad, co bychom mohli v Praze 9 změnit nebo vylepšit? Své podněty a názory nám posílejte na e-mail praha9@anobudelip.cz

Současné vedení mávlo 

nad zrušením pohotovosti rukou...



Komunální volby jsou za rohem a ty v nich za hnutí 

ANO kandiduješ na starostu Prahy 9. 

Co tě k takovému rozhodnutí vedlo?

Praha 9 je dlouhodobě ovládaná stranami, které zřejmě 
došly k názoru, že je naše městská část dojnou krávou. 
Dlouhodobě se rozprodává obecní majetek za zlomek 
tržní hodnoty a získané prostředky jen leží v rozpočtové 
rezervě, kde jsou rozežírány strmě rostoucí inflací. Více 
než miliardová rezerva tak doslova mizí před očima, místo 
aby z ní radnice pomáhala svým občanům, kteří bojují se 
současným zdražováním.  A to je jen špička ledovce.

A co bys tedy doporučoval?

Když je krize, neprodávat rodinné stříbro, kterým je v 
případě Prahy 9 obecní majetek. Privatizace bytů navíc 
nahrává spekulantům, kteří šroubují ceny a dostupné 
bydlení už tak prakticky neexistuje. Občané Prahy 9 mi 
často říkají, že se cítí být z naší městské části vytlačováni 
cizinci, jimž ale o devítku vůbec nejde – byty kupují jen pro 
zisk. Vyšší koncentrace cizinců pak má vliv i na 
bezpečnost, hlavně kolem sídlišť na Proseku a Střížkově, 
ale i ve Vysočanech, třeba na náměstí OSN. Lidé se tu 
začínají bát.

4

ZA BEZPEČNOU PRAHU 9 | NAŠE DEVÍTKA

„DOMA SE PŘECE ČLOVĚK MUSÍ CÍTIT BEZPEČNĚ,“

ROZHOVOR

ŘÍKÁ MARTIN HRUBČÍK, KANDIDÁT NA STAROSTU PRAHY 9

Mgr. Martin Hrubčík (43 let) je bezpečnostní 

expert a pedagog. V Praze 9, kde žije se ženou 

a třemi dětmi, působí jako předseda oblastní 

organizace hnutí ANO a zastupitel městské 

části.

Ty se v Praze 9 také necítíš bezpečně? 

Nejde ani tak o to, jak se cítím já, ale o zranitelnější 
obyvatele Prahy 9 - seniory, rodiny s dětmi nebo 
handicapované. Nicméně i pro dospělého chlapa je 
procházka v některých lokalitách o strach, stačí zmínit 
Proseckou vyhlídku, okolí Galerie Harfa nebo Továrnu 70. 
Návštěvníci tohohle podniku jsou nejen hluční, ale také 
ničí zaparkovaná auta i veřejná zařízení. Vzpomínám, jak 
na náš popud nasadila pořádková policie k Továrně 70 dva 
mikrotýmy s těžkooděnci, kteří tu několik víkendů po sobě 
udržovali pořádek, potom se však situace rychle vrátila 
zpět do starých kolejí.  

Co pro zlepšení bezpečnosti v Praze 9 udělalo hnutí 

ANO?

Z opozice se věci mění jen těžko, to ale 
neznamená, že složíte ruce do klína. Naopak. 
Když to ještě šlo, tak jsme zmobilizovali místní 
státní a městskou policii a pozvali jsme občany na 
vysočanskou radnici, aby popsali svoje 
zkušenosti s bezpečností a policejní prací. 
Všechny připomínky jsem zaznamenal a 
předložil radním, včetně návrhu opatření 
k nápravě.  

Konkrétně?

Nejde jen o intenzivnější práci policie, potřeba je 
instalovat chytré kamerové systémy, zejména 
v okolí stanic metra a na sídlištích. V rámci 
zajištění bezpečnosti se nicméně bavíme i o 
kontrole stavu protiraketových úkrytů, plánu 
nouzového zásobování vodou, zabezpečení 
proti blackoutu. Svět se mění a my musíme být 
připraveni na všechna rizika, která hrozí. 

