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a STAN
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pražský
magistrát
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rozhovor

Prof. Pavel Dungl: Jsem zvyklý
pomáhat, komu je potřeba

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

“Současný stav věcí veřejných a
kultura politického života v Česku
mě naplňuje smutkem. Rád bych
se pokusil na základě celoživotních
zkušeností ze světa i domácího
prostředí přispět ke kultivaci naší
společnosti a nápravě některých
nepořádků,” říká profesor Pavel
Dungl, přední český ortoped a
traumatolog z nemocnice Bulovka.
Nyní kandiduje do Senátu za
TOP 09 a STAN za obvod č. 23 Praha 8.
Celý rozhovor najdete na straně 2.

Volte Spojené síly pro Prahu
5. a 6. října 2018

Tatranský: Nabízíme
profesionální řízení Prahy 8
SPOJENÉ SÍLY PRO PRAHU 8

Praha 8
volí číslo

12

ROZPOČET prahy 8

Vedení radnice projedlo
miliardy. Utrácení musíme
zastavit!
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Kandidát na starostu Prahy 8
Tomáš Tatranský provádí běžnou
údržbu, kterou vedení radnice čtyři
roky nezvládalo. Foto: jetma.cz
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Tomáš Slabihoudek
kandidát do zastupitelstva Prahy 8 za TOP 09

“Když jsme odcházeli z vedení radnice,
nechali jsme na účtech Prahy 8
naspořeno více než 2 miliardy korun.
Z toho teď zbývá jen asi 200 milionů.
Utratilo se tedy zbytečně asi 1,8
miliardy,” říká v rozhovoru Tomáš
Slabihoudek.
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“Naším cílem je fungující
radnice, která zbytečně neutrácí,
zvládá údržbu a fungují v
ní služby občanům,” říká v
rozhovoru Tomáš Tatranský,
volební lídr TOP 09 a STAN.

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

doprava

Co by se v Praze 8 mělo zlepšit?

Navržená trasa tunelů Blanka II neboli
Vlasta. Foto: mestskyokruh.info

Potřebujeme nutně dostavět
silniční okruhy. Všechny!
Praha 8 potřebuje pokračování okruhů
a zahloubení Holešoviček, říká Martin
Jedlička.
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Jak hlasovat ve volbách?

Do vedení “osmičkové” radnice by
především měli opět vstoupit lidé,
kterým na Praze 8 opravdu záleží,
lidé, kteří zde dlouhodobě žijí a
kteří vnímají péči o Osmičku jako
své poslání. V posledních 4 letech
se bohužel řízení radnice Prahy 8
neslo ve znamení ničivého koktejlu
arogance a amatérismu.
Důsledkem je téměř prázdná
radniční kasa, neupravené zelené
plochy, neopravené chodníky
karlín

Stane se Invalidovna
živým srdcem Karlína?
Budova karlínské Invalidovny si
během několika minulých let prošla
řadou změn. Stejně jako celá čtvrť
byla velmi poničena povodněmi
v roce 2002, nicméně oproti

i silnice a nepořádek v okolí
odpadkových košů. Zoufale chybí
profesionální přístup k nakládání
s finančními prostředky: tam, kde
by se mělo investovat, se šetří,
zatímco se utrácejí absurdně vysoké
sumy za zbytečné studie a právní
analýzy, kterými přetékají šuplíky
úředníků. Řada procesů navíc
probíhá velmi chaoticky — chybí
elementární schopnost plánovat
například opravy či údržbu majetku
s logickou časovou sousledností.
Vázne přitom to nejdůležitější: rozvoj
infrastruktury, zejména té dopravní.
Profesionální správu města přece
slibují všichni. Proč by zrovna ten
váš recept měl přesvědčit voliče,
že TOP 09 a Starostové a nezávislí
jsou v Praze 8 správná volba?
TOP 09 a STAN jsou politické síly,
které spojuje odpor k mafiánským
a klientelistickým praktikám i snaha
řešit problémy věcně a hospodárně.
Osekáme zbytečné výdaje radnice
a zaměříme se na to, co je naším
cílem: Osmička s lepší průjezdností

