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SPOJILI JSME SÍLY 
PRO OSMIČKU!

Rozpočet Prahy 8
Projídání prostředků je 
dlouhodobě neudržitelné

Zachraňme sídliště Ďáblice!

Strana 2

Strana 2

Strana 4

Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
Kandidát do Senátu za Prahu 8

Při nástupu současného vedení 
radnice v roce 2014 jsme slyšeli 
bědování nových koaličních partnerů
o zanechaném „snědeném krámu“.  
Jaký je ale pohled na fi nanční situaci 
města nyní, po 4 letech společné vlády 
ANO, ČSSD, Zelených a KSČM?

Megalomanský stavební projekt v 
urbanisticky uceleném a zároveň 
nejzelenějším sídlišti v Praze jde proti 
zájmu jeho obyvatel. Prosadili jsme 
usnesení zastupitelstva Prahy 8 proti 
výstavbě a i nadále budeme bojovat za 
zachování původního rázu tohoto sídliště.

TOP 09 se do letošních 
komunálních voleb spojila 
se Starosty a nezávislými. 

Představujeme Vám předního 
českého ortopeda a traumatologa, 
přednostu ortopedické kliniky 
Nemocnice na Bulovce. Narodil se 
v roce 1948, vystudoval Lékařskou 
fakultu Masarykovy univerzity a 
doktorské studium na Univerzitě 
Karlově. Absolvoval také četné 
stáže v zahraničí. Byl přednostou 
České společnosti pro ortopedii 
a traumatologii a prezidentem 
Evropské ortopedické pediatrické 
společnosti. Nyní kandiduje do 
Senátu za TOP 09 a STAN za obvod 
č. 23 - Praha 8.

Dosud jste byli zvyklí, že v 
komunálních volbách v Praze 8 
kandidovala TOP 09 samostatně. 
To se letos mění, protože TOP 
09 se dohodla na předvolební 
koalici s hnutím Starostové a 
nezávislí (STAN), které má vynikající 
pověst coby politická síla důrazně 

Karlín se po povodních v roce 2002 
ohromně zvedl. Domy se dočkaly 
potřebných oprav, původní hospody 
začala vytlačovat nová trendy 
bistra a čtvrť ožila mladými, dobře 
vydělávajícími lidmi. Teď je Karlín 
jednou z nejžádanějších částí Prahy 
pro bydlení. Co se změnilo od doby, 
kdy se říkávalo „Karlínu a Libni, 
zdaleka se vyhni“?

ostudu, ale rekrutuje se zde 
mnoho pochybných existencí, 
což se projevuje obavami občanů 
o bezpečnost. S tím je potřeba 
skoncovat. Radnice Prahy 8 s tímto 

a kompetentně prosazující 
odpovědnou a hospodárnou správu 
obcí a neúnavně bojující proti všem 
formám korupce a klientelismu. 

Jsem přesvědčen, že v této nelehké 
době by bylo fatální chybou 
tříštit síly a fakticky tak uvolňovat 
prostor populistům a politickým 
predátorům, na jejichž experimenty 
doplácíme my všichni. Současná 
stagnace celé naší metropole, 
Prahu 8 nevyjímaje, je smutným 
důkazem toho, co se může stát, 
když moc převezmou neschopní 
diletanti, jejichž jedinou pochybnou 
„dovedností“ je bezduché 
politikaření bez reálného pozitivního 
dopadu na život občanů. Kdo nevěří, 
ať se jde podívat do Troje k Vltavě, 
kde ještě nedávno stála lávka. 

Spojená síla TOP 09 a STAN má 
potenciál stát se hybatelem změn, 
které opět nastartují rozvoj naší 
Prahy 8. Uvědomujeme si, že 
nezbytná je zejména zvýšená péče 
o dopravní infrastrukturu včetně 
řešení problémů s parkováním, 
stabilizace rozpočtu a urbanistická 
revitalizace zanedbaných lokalit. 
Důraz budeme klást i na rozšíření 
nabídky volnočasových aktivit pro 
lidi ze všech sociálních skupin a 
všech věkových kategorií, včetně 
předškolních dětí.

Nebudeme Vám diktovat, jak máte 
žít, ale vytvoříme harmonické 
podmínky pro to, abyste se v Praze 8 
cítili dobře a bezpečně. 