Máte nápad, co bychom mohli v Praze 9 změnit nebo vylepšit? Své podněty a názory nám posílejte na e-mail praha9@anobudelip.cz

Sledujte Martina na Facebooku

MartinHrubcikANO 



Když jsme u té připravenosti, jak podle tebe 

vedení Prahy 9 zvládá nárůst počtu obyvatel? 

Vždyť jen za posledních 10 let jich u nás 

přibylo 15 %.

Tady  radn ice  hodně  zaspa la .  Kapac i tně 
nedostatečné jsou dnes místní školy, školky, 
parkovací místa, ale chybí nám tu také praktičtí 
lékaři. Když zůstanu jen u mateřských škol, aktuálně 
nám v nich chybí 500 míst, aby do nich mohly být 
přijaty všechny tříleté děti z Prahy 9. Vedení městské 
části sice nechalo zastavět každou volnou plochu 
byty, ovšem bez zajištění navazující občanské 
vybavenosti.

Ty jsi tedy proti další výstavbě?

Vůbec ne, nové byty tady potřebujeme, zvlášť ty 
cenově dostupné pro nízkopříjmové skupiny 
obyvatel – maminky samoživitelky, seniory, co už 
jsou sami a chtěli by se přestěhovat do menšího, 
mladé rodiny, učitele nebo strážníky. Je však 
hloupost dál zahušťovat sídliště bojující o každý 
kousek zeleně nebo stavět v cenných přírodních 
lokalitách, jakou je třeba oblast Kolčavky. I na tu už si 
totiž developeři brousí zuby. Smysl má naopak 
stavět na plochách bývalých továren, tzv. 
brownfieldech, ale pouze za předpokladu zajištění 
dostatku parkovacích stání, obchodů, služeb, míst 
ve školách i školkách a lékařů.

Pravdou je, že lékaři nám tu citelně chybí, 

stejně jako zrušená pohotovost.

Souhlasím! Obnovení lékařské pohotovosti na 
Poliklinice Prosek je jednou z našich priorit, tentokrát 
však budeme tlačit i na její rozšíření o dětskou část. 
Sociální a zdravotní služby musí být nicméně 
pokryty mnohem pečlivěji, proto chceme například 
přímo ve Vysočanech vybudovat aktivizační 
centrum pro seniory podobné tomu, které je na 
Proseku, abychom ho přiblížili ještě většímu počtu 
našich rodičů a prarodičů.

Vraťme se ještě na chvíli k nové výstavbě. 

Spolu s ní totiž přibývá aut, která už se však na 

Devítku prakticky nevejdou. Jak chcete deficit 

parkovacích stání řešit?

Chceme vytvořit podzemní parkoviště, která 
nebudou hyzdit okolí svým betonovým vzhledem, a 
navíc na nich bude zeleň. Mohu slíbit, že 
nepodpoříme další výstavbu betonových monster, 
jakým je např. parkoviště u Billy na Proseku. 
Budeme také prosazovat rozvoj alternativní dopravy 
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budováním cyklostezek a pěších tras, ovšem s 
rozumem. Nesmyslná zúžení vytvořená špatně 
namalovanými cyklopruhy, které akorát blokují 
vozidla a cyklisty ohrožují na životě, na Prahu 9 
nepatří. 

Na druhou stranu, cyklisté aspoň neničí životní 

prostředí. Co uděláte pro to, aby se v naší 

městské části lidem dobře dýchalo?

Je na čase pustit se do revitalizace sídlištních 
vnitrobloků, kde jsou často akorát uschlé keře nebo 
zrezivělá klepadla. Místo nich zde mohou být krásné 
stromy, nové lavičky, květinové záhony nebo třeba 
komunitní zahrady. Stejně tak si důkladnou proměnu 
zaslouží veřejná zelená prostranství. Proseckou 
vyhlídku například chceme doplnit o kavárnu či 
restauraci se sociálním zázemím, abychom sem 
přilákali nové návštěvníky a zároveň to přestala být 
země nikoho, kde se konají divoké večírky. Nezbytné 
je už konečně vyřešit otázku bezdomovectví a 
la jdáckou údržbu Kl íčovských sadů,  kam 
prosazujeme zřízení průchodu od Kolbenovy ulice.