Hana Krausová
kandidátka do zastupitelstva
Prahy 8 za STAN

zbytku Karlína, kterému zatopení
paradoxně velmi prospělo, se
Invalidovna svého „zmrtvýchvstání“
dosud nedočkala. Před dvěma

pro individuální i hromadnou
dopravu, Osmička s dostatkem
parkovacích míst, radnice
otevřená spolupráci s nestátními
poskytovateli sociálních, kulturních a
vzdělávacích služeb, zkrátka Praha 8,
která hájí zájmy svých občanů a umí
se za ně postavit.
To nebude nic jednoduchého. Jak
to dokážete?
Pokud nám lidé dají ve volbách
důvěru, radnice Prahy 8 přestane
být místem “trafik” pro kamarády
politiků. Po všech zaměstnancích
úřadu budeme vyžadovat
kompetentní práci a tah na branku.
Ty, kteří si to svou prací zaslouží,
adekvátně odměníme.
Především ale budeme v
nepřetržitém dialogu s magistrátem
ve všech záležitostech, které vyžadují
součinnost Prahy. Na financování
projektů budeme využívat zdroje z
nejrůznějších dotačních programů,
případně prostředky plynoucí ze
spolupráce s privátním sektorem.
lety uvažoval stát o jejím prodeji.
Požadovanou částku více než 600
milionů korun nikdo nezaplatil, ale
záměr vzbudil zájem odborníků i
místních o budoucnost objektu.
Varianta prodeje do soukromých
rukou a výstavba hotelu či bytů
naštěstí padla, nicméně opravdový
rozvoj nenastal.
Pokračování na straně 3
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PRAHA 8
Využití prázdných
domů: víc bytů a
kulturní projekty

Prof. Pavel Dungl: Jsem zvyklý
pomáhat, komu je potřeba
Za svůj lékařský život jste
odoperoval přes 12 000 pacientů
nejen z Prahy 8, ale z celé naší
republiky. Proč jste se rozhodl
kandidovat do Senátu?

Tomáš Hřebík
kandidát do zastupitelstva
Prahy 8 za STAN

Praha má velké množství prázdných
bytů a domů. Statistický úřad uvádí,
že neobydlených nemovitostí je
v Praze kolem deseti tisíc. Příčiny
tohoto stavu jsou zejména vleklá
dědická řízení a soudní spory. Další
příčinou jsou spekulace majitelů:
příkladem jsou bytové domy u
Plzeňské ulice na Praze 5 či Palác
Svět v Zenklově ulici – jde o nemovitosti, které v 90. letech nakoupili
italští podnikatelé. Některé domy
vlastní také magistrát či městské
části, nebo i stát.
Aby Praha 8 dokázala problém
chátrajících domů vyřešit, potřebuje
nejdříve vypracovat přehled prázdných objektů ve vlastnictví města
či městských částí a potom s ním
cíleně pracovat. Často totiž nejvíce
chybí tlak, aby se začalo něco dělat.
Magistrát by měl mimo jiné převzít
nápady ze zahraniční, kde jsou v
tomto směru dál, např. z měst jako
Londýn, Amsterdam nebo Berlín.
Iniciovat ho musí ale především
představitelé Prahy 8, které problém
prázdných domů nejvíc pálí.

Prof. Pavel Dungl,
kandidát do Senátu č. 14
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. je
významný český lékař, přednosta
ortopedické kliniky v pražské Nemocnici
Na Bulovce.
Jako lékař se specializoval s
na vrozené vady, traumatologii a
náhrady kloubů, zejména v dětské
ortopedii. V roce 1998 byl zvolen do
výkonného výboru Evropské pediatrické
společnosti. V letech 2004–2005 byl
prezidentem této společnosti jako první
ortoped z bývalého východního bloku.
Je autorem mnoha nových léčebných
postupů, z nichž některé nesou jeho
jméno.
Letos kandiduje do Senátu na Praze 8,
ale také v Březiněvsi, Čakovicích, DolníchChabrech, Ďáblicích a Letňanech s

Cítím, že se pozvolna blíží doba,
kdy bude rozumné změnit svoje
priority, a jelikož se cítím v dobré
kondici, chtěl bych účinně prospět
své zemi. Současný stav věcí
veřejných a kultura politického
života v Česku mě naplňuje
smutkem a rád bych se pokusil na
základě celoživotních zkušeností
ze světa i domácího prostředí
přispět ke kultivaci naší společnosti
a nápravě některých nepořádků.
Jsem přesvědčený demokrat a
myslím, že skutečný senátor musí
především vždy hájit zájmy občanů
naší země.
Jste členem několika prestižních
zahraničních lékařských
společností, dokonce budete
letos předsedat výročnímu
kongresu Evropské kyčelní
společnosti v nizozemském
Haagu. Tématu zdraví a
zdravotnictví se chcete věnovat i
v Senátu...
Ano, to zasedání se bude konat od
20. do 22. září. Společnost sdružuje
špičkové odborníky v oblasti
ortopedie a v převážné míře se
zabývá problematikou endoprotéz
kyčelního kloubu.