PRAHA 8

KOBYLISY

ROZPOČET

Pokračování na straně 2

Pokračování na straně 3

Florenc je centrum 
Prahy. Zaslouží si víc 
než prach a špínu

Karlín: starý versus 
nový a co je lepší?

KARLÍN

FLORENC problémem po celé volební období 
také zápasí, ale výrazné změny jsme 
se zatím nedočkali. Součástí tohoto 
problematického místa je i ulice Za 
poříčskou branou. Dlouhodobě se 
slibuje, že se dočkáme jejího lepšího 
vzhledu, ale v současnosti je to jedna 
z nejzanedbanějších ulic.

Kandidáti do zastupitelstva Prahy 8:
zleva Petr Pelc, Tomáš Slabihoudek, Tomáš 
Tatranský, Petra Hainzová, Tomáš Hřebík, 
Martin Jedlička a Hana Krausová.

OSMIČKOVÝ

KURÝR
V O L E B N Í  Z P R A V O D A J  P R O  P R A H U  8

Tomáš Tatranský
kandidát na starostu Prahy 8 
za TOP 09 a STAN

Tomáš Hřebík
kandidát do zastupitelstva 
Prahy 8 za STAN

Tomáš Slabihoudek 
kandidát do zastupitelstva za TOP 09

Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
kandidát do Senátu Parlamentu ČR

Hana Krausová
kandidátka do zastupitelstva za STAN

Lokalita kolem Florence je 
dlouhodobě velmi zanedbaná. Místo 
doslova v centru dělá Praze nejen

červen 2018   |   www.naseosmicka.cz   |   FB: spojenapraha8
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BOHNICE

TRAMVAJ DO BOHNIC? ROZHODNĚ NE!PRAHA 8

Spojili jsme síly 
pro Osmičku!

Projídání prostředků 
města je dlouhodobě 

neudržitelné

Zachraňme sídliště Ďáblice!

“

Při prosazování našich priorit 
se nebudeme bránit dialogu a 
spolupráci s odbornou veřejností 
a s různými spolky angažovaných 
občanů. 
Koalice TOP 09 a STAN rovněž 
vysílá do boje o Senát pana 
profesora MUDr. Pavla Dungla, 
DrSc., přednostu ortopedické 
kliniky Nemocnice Na Bulovce, 
který je mezinárodně uznávaným 
vědcem a lékařem. Více informací 
o něm naleznete v „senátorském 
okénku“ na první straně.
Můžu vám garantovat, že 
všichni naši kandidáti, jejichž 
záměry vám představujeme v 
těchto volebních novinách, jsou 
důvěryhodní profesionálové, 
kteří mají kompetence nutné k 
tomu, aby učinili z Osmičky místo 
pro kvalitní a příjemný život nás 
všech. 
Abychom mohli své plány 
uskutečnit, potřebujeme vaši 
důvěru. Proto vás, vážení 
spoluobčané, žádám o hlas 
ve volbách do Zastupitelstva 
městské části Praha 8 a ve 
volbách do Senátu, které se 
uskuteční 5. a 6. října 2018.

Text: Tomáš Tatranský

Sídliště Bohnice se svými více než 
30 000 obyvateli patří mezi velká 
pražská sídliště. I přes svoji velikost 
je to jedno z těch lepších míst pro 
život, což mi jistě potvrdí každý, 
kdo zde má to štěstí bydlet. Je zde 
velmi dobrá občanská vybavenost, 
nízká kriminalita a také dostatek 
zelených ploch a okolní příroda s 
přiléhajícími lesy. To se ale může v 
blízké době změnit.

Odmítáme zahušťování Bohnic

Koalice TOP 09 a STAN je zásadně 
proti dalšímu zahušťování sídliště, 
ať už se jedná o developerský 
projekt Troja Horizons nebo 
megalomanský projekt nového 
obchodního domu Kaufl and, 
který by se měl nalézat hned proti 
vstupu do Botanické zahrady a 
kvůli výstavbě by zanikla rozsáhlá 
zelená plocha.
To ale nejsou jediná rizika pro 
naše sídliště. V poslední době 
byl vytažen ze šuplíku staronový 
projekt prodloužení tramvajové 
tratě do Bohnic, v němž Praha 8 
představila studii, jak by taková 
tramvaj mohla do Bohnic jezdit. 
Počet automobilů na sídlišti roste, 
ale ruku na srdce, kdo z nás věří 
tomu, že by nová tramvajová trať 