Když jsme u těch změn, máš nějaký plán i pro 

vysočanské Náměstí OSN? 

Po vzoru Parku Přátelství do něj chceme 
nainstalovat velké množství vodních prvků, aby zde 
bylo léto snesitelnější. S tím souvisí moje velké přání 
vybudovat v Praze 9 biotop, abychom za koupáním 
nemuseli jezdit do sousedních městských částí. 

V tom případě už se začínám těšit na další léta! 

Máte nápad, co bychom mohli v Praze 9 změnit nebo vylepšit? Své podněty a názory nám posílejte na e-mail praha9@anobudelip.cz

„Chceme vytvořit podzemní parkoviště, která 

nebudou hyzdit okolí svým betonovým vzhledem, 

a navíc na nich bude zeleň," říká Martin Hrubčík.



20 let chodím kolem neuklizeného metra Vysočanská s opilci na lavičkách, neopravených chodníků s 
rozbitými lavičkami a přetékajícími koši. Prahu 9 chci proto včas připravit na možná rizika: ochlazovat 

ji vodními prvky a zelení, abychom mírnili horka vedoucí často k požárům, ale také zajistit plán pro 

případnou energetickou krizi nebo další pandemii. Oprava laviček a chodníků plných výmolů musí být 
otázkou dní, ne měsíců! Zároveň budu trvat na úzké spolupráci s Městskou policií tak, aby její kontroly na 

problematických místech probíhaly opravdu pravidelně a pomohly tak v Praze 9 ke snížení kriminality. 
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BUDOUCNOST PRAHY 9
OČIMA NAŠICH KANDIDÁTŮ DO ZASTUPITELSTVA

Ing. OLDŘICH BROJÍR
39 LET, IT SPECIALISTA

Ing. VASIL SILVESTR PEKAR, Ph.D.
76 LET, PREZIDENT ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY

V Praze 9 působím jako hasič přes třicet let a po tu dobu jsem se vždy snažil dobré věci podporovat a proti 
špatným se postavit. Ve svém oboru jsem prošel téměř všemi funkcemi, od řadového hasiče po 

ředitele Technického ústavu požární ochrany, a vím proto, jak naši městskou část ochránit před 

zbytečnými riziky. V minulém volebním období jsem rovněž jako zastupitel Prahy 9 působil v Sociální a 
zdravotní komisi, Bezpečnostní komisi a Komisi rozvoje a územního plánování, takže jsou mi známy zdejší 
největší problémy a potíže. Společně s vámi je chci konečně vyřešit.

Čisté ulice, zastavení výstavby na sídlištích nebo více míst ve školách a školkách: i to jsou 

odpovědi kandidátů hnutí ANO do zastupitelstva Prahy 9 na otázku, co chtějí pro naši 

městskou část vybojovat. Komu vadí rozbité chodníky nebo nedostatek praktických lékařů? 

Zjistěte víc v naší anketě! 

Máte nápad, co bychom mohli v Praze 9 změnit nebo vylepšit? Své podněty a názory nám posílejte na e-mail praha9@anobudelip.cz

Praha 9 se mění před očima, bohužel však ne k lepšímu. Kvůli masivní zástavbě tu sice přibývá nových 
bytů, ty ale ve velkém skupují spekulanti. Megalomanské betonování naší městské části pak vede k tomu, 

že třeba v téměř kilometrové Drahobejlově ulici není ani jeden strom. Příliš míst, která v Praze 9 

připomínají její původní charakter, už zde nezůstalo, tím spíš je ale nejvyšší čas začít chránit ta, co 

zbyla. Chci rovněž zlepšit komunikaci radnice s lidmi, která by měla být založená na otevřenosti i v případech, 
jež nemají snadná řešení.

