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NAŠE DEVÍTKA
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ S PODPOROU KDU-ČSL

Mgr. Pavel Pospíšek 
Zastupitel MČ Praha 9, sociolog, sportovní 
trenér dětí a mládeže

Ing. Zdeněk Davídek 
Radní MČ Praha 9 pro oblast školství, před-
seda Dozorčí rady Polikliniky Prosek

Problematice veřejné správy se věnuji již 
dlouhou dobu: mou vizitkou jsou nové parky, 
modernizované školy či jejich výrazně rozšířené 
kapacity. Nabízím Vám svou zkušenost, 
znalost komunální problematiky a sílu 
Prahu 9 posunout dál.

Prahu 9 dnes známe jako “dobrou adresu”. 
Během práce v zastupitelstvu jsem poznal, jaké 
drobnosti jí brání stát se “skvělou adresou”. Rád 
bych Devítce tuto vizitku dopřál a nabízím tomu 
svůj elán a svěží vítr myšlení mileniálů.

DEVĚT OKRUHŮ PRO DEVÍTKU

1/ Moderní, zábavné a bezpečné vzdělávání: 
Podpora specializace škol, IT, polytechniky 
a investice do školství.

2/ Podpora aktivního stáří, paliativní péče 
a rozvoj programu seniorského bydlení 
jako základní kámen péče o seniory. 
Nové ordinace Polikliniky Prosek.

3/ Podpora sportu a volnočasových aktivit: 
Trenéři do škol, aktivní město, rozvoj pohybové 
gramotnosti dětí a investice do sportovních areálů.

4/ Péče o zeleň a účelné hospodaření se zdroji: 
Retenční nádrž u metra Střížkov, zelené střechy 
a vertikální zahrady.

5/ Kulturní a spolkové vyžití: 
Podpora komunitních a sousedských setkávání 
nebo např. expozice “Město pod městem” 
na prosecké Vyhlídce „Amerika“.

6/ Zlepšení dopravy a dopravní obslužnosti: 
Spojení odlehlých částí Devítky lokálním minibusem, 
výstavba parkovacích domů, nový systém 
v modrých zónách.

7/ Strategické plánování rozvoje území: 
Komplexní revitalizace brownfieldů, zajištění 
občanské vybavenosti při zachování zeleně

8/ Ohleduplná a efektivní bytová politika: 
Dostupnější byty nejen pro sociálně znevýhodněné, 
ale i potřebné profese.

9/ Zvyšování bezpečnosti: Nová služebna Městské 
policie ve Vysočanech a bezpečnost nejen v ulicích, 
ale i na obrazovkách našich dětí.

Náš kompletní program
naleznete na našem webu:

www.nasedevitka.cz
www.facebook.com/nasedevitka

David Smoljak
senátor za Prahu 9

I kdybych nebyl voličem Starostů a nezávislých, musel 
bych ocenit, že jde o hnutí, které vyrostlo zdola, z regionů, 
městských částí, obcí. Teď je trochu móda to kritizovat, 
ale já to pořád vidím jako velkou přednost. Kandidáty 
do voleb tak nevybírá stranický sekretariát, ale lidé, kteří 
v místě žijí a své kandidáty dobře znají. I to je důvod, proč 
volím STAN a kdyby to šlo, volil bych ho i na MČ Praha 9.

Petr Hlaváček
kandidát na primátora Hlavního města Prahy

Na Starostech a nezávislých se mi líbí, že jako jediná strana 
nejvíce propojuje všechny úrovně politiky – celostátní, 
celoměstskou i tu na městských částech. Díky spolupráci 
se starosty jednotlivých městských částí jsme schopni 
rozklíčovat nejpalčivější témata jednotlivých lokalit v Praze 
a cíleně je řešit. Proto si takovéto spolupráce moc vážím, 
a proto podporuji také tým na Praze 9 – Pavla Pospíška 
a Zdeňka Davídka.  Funguje nám to lidsky i politicky, 
a to je pro mě ten nejlepší předpoklad pro bezproblémový 
rozvoj celé Prahy.

Záleží nám na tom, jak místo, kde žijeme, pracujeme a vychováváme své děti, vypadá nejen dnes 
nebo na konci volebního období, ale jak bude vypadat za pět, deset nebo dvacet let. Pokud vám záleží 
na tom samém, věnujte nám prosím pár minut svého času. Uvnitř najdete naše programové priority 

i kandidáty, které považujeme za kvalitní a myslíme si, že si je #našeDevítka zaslouží. Naším 
programem jsou vaše každodenní starosti, naše dosavadní výsledky i vize let budoucích. 