Máme si nechat líbit zahuštění 
sídliště Ďáblice developerským 
projektem společnosti CPI Reality?
Jedním slovem: nesmíme! 
Nenechme si zničit urbanisticky 
ucelené a zároveň nejzelenější 
sídliště v Praze! Jako klub TOP 
09 jsme iniciovali usnesení 
Zastupitelstva Prahy 8, které 
důrazně odsuzuje a nesouhlasí s 
představenou výstavbou.
Je skutečně až s podivem, jak 
se několik posledních let snaží 
developerské společnosti o 
umístění svých staveb v sídlištní 
zástavbě. Sem patří i tato kauza, 
která rezonuje poslední rok 
sídlištěm Ďáblice. Plánovaná 
megalomanská výstavba se má 
odehrávat na „troskách“ bývalých 

donutila řidiče odložit automobil?
Vzhledem k tomu, že je zde velmi 
dobrá dostupnost autobusové 
dopravy s cestou na metro C za 
méně než deset minut, výhody 
tramvajové dopravy se v tomto 
případě stírají a převládají spíše 
negativa, která by se nám zcela jistě 
nevyhnula.
Především bychom se museli smířit 
s ubráním jednoho silničního pruhu 
na všech dvouproudových ulicích 

Pěkný pohled to není. Silácká 
prohlášení o razantním každoročním 
snižování běžných výdajů se za 4 
roky ve společné koalici vytratila 
jako pára nad hrncem. Pro rok 2018 
máme opět vyšší běžné výdaje než v 
roce  předchozím, a to bezmála 740 
mil. Kč, čímž byly schváleny nejvyšší 
běžné výdaje a nejvyšší schodek 
v historii Prahy 8. Potvrzuje se tak 
nebezpečný trend každoročního 
projídání rozpočtu. Obávám se, že 
pokud to takto půjde dál, nebude 
mít Praha 8 za dva roky na běžné 
výdaje, což může znamenat, že si 
Praha 8 bude muset začít půjčovat 
na provoz škol, sekání trávy nebo 
dokonce platy zaměstnanců. Přitom 
v roce 2014 byla městská část 
předána nové koalici naprosto bez 
dluhů a s více než 2 miliardami na 
účtech. Necelé 4 roky vlády koalice 
ANO, ČSSD, Zelených a KSČM tak 
stačily naprosto vyluxovat rozpočet.
Text: Tomáš Slabihoudek

Čimická, K Pazderkám a Lodžská, 
protože středový pás na tramvajové 
koleje nestačí. Samozřejmě bychom 
také přišli o další zeleň. Naopak 
bychom se mohli těšit na mnohem 
větší prašnost a hluk, kterou s sebou 
tramvajová doprava přináší. 

Elektrobusy místo kolejí

Úbytek silničního pruhu by 
znamenal taktéž veliké komplikace 
a delší dobu dojezdu pro jednotky 
integrovaného záchranného 
systému (policie, hasiči, záchranná 
služba), které skutečně nemohou 
předjíždět ostatní účastníky 
silničního provozu po tramvajové 
trati. Nemluvě o tom, že tramvaje 
s sebou přinášejí také trolejové 
vedení a větší rizika při dopravních 
nehodách.
Zkrátka řešení dopravní situace 
v Bohnicích by se mělo hledat 
například ve využití eletkrobusů, 
ale určitě ne v nesmyslně dlouhé 
a fi nančně náročné výstavbě 
tramvajové tratě.

Maminka bydlící v ulici Feřtekova se na vizualizaci usmívá, zřejmě 
má radost ze zvýšeného hluku ve své ulici. Foto: praha8.cz

objektů spotřebního družstva 
Včela – v Tanvaldské, Frýdlantské, 
Čumpelíkově a Šimůnkově ulici, tedy 
tam, kde jsou nyní jednopodlažní 

stavby vybudované pro občanskou 
vybavenost sídliště. Ty vlastní 
již desítky let CPI Reality a.s. -  
developer, jež je nechal postupem 
času zcela záměrně zchátrat a nyní 
přišel s hotovými plány vystavět zde 
vysokopodlažní bytové a obchodní 
komplexy.
Projekt s až cynickým názvem 
„Revitalizace a dostavba objektů 
CPI Reality a.s.“ pak představili na 
veřejném projednávání v červnu 
2017. Od té doby se plány moc 
nezměnily.  Jedná se o výstavbu 
třech 18 až 20-ti podlažních bytových 
a retailových budov v přímém 
sousedství současné zástavby. 
TOP 09 od počátku poukazuje na 
naddimenzování projektu a trvá 
na maximálně dvoupodlažních 
objektech se zachováním občanské 
vybavenosti.