A musím říci, že lecčeho jsme na
tomto poli dosáhli i v naší zemi.
Například jsme zjistili, že naše
domácí kloubní implantáty firmy
Beznoska Poldi jsou nejen stejně
dobré jako násobně dražší umělé
klouby západní provenience, ale
v některých parametrech jako je
životnost a menší počet komplikací
je dokonce předčí. A dnes to může
naše ortopedická klinika na Bulovce
prezentovat na evropském fóru.
Zdraví neznamená jen nepřítomnost
nemoci, ale musí být pěstováno a
být odolné. Je významně ovlivněno
výchovou a sociální situací. Svojí
kandidaturou do Senátu bych chtěl
přispět k rozvoji zdravého životního
stylu v naší zemi.
Mezi Vaše pacienty a pozdější
přátele patřili i známí literáti
Jaroslav Seifert a Bohumil Hrabal.
Jací byli?
Pan Seifert byl úžasný člověk a
návštěvy u něj jsem miloval. Dával
jsem mu infuze na bolavá záda, on
vždy otevřel láhev vína a povídali
jsme si. On mi vyprávěl „všechny
krásy světa“ o lidech, které měl rád,
třeba o Holanovi, Halasovi nebo
o Franzi Kafkovi. S Bohumilem
Hrabalem jsme se seznámili přes
společnost, jež si říkala Zlatá Praha.
Chodili jsme společně po pražských
hostincích, samozřejmě k Tygrovi,
kde byl pan Hrabal štamgastem. Od
té doby jsme se znali a měli se rádi.

Dvouleté děti do školek nepatří, potřebujeme více jeslí

Chátrající Palác Svět v roce 2010.
Foto: Jiří Janíček / CC BY-SA 3.0

Konkrétní využití nemovitostí může
být různé, např. rozšíření bytového
fondu či umělecko-kulturní centrum.
V nedávné minulosti jsme se mohli
v Praze setkat s prvními zdařilými
projekty využití. Bývalá kasárna
v Karlíně by se měla proměnit v
justiční palác, ale zatím jsou rozlehlé prostory pronajaty kulturnímu
developerovi. Nebo bylo oživeno
Nákladové nádraží Žižkov, kde se
nyní na hektarovém vnitřním dvoře
buduje kulturní centrum, které bude
sloužit pro přednášky, koncerty
vážné hudby či výstavy. Takové
využití je inspirací i pro Prahu 8.

své děti na nutnou dobu svěřit do
péče vhodnému zařízení. Takovým
zařízením jsou jesle. Praha 8 v tom
má rodiče podpořit; v současnosti
má relativně veliké jesle v ulici
Mirovická, ale kapacitou nestačí k
uspokojení poptávky všech. Jesle
naprosto chybí v Libni a Karlíně.

V posledních měsících se
hlasitě diskutovalo na téma
přijímání dvouletých dětí do
mateřských škol.
Spor vyvrcholil tím, že záměr bývalé
ministryně školství Valachové byl
zrušen a dvouleté děti nebudou
mít od roku 2020 nárok na místo v
mateřské škole, jak zákon uváděl.
Na tom, že byl návrh nevhodný,
se výjimečně shodli odborníci
na vzdělávání předškolních dětí,
psychologové, pedagogové i ředitelé
mateřských škol. Současný systém
našich mateřin není nastaven na
přijímání tak malých dětí. Školky
nemají místo ani personál, nejsou
vybaveny přebalovacími pulty,
nočníčky, dudlíčky, plenkami.
Chybí finance na zcela nové
hračky, nábytek, herní prvky, další

pracovníky a chůvy. Školky nemají
ani prostory, kde by dvouleté děti
mohly být.
Ale co teď? Faktem je, že mnoho
rodin nemůže žít podle svých
představ pouze s jedním platem
a část rodin se skládá pouze z
jednoho rodiče a dětí. Koneckonců
i rodičovský příspěvek je nastaven
tak, aby šel čerpat během dvou let a
rodič, většinou matka, se pak mohl
vrátit do práce a podpořit rodinný
rozpočet. Proto jsem přesvědčena,
že by rodiče měly mít možnost