NAŠE DEVÍTKA SE PŘEDSTAVUJE...

Bc. Renáta Šibravová

Jako ředitelka MŠ jsem si splnila svůj sen 
věnovat se výchově a vzdělávání. Mám 
radost, když vidím, že jsou děti spokojené 
a šťastné. Chci, aby mateřské školy byly 
vnímány skutečně jako vzdělávací insti-
tuce, které mají své nezastupitelné a stále 
jedinečné místo. Zároveň ukazuji veřejnos-
ti, že mateřská škola dokáže být vstřícná 
i zábavná instituce. To je pro děti vynikají-
cí start do života a pro jejich rodiče jistota 
kvalitního vzdělávání.

Ing. Miroslav Ezechel

Na vyšší odborné škole připravuji specia-
listy pro péči o zeleň v oblasti dendrologie 
či krajinářství a koordinuji ekologickou vý-
chovu. Spolupracuji také s ČZU, kde vyu-
čuji předměty zaměřující se na ošetřování 
zeleně a jsem spoluautorem řady učebnic 
v oblasti zahradní architektury a ochrany 
životního prostředí. Své zkušenosti rád na-
bídnu k dispozici naší městské části.

Pavel Týč

Vedení dětských neurorehabilitačních klinik 
a politika mají hodně společného. Aby naši 
pacienti mohli udělat první krůčky, musíme 
správně pojmenovat problém, navrhnout 
řešení a trpělivě pracovat. Posuny jsou totiž 
často velmi malé. O to větší musí být od-
hodlání. Já bych to své rád uplatnil v ob-
lastech dopravy a bezpečnosti, kde bych 
mohl pomoci všem obyvatelům Prahy 9.

Adam Čejka

V současnosti dokončuji studium práv na 
Univerzitě Karlově a pracuji jako analy-
tik hnutí Starostové a nezávislí. Pokud jste 
jako já, není vám lhostejné, jak rozehřáté 
jsou naše ulice, kolik nepořádku na nich 
bude ležet, jestli máte kde zaparkovat 
nebo jestli se vaše rodina cítí bezpečně 
po cestě domů. Přeji si, aby místní samo-
správa vždy zohledňovala potřeby všech 
svých obyvatel.

Mgr. Hana Šolcová

Od narození bydlím na Praze 9, po maturitě 
jsem zde začala učit v mateřské škole. Mým 
cílem je připravit naše nejmladší na spoko-
jený život. Přeji si, aby Praha 9 vzkvétala mi-
nimálně tak, jako dosud a vím, že záleží na 
každém z nás. Proto se ráda zapojím a při-
spěji svými zkušenostmi z oblasti výchovy 
a vzdělávání k dalšímu rozvoji Prahy 9.

Radka Karanikosová

Praha 9 je již více než 30 let mým domo-
vem, kde žiji se svou rodinou, ale i místem, 
kde pracuji. Práce zástupkyně ředitelky 
a učitelky MŠ mě naplňuje a těší mě, když 
zde i nadále potkávám naše bývalé žáky. 
Někteří už jsou dospělí a zakládají vlast-
ní rodiny. Ráda bych přispěla k tomu, aby 
se naše městská část nadále rozvíjela 
a byla dobrým místem pro práci i odpočinek 
nás všech.

Mgr. Ing. Aleš Doležal

Po studiích na Právnické fakultě UK a VŠE 
jsem se definitivně usadil v Hrdlořezích. 
Věnoval jsem se bezpečnosti ČR v oblasti 
krizového managementu a osud mě za-
vál i do oblasti řízení obchodních společ-
ností. Své působení ve státní správě jsem 
završil 2018 na MŠMT jako ministerský 
rada a od té doby působím jako ekonom 
a jsem předseda dozorčí rady Ústavu 
sociálních služeb Prahy 9.

Bc. Alois Vokoun

V současné době pracuji ve výzkumném 
ústavu na projektech zabývajících se his-
torickou kulturní krajinou a veřejnou zele-
ní. Zároveň dokončuji studium na Fakul-
tě životního prostředí ČZU. Během studia 
i práce v ústavu, jsem měl tu čest nahléd-
nout do problematiky celé řady témat, 
které města sužují. Věnovat se chci pře-
devším tématům týkajícím se životního 
prostředí, vzdělávání a digitalizace.