PhDr. DAVID PAVLÁT, Ph.D.
42 LET, HISTORIK ČESKÝCH DĚJIN, TISKOVÝ MLUVČÍ    

Prof. MUDr. SERGEJ ZACHAROV, Ph.D.  
46 LET, PŘEDNOSTA KLINIKY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK

Praha 9 dnes podle počtu obyvatel patří mezi nejrychleji rostoucí městské části. Za deset let tu bude žít 
ještě o třetinu lidí víc: odpovídá tomu ale počet míst ve školkách, základních školách a gymnáziích? 
Odpovídá tomu počet ordinací praktických lékařů? Určitě ne. Počítá se s přílivem mladých rodin s dětmi, co 
potřebují chodit na procházky s kočárkem? Vždyť dnes se z Hloubětína dostanete pěšky do Vysočan pouze 
jedinou cyklostezkou, do Letňan se pěšky nedostanete vůbec. Když se podívám na poslední roky, vidím v 

Praze 9 hlavně chaos. Je načase ho ukončit a udělat z naší městské části zase místo, kde se bude dobře žít.
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Máte nápad, co bychom mohli v Praze 9 změnit nebo vylepšit? Své podněty a názory nám posílejte na e-mail praha9@anobudelip.cz

A JAKÉ JSOU NAŠE DALŠÍ PRIORITY? 

Zaměříme se na aktuální bezpečnostní témata 

v okolí stanic metra, škol, školek, Továrny 70 

a Prosecké vyhlídky.

Zajistíme osvětlení v temných podchodech 

a výsadbu stromů místo nepřehledných křovin.

Navýšením počtu strážníků snížíme drobnou 

kriminalitu (kapesní krádeže, vandalismus, 

rušení nočního klidu a narušování veřejného 

pořádku).

Navýšíme počet parkovacích míst na Proseku 

a Střížkově.

Posílíme autobusovou a tramvajovou dopravu 

na území Prahy 9.

BEZPEČNOST A DOPRAVA 
Navýšíme kapacity základních a mateřských 

škol, včetně výstavby nových (např. 

v Hrdlořezích).

Budeme pokračovat v modernizaci budov škol 

a školských zařízení.

Zavedeme projekt bezplatných školních obědů 

pro děti.

Prosadíme příspěvky městské části na školní 

pomůcky, školy v přírodě, výuku plavání 

a zájmové kroužky pro žáky základních škol.

ŠKOLSTVÍ

Obnovíme provoz lékařské pohotovosti 

v Poliklinice Prosek a prosadíme její rozšíření 

o dětskou část.

V objektech ve správě naší městské části 

nabídneme lékařům zvýhodněné podmínky 

pronájmu pro provoz ordinací. 

V nové bytové výstavbě prosadíme vznik 

ordinací praktických a zubních lékařů pro děti 

i dospělé.

Vybudujeme další domy s pečovatelskou 

službou, komunitními centry a středisky denní 

hygieny.

SOCIÁLNÍ OBLAST, 
ZDRAVOTNICTVÍ

Zlepšíme údržbu stávajících parků a dalších 

veřejných prostranství, včetně oprav rozbitých 

chodníků, laviček a vynášení košů. 

Rozšíříme množství zeleně v sídlištních 

vnitroblocích a ulicích, hlavně v Kolbenově, 

Sokolovské, Poděbradské a Českomoravské.

Vybudujeme květinové i psí louky a podpoříme 

vznik komunitních zahrad.

Nepřipustíme žádnou další výstavbu na 

Proseku a Střížkově.

NE bezdůvodnému zastavování zelených 

ploch. Dáme stopku bezohledným 

developerům.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
A ÚZEMNÍ ROZVOJ

POKUD CHCETE VOLIT
HNUTÍ ANO, UDĚLEJTE
JEDEN KRÍŽEK
U NÁZVU HNUTÍ
„ANO 2011“.

DÁTE NÁM TAK 
MAXIMÁLNÍ PODPORU 
A VYUŽĲETE VŠECH 
SVÝCH 33 HLASU.

PROSÍME, ZAŠKRTNĚTE CELOU KANDIDÁTKU

ANO 2011
vylosované číslo: 2

JAK VOLIT?
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VYBARVI SI

VYLUŠTĚTE SI SOUTĚŽ O POUKÁZKY

NA NÁKUP V LIDLU 

VYLUŠTILI JSTE TAJENKU?
Pošlete nám ji na e-mailovou adresu praha9@anobudelip.cz a soutěžte o poukazy 
na nákup v LIDLU! Slosování proběhne 25. září, výherce budeme kontaktovat e-mailem.
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