Projekt tramvaj do Bohnic 
se pravidelně objevuje 

před komunálnimi volbami 
a pak se na něj rychle 

zapomene

FINANCE

Dokončení ze strany 1

Dokončení ze strany 1

Tomáš Slabihoudek
kandidát do zastupitelstva 
Prahy 8 za TOP 09

“ Nesouhlas 
zastupitelstva 

Prahy 8 s výstavbou 
iniciovala TOP 09

Aleš Rataj
kandidát do zastupitelstva 
Prahy 8 za TOP 09
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Vizualizace tratě u Visly.
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V Praze je situace dokonce horší 
než na venkově, protože Praha 
nabízí vysokoškolsky vzdělaným 
učitelům příležitosti, které jim 
zajistí lepší životní úroveň, než 
tabulkový plat kantora. Pro ty, kteří 
si jako životní poslání zvolí dráhu 
učitele, je přijatelnější a finančně 
únosnější věnovat se své profesi na 
mimopražských školách. Zvyšování 
platů učitelů je jistě nutné, ale 
nevyřeší všechno. 
Zřizovatel, tedy městská část, by měl 
vyvinout maximální úsilí, aby svým 
školám ulehčil hledání a udržení 
kvalitních pedagogů. A to je přesně 
to, co chce TOP 09 a STAN udělat 
v nadcházejícím volebním období. 
Nejtíživějším bodem života v hlavním 
městě je finančně nedostupné 
bydlení. Pro začínajícího učitele je 
pořízení bydlení v Praze finančně 
nereálné. Právě v tom musí městské 
části začínajícím učitelům podat 
pomocnou ruku. Praha 8 v současné 
době nabízí učitelům ubytovny, 
které jsou ovšem zcela nevhodné 
pro rodiny, tím spíše pro rodiny s 

Nedostatek učitelů je 
zásadní problém školství

PARKOVÁNÍ

Ještě před pár lety se pražské školy často potýkaly s nedostatkem žáků. To dnes 
již nehrozí. Naopak se ukazuje, že největší hrozbou pro naše školství je nedostatek 
učitelů, a to především učitelů prvního stupně.

dětmi. V nabídce má i několik bytů, 
ale poptávka je daleko vyšší, než 
současné možnosti městské části.
Navrhujeme proto přestavbu 
prázdného domu Na Dlážděnce, 

kde sídlil Obvodní ústav sociálně-
zdravotnických služeb Prahy 8, na 
malometrážní byty pro pedagogické 
pracovníky. Byty, ve kterých by 
učitelé mohli případně mít i svoji 
rodinu. Byty důstojné a na klidném 
místě. Možnost nabídnout levnější 
bydlení by jednoznačně významně 
pomohla ředitelům k získání nových 

Budova ZŠ Lyčkovo náměstí. Foto: naseosmicka.cz

učitelů. Zajištění bytů ovšem 
nestačí. Kvalitní učitel se musí 
celoživotně vzdělávat, profesně 
rozvíjet a sledovat nejaktuálnější 
trendy ve svém oboru, aby se vyhnul 
tendenci profesně stagnovat. Proto 
budeme podporovat výjezdy učitelů 
do zahraničí za účelem rozšíření 
obzorů, získání informací o jiných 
výukových metodách, či prohloubení 
jazykových znalostí. Praha 8 se již 
nyní snaží získat dotaci na obdobné 
aktivity v rámci programu Erasmus 
+, ale domníváme se, že takovéto 
aktivity by neměly být závislé pouze 
na příslibu dotace z třetí strany.
Základní a mateřské školy Prahy 8 
v posledních 4 letech podstoupily 
celou řadu oprav a rekonstrukcí 
v řádech stovek milionů korun. 
Investice do budov jsou určitě 
potřebné, ale zřizovatel by 
neměl svoji pozici snižovat na 
pouhopouhého správce budov. 
Musíme investovat do kvality školství 
na Praze 8. Chceme, aby naše školy 
byly žádané a vyhlášené. Chceme 
investovat do lidí.