V příštím volebním období se
chceme soustředit na hledání
vhodného místa a za pomoci dotací
z pražského operačního programu
vybudovat jesle nové. Zároveň
jednoznačně podporujeme vznik
dětských skupin a mikrojeslí, ať už
pomocí s hledáním adekvátních
nebytových prostor, propagací nebo
grantovým programem.

Petra Hainzová
kandidátka do zastupitelstva
Prahy 8 za TOP 09

představení našich kandidátů
kandidát č. 1

kandidát č. 3

kandidát č. 2

kandidát č. 4

Tomáš Tatranský

Tomáš Hřebík

Tomáš Slabihoudek

Martin Jedlička

lektor a konzultant
kandidát na starostu Prahy 8
za TOP 09 a STAN

ekonom, pedagog

ředitel společnosti

dopravní a motoristický
novinář

Narodil jsem se na Bulovce, vystudoval
jsem Filozofickou fakultu UK v Praze. Mám
zkušenosti z privátního i z neziskového sektoru,
žil a pracoval jsem přes 7 let v různých zemích
od Švýcarska přes Itálii po Filipíny, v posledních
letech se věnuji zejména vzdělávání v oblasti
finanční gramotnosti. Jako zastupitel Prahy 8
vím, jak funguje komunální politika. Je mi 41
let, založil jsem rodinu, mám 2 malé děti a
cítím, že bych rád zúročil své profesní a životní
zkušenosti na radnici Prahy 8.

S Prahou 8 jsem spjatý mnoha směry a záleží
mi na její budoucnosti a pozitivním vývoji.
Živím se správou realit a působím na Fakultě
hospodářské politiky na VŠE, proto bych se
chtěl věnovat tématu hospodaření a rozpočtu.
Mým cílem je nejen ohlídat výdaje, ale také
zajistit zdravý chod Prahy 8 nejen v oblasti
hospodaření, ale i v ostatních důležitých
oblastech jako je zdravotní péče či doprava.

Na Praze 8 žiji celý život a záleží mi na ní. Chci
abychom žili v krásné a sebevědomé městské
části a k tomu potřebujeme na radnici lidi, kteří
mají ke svému městu pozitivní vztah, mají ho
rádi a chtějí, aby se měnilo k lepšímu. Místo
toho jsme poslední 4 roky z opozice sledovali
stagnaci, úpadek a nicnedělání. Nedovolím, aby
to tak pokračovalo. Je čas na změnu! Pojďme ji
společně odstartovat 5. a 6. října 2018!

Jako novinář se zabývám dopravou, v minulosti
jsem pracoval také jako vedoucí odboru
dopravy Prahy 8. Proto jsem se zármutkem
sledoval, když jsme se v posledních čtyřech
letech dočkali řady dopravních experimentů:
zúžování dvoupruhů do jednoho, buspruhu na
Ládví nebo zpackané rekonstrukce Zenklovy
ulice. Bariéry, které brání průjezdnosti městem,
se bohužel staví v celé Praze. Nekoncepčním
změnám plánovaným od stolu učiním přítrž,
mým cílem je plynulost dopravy. Proto
kandiduji do zastupitelstva Prahy 8.

www.naseosmicka.cz |Newspaper
TOP 09 a Starostové
a nezávislí
Date | Month
| Year | 3