RNDr. Věra Cyprichová

Jako dlouholetá ředitelka školy jsem se 
vždy snažila, aby mí žáci získali nejen kva-
litní vzdělání, ale i pozitivní vztah k místu, 
ve kterém žijí. Chtěla bych se zaměřit na 
výsadbu další zeleně v naší městské část 
a především o zavedení alternativních 
zdrojů energie pro budovy ve správě MČ 
Praha 9 a taktéž o zvýšení osvěty mezi 
občany ke zkvalitnění a zlepšení třídění 
odpadu.

Ing. Zdeněk Davídek
radní MČ Praha 9 pro oblast školství, 
předseda Dozorčí rady Polikliniky Prosek

Mgr. Pavel Pospíšek
zastupitel MČ Praha 9, sociolog, 
sportovní trenér dětí a mládeže

Bc. Renáta Šibravová
zastupitelka MČ Praha 9, 
ředitelka Mateřské školy Veltruská

Adam Čejka
analytik hl. kanceláře Starostů 
a nezávislých, student Právnické 
fakulty Univerzity Karlovy

Mgr. Ing. Aleš Doležal
ekonom, předseda dozorčí rady 
Střediska sociálních služeb Praha 9

Ing. Miroslav Ezechel
středoškolský pedagog VOŠ, 
dendrolog a arborista

Mgr. Hana Šolcová
ředitelka Mateřské školy 
Litvínovská 490

Bc. Alois Vokoun
výzkumný pracovník v oblasti 
kulturní krajiny a sídel

Pavel Týč
ředitel sítě dětských 
neurorehabilitačních klinik

Lucie Procházková
zdravotní sestra

Radka Karanikosová
zástupkyně ředitelky 
MŠ U Vysočanského pivovaru

JUDr. Vít Lederer, PhD.
akademický pedagog, lektor 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

RNDr. Věra Cyprichová
emeritní ředitelka 
Základní školy Litvínovská 600

Martina Mačáková
hlavní sestra Polikliniky Prosek

Doc. RNDr. Jiří Kvaček Csc.
vědecký pracovník, 
vedoucí  paleontologického odd. 
Národního muzea Praha

Jana Michalská
administrativní pracovnice

Mgr. Barbora Červená
advokátka, na mateřské dovolené

Zuzana Poláčková
zástupkyně ředitelky MŠ Kytlická

Andrea Sanasi
student, pracovník Úřadu vlády ČR 
při předsednictví EU 2022

Marie Ledererová
ředitelka MŠ U Vysočanského pivovaru

Jan Tomšů MSc.
statik, projektant, stavební inženýr

Václav Hurych
stavbyvedoucí

Ludmila Antonyová
učitelka MŠ U Vysočanského pivovaru

PaedDr. Ivana Megvinet
středoškolská pedagožka 
SSŠVT Praha 9

Mgr. Lena Maková
úřednice MHMP, specialistka vymáhání 
pohledávek, finanční analytička

Soňa Farská
pedagožka

Ing. Joe Paulson
projektový manažer geodezie

Ing. Radana Dedková
podnikatelka, OSVČ

Ing. Michaela Moulisová
stavební inženýrka

Tereza Řeřichová
studentka zdravotní školy

Miroslav Dušek
důchodce

Šárka Rachunková
vedoucí pracovnice v gastronomii

Petra Nováková
kadeřnice

NÁŠ TÝM PRO PRAHU 9

Martina Mačáková

Věřím, že komunální politika je nejdůleži-
tější služba spoluobčanům. Ráda se budu 
podílet na jejím rozvoji, zejména na pod-
poře programů pro seniory a v oblasti 
zdravotnictví. Jsem připravena naslouchat 
a uplatnit své manažerské zkušenosti.

Zuzana Poláčková

Stejně jako mé tři děti jsem absolvovala 
předškolní a základní vzdělání na Proseku. 
Dnes pracuji jako zástupkyně MŠ Kytlická, 
která je pro mě dalším dítětem. Při práci 
se snažím podporovat partnerský přístup 
k rodičům a zohledňovat individuální 
vzdělávací potřeby dětí. Ráda bych po-
mohla dětem s přirozeným přestupem 
z mateřské do základní školy užší spolu-
prací mezi školami. 

Petra Nováková

Jsem člověk, kterému není jedno, co se 
kolem děje a chtěla bych, aby se věci po-
souvaly správným směrem. Přeji si, aby 
Praha 9 nadále rozvíjela kulturně spole-
čenský život pro všechny generace a De-
vítka byla bezpečným místem pro život. 
Proto volím ty, co s námi řeší problémy, 
dokáží hájit zájmy občanů a budou záru-
kou toho, že se věci v naší městské části 
mění k lepšímu.