Pokud se lidé chtějí v Praze 
pohybovat (mimo jiné) autem, 
my komunální politici nemáme 
vymýšlet, jak jim to co nejvíc 
omezit, ale musíme hledat ces-
ty, jak jim to v rámci možností 
usnadnit. Proto by měli mít oby-
vatelé Prahy 8 možnost se svým 
parkovacím oprávněním za-
parkovat i v dalších městských 
částech. 
Praha je jedno město, nikoliv 
soustava soupeřících čtvrtí. 
Proto je chyba, aby člověk 
mohl v ceně svého parkovacího 
oprávnění parkovat pouze 
v okolí svého bydliště. Není 
důvod, aby obyvatel Karlína 
nezaparkoval v Holešovicích, 
Dejvicích nebo na Smíchově.
Současné parkovací zóny 
vznikaly postupně. Teď ale 
potřebujeme, aby vedení města 
udělalo komplexní revizi a 
připravilo vznik nějaké formy 
celopražské parkovací zóny. 
Případně alespoň možnost 
celopražské parkovací karty. 
Musí existovat možnost jed-
noho parkovacího oprávnění, 
které umožní parkovat 
bezplatně napříč městskými 
částmi během všedních dnů, 
přinejmenším v nějakém 
časovém slotu nebo na nějakou 
dobu. 
Parkování lidí, kteří nemají 
trvalé bydliště v Praze, má 
být nadále omezeno zónou 
placeného stání. Modrá zóna 
je především ochrana Prahy 
před živelným parkováním 
mimopražských aut. Praha i 
Středočeský kraj musí postavit 
MNOHO nových P+R parkovišť.
Samozřejmě vedle toho musí 
existovat podpora veřejné 
dopravy. MHD musí být rychlá 
a nabízet víc spojů, ne je neus-
tále osekávat. Občané musí 
být motivováni jezdit MHD její 
kvalitou, nikoli zvyšujícím se 
zpoplatněním parkování prak-
ticky v celém městě.

Martin Jedlička
kandidát do zastupitelstva 
Prahy 8 za TOP 09

Pražané nesmí  
být cizinci ve  
svém městě

Petra Hainzová
kandidátka do zastupitelstva 
Prahy 8 za TOP 09
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“Pro začínajícího učitele je 
pořízení bydlení v Praze 

finančně nereálné. Proto mu s 
ním má městská část pomoci.

Florenc je centrum Prahy. Zaslouží si víc než prach a špínu
Dokončení ze strany 1 

Pro svůj nevábný vzhled patří 
k obávanému průchodu, který 
využívají spíše ti otrlejší. Dle 
vyjádření radnice Prahy 8 má být 
ulice průchodem ke Karlínským 
kasárnám. 
První drobné změny v ulici Za 
Poříčskou branou jsme měli pocítit 
už před rokem. Před místními 
restauracemi měly vzniknout 

předzahrádky, ulice měly doplnit 
nové květníky. Studii na úpravu celé 
třídy si nechala radnice vypracovat 
od architekta Igora Kovačeviće z 
ateliéru Moba studio. 
Zatím ale kde nic, tu nic. Plány 
současného vedení Prahy 8 
složeného z ANO-ČSSD-Zelených 
a KSČM jsou velké, avšak zatím 
se pořád odkládají. V budoucnu 
by mělo dojít k celkové úpravě, 

která zahrnuje úpravu chodníků 
i komunikací, změny v parkování, 
vysázení nových stromů i instalaci 
nových pouličních lamp.
Věřím, že Florenc se začne postupně 
proměňovat i v jiných částech. 
Kromě probíhající opravy Negrelliho 
viaduktu je plánovaná například i 
oprava Desfourského paláce, který 
dnes slouží jako Muzeum hlavního 
města Prahy. Uvažuje se i o takzvané 

humanizaci magistrály, k níž si 
magistrát přizval renomovaného 
dánského architekta Jana Gehla.
V neposlední řadě se jedná o 
Florenci jako o jedné z možných 
lokalit pro vybudování obchodního 
centra, ale současné spletité 
vlastnické vztahy budov a pozemků 
v celém okolí zatím Praha 8 ani 
magistrát neumí vypořádat. To se 
musí změnit.   Text: Tomáš Hřebík
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Česká fotbalová reprezentace opět chybí na Mistrovství Česká fotbalová reprezentace opět chybí na Mistrovství 
světa FIFA v Rusku. Ve vedení FAČR je agent bývalé StB a světa FIFA v Rusku. Ve vedení FAČR je agent bývalé StB a 
zápasy (nejen) první ligy pískají buď namazaní nebo zápasy (nejen) první ligy pískají buď namazaní nebo 
podmáznutí rozhodčí. Český fotbal je v hluboké depresi.

Avšak přece něco z krásy kopané zbylo. Čistota zápasu aAvšak přece něco z krásy kopané zbylo. Čistota zápasu 
radost ze hry hráčů na nejnižší úrovni. III. třída, prales.radost ze hry hráčů na nejnižší úrovni. , prales.
Udělejte si na podzim o nedělním odpoledni čas aUdělejte si na podzim o nedělním odpoledni čas a
zavítejte na hřiště FK Admira Praha v Kobylisích, kde své zavítejte na hřiště FK Admira Praha v Kobylisích, kde své 
domácí zápasy bude odehrávat budoucí pýcha Prahy 8 domácí zápasy bude odehrávat budoucí pýcha Prahy 8 

Klub, jehož zápasy dokážou, že abyste byli fotbalisté, Klub, jehož zápasy dokážou, že abyste byli fotbalisté, 
nemusíte být krásní, schopní ani talentovaní.

Klub, jehož zápasy dokážou, že abyste byli fotbalisté, Klub, jehož zápasy dokážou, že abyste byli fotbalisté, 
nemusíte být krásní, schopní ani talentovaní.nemusíte být krásní, schopní ani talentovaní. nemusíte být krásní, schopní ani talentovaní.nemusíte být krásní, schopní ani talentovaní.

Pro více informací navštivte naše Facebookové stránky štivte naše Facebookové stránky 
na facebook.com/FCProsex 
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Palmovka. Údolí stínů nebo 
přirozené centrum Libně? 

KARLÍN: STARÝ VERSUS 
NOVÝ A CO JE LEPŠÍ?

Pokud se projdete po 
Sokolovské ulici v Karlíně, 
narazíte na řadu podniků, 
občanskou vybavenost a 
upravené parky, kde lidé 
rádi tráví svůj čas. 
V Karlíně to zkrátka žije!

Protože ale prahnete po 
dobrodružství, pokračujete ulicí 
směr Libeň, dokud nedojdete k 
rozestavěné budově Nové Palmovky. 
A STŘIH. I když jste stále na 
Sokolovské ulici, nemůžete se zbavit 
pocitu, že jste v docela jiné dimenzi, 
nebo minimálně v jiném čase. Ale 
ne, to jste jenom na Palmovce. Tam, 
kde má šeď a nuda trvalou adresu. 
Vítejte v „Údolí stínů“. 

Už v roce 2016 přitom mohlo být 
všechno docela jinak. Nová radnice, 
která v současném rozestavěném 
stavu dělá Palmovku ještě šedivější, 
mohla být už v plném provozu. 
Úředníci městské části mohli mít 
důstojné prostředí pro svou práci, 
obyvatelé Osmičky si mohli všechny 
záležitosti vyřídit pod jednou 
střechou a budova by sem přinesla 
občanskou vybavenost. Nebyla 
totiž projektována pro úředníky, 
ale především pro lidi. Tak byl 
aspoň zamýšlen původní plán, 
jehož součástí byla i revitalizace 
celého prostoru kolem nové radnice 

– vybudovat moderní radnici, 
která udělá z Palmovky přirozené 
centrum Libně, kde budou lidé 
rádi trávit svůj čas. 

Radnice si ale řekla NE! Koalice 
ANO – ČSSD – Zelení – KSČM 
se rozhodla, že pro lidi bude 
lepší, když se stavba zastaví. A 
co na tom, že zakonzervování 
stavby bude daňové poplatníky 
stát téměř milion korun každý 
měsíc? Za to divadlo, které s námi 
radnice tři roky hrála, jim to asi 
stálo. Ptáte se jaké divadlo? Přeci 
to, ve kterém radnice sama uměle 
vyvolala řadu soudních sporů, 
který pak jeden po druhém 
prohrávala. Tu nejdůležitější 
žalobu pak v tichosti stáhla, aby 

Jev, který se v oblasti mezi Vltavou 
a Vítkovem projevil v posledních 
15 letech, se odborně jmenuje 
gentrifi kace. Zjednodušeně 
to znamená příliv kapitálu do 
původně opomíjené čtvrti a tím 
pádem zvyšování cen a změnu 
sociálního složení místního 
obyvatelstva. Důsledkem jsou 
obě strany téže mince. Viděno 
optikou původního Karlíňana, 
třeba místního štamgasta, se 
čtvrť změnila natolik, že přišel o 
svou oblíbenou rohovou nálevnu. 
Naopak mladý hipster místo 
hospody nadšeně vítá bistro 
podávající avokádový toust, i když 
zaplatit za něj jako za oběd pro 
čtyřčlennou rodinu se mu taky 
nechce.

Původně levné bydlení v Karlíně, 
kam se po povodni přistěhovali 
mladí lidé nebo umělci, se 
postupem času stalo lákavým i pro 
mnoho dalších a cena nemovitostí 
se začala logicky zvedat. Dnes 
jsou částky požadované za nájmy 
a byty ke koupi mezi nejvyššími 
v Praze, a tak dobře vydělávající 
lidé postupně vytlačují původní 
obyvatele.

Pozitivní efekty jsou zřejmé na 
první pohled – nové obchody, 
kavárny, dobré školy, moderní 
kanceláře, upravené budovy i 
ulice… Nicméně změny, které čtvrť 
prodělala za poslední roky, vedou k 
otázce, zda je Karlín pořád dobrým 
místem pro život starousedlíků.

Kultivace města je všestranně 
přínosná, ale související zdražování 
může vést k tomu, že se tato 

čtvrť stane exkluzivní čtvrtí jen 
pro vybranou skupinu obyvatel. Je 
proto nadmíru důležité, abychom 
nezapomínali na původní obyvatele 
a umožnili jim pohodlně fungovat v 
rychle se rozvíjejícím Karlíně.

Pro zdravou čtvrť je potřeba 
zachovat určitý společenský mix, 
tedy stále disponovat byty, které 
si může dovolit i občan s nižšími 
příjmy. Jednou z možností je 
ponechání si určitého množství 
bytového fondu ve veřejných 
rukou. Tyto byty nebudou sloužit 
krátkodobému pronájmu, ale 
naopak umožní části lidí bydlet v 
drahém centru.

Berme si příklad z Vídně, kde fungují 
městské byty, jejichž nájemníci se 
přirozeně prolínají s vlastníky nových 
bytů a vytvářejí tak živé fungující 
město. Nechceme přeci z Karlína 
vytvořit druhé centrum Londýna, 
Paříže nebo nám blíže Prahu 1, tedy 
čtvrti plné turistů, krásných hotelů i 
kanceláří, ale postrádající to hlavní, 
co dělá město městem: (spokojené) 
obyvatele.

nám pak slavnostně a hrdinně 
představila své vítězství: Dámy a 
pánové, radnice bude! A jako bonus 
tu budete mít, namísto obchodů a 
další občanské vybavenosti, i sídlo 
záchranky. Což je v rámci dohody s 
magistrátem, na kterou jsme museli 
přistoupit, abychom neprohráli námi 
vyvolaný soud, ještě docela dobrá 
zpráva. Buďte za to rádi. 

A výsledek? V době psaní tohoto 
článku rozestavěná budova Nové 
Palmovky stále chátrá, práce 
na ní nepokračují a revitalizace 
Palmovky je v nedohlednu. Výstavba 
radnice přitom měla být pouhým 
prvním krokem k obnově tohoto 
dlouhodobě zanedbaného prostoru. 
TOP 09 ve spojení se Starosty proto 
prosazuje co nejrychlejší dokončení 
stavby Nové Palmovky podle 
původního projektu, který by lidem 
přinesl občanskou vybavenost. 
Palmovka už nechce být „Údolí 
stínů“, Palmovka si zaslouží víc!

Petr Pelc
kandidát do zastupitelstva 
Prahy 8 za TOP 09

“Vítejte na Palmovce, tam, 
kde šeď a nuda má trvalou 

adresu

Budova rozestavěné radnice, která mohla být hotova již 
v roce 2016 a s ní i okolní prostranství. Foto: Wikipedia
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Hana Krausová
kandidátka do zastupitelstva 
Prahy 8 za STAN
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SUDOKU OBTÍŽNOST: STŘEDNÍ

“Mladý hipster místo 
hospody nadšeně vítá bistro 
podávající avokádový toust