KARLÍN
Stane se Invalidovna
živým srdcem Karlína?
Dokončení ze strany 1

Letos v květnu padlo rozhodnutí, že Invalidovna přejde
do rukou Národního památkového ústavu. Pro jednu část
veřejnosti to byla výhra, neboť
záměry developerů a soukromých dravců zůstanou nerealizovány. Druhá skupina ovšem
vidí v NPÚ příliš konzervativního
správce památky.
Ač je přislíbená miliarda korun
na rekonstrukci Invalidovny
úspěchem, současné návrhy
NPÚ na budoucí využití místa
směřují zatím více k šedi a nudě.
Dbejme na to, aby z Invalidovny
nevznikl pouze prostor pro
kanceláře úřadu a prohlídkové
okruhy pro milovníky historie.
Takový koncept je legitimní, ale
není důvod zůstávat pouze u
něj. Tak rozsáhlá budova má
potenciál nabídnout čtvrti a
potažmo celému městu prostory pro kulturní a sociální
účely, které pomůže prostor
oživit a třeba i více propojit Karlín s Palmovkou.
Historie Invalidovny, v níž se po
staletí žilo a pracovalo, nabádá
k vytvoření místa, které nebude
jen připomínkou slavné minulosti. Veřejnost by měla mít
možnost podílet se na tvorbě
nového poslání budovy, podávat své návrhy a přispět tak k
tomu, aby Invalidovna sloužila
lidem, stejně jako dříve.
Text: Hana Krausová

Bezpečnost je pro nás klíčové téma
Téma, které zajímá snad
úplně všechny občany na
Praze 8, je bezpečnost.
Bezpečnost našich manželek,
manželů, dětí, rodičů,
prarodičů, zkrátka všech, na
kterých nám záleží.
Radnice MČ Praha 8 se nedávno
vyjádřila, že po zjišťovací studii, která
proběhla na velmi specifickém místě
stanice metra Ládví, nevidí naši
bezpečnost nikterak rizikově.
Já s tím nesouhlasím a jak vím z
rozhovorů s občany i od diskutujících
na sociálních sítích, nejsem zdaleka
jediný, který nevidí vše tak růžově,
jak nám je prezentováno. Osobně
si pamatuji na nedávný případ, kdy
byla spící rodina v Bohnicích kolem
třetí hodiny ranní vykradena v
panelovém bytě, což je pro každého
z nás děsivá představa, když se
někdo cizí pohybuje po našem bytě,
kde spí děti.
Důležitá je prevence, která může
trestné činnosti jakéhokoli druhu
zabránit. TOP 09 je zcela jasně pro
posílení hlídek městské policie a
rozšíření mobilních služeben, která
slouží jako preventivní a zároveň
i represivní nástroj k potírání
kriminální činnosti.
Další problém je popíjení alkoholu
a užívání jiných omamných látek
v ulicích. Stačí se projít kolem
zastávky tramvají u metra Kobylisy,

Metro C Kobylisy je jedno z míst, kde je potřeba zvýšit bezpečnost občanů. Foto: jetma.cz

havarijním stavem nebo zvýšenou
koncentrací nepřizpůsobivých
osob, které zde hledají přístřeší,
případně slouží jako místo ke
konzumaci alkoholu a drog.
Často je nám prezentováno, že
městská část nemůže zasahovat
do vlastnických práv majitelů, a
tedy je to neřešitelný problém.
To ale není pravda! Stavební úřad
může dle §137 Nezbytné úpravy,
§139 Údržba stavby 183/2006,
nařídit majiteli nemovitosti nutné
úpravy a zabezpečení a v případě
neuposlechnutí udělovat finanční a
trestně-právní sankce.

Aleš Rataj
kandidát do zastupitelstva
Prahy 8 za TOP 09

“

Vrátíme do ulic strážníky a
pošleme je hlídkovat společně
s policií tam, kde je to potřeba

kde je zápach a pohyb pochybných
existencí všudypřítomný. V tomto
případě je nutná spolupráce
městské a státní policie v souladu s
terénními sociálními pracovníky.

Budu doufat, že nám vy občané dáte
v následujících komunálních volbách
dostatečně silný mandát a my se
přičiníme o zlepšení bezpečnostní
situace ve prospěch nás všech.

Také vidím jako veliký problém
nezájem majitelů chátrajících
objektů, které nás ohrožují svým

Vedení radnice projedlo miliardy. Utrácení musíme zastavit!
Jak podle vás hospodaří Praha 8?
Mizerně. Současná koalice ANO,
ČSSD, Zelených a KSČM utratila
úspory městské části bez jakéhokoliv hmatatelného výsledku. Vedení
Prahy 8 peníze na investice rozpustilo do běžných výdajů. Tedy jak
se tak říká, projedli je. Přitom za
jejich vlády nefungovala pořádně
ani běžná údržba, jako je sekání
zeleně, úklid odpadků a podobně.
Pro srovnání, kolik peněz bylo
v rozpočtu za vašeho působení
před čtyřmi roky?
Když jsme odcházeli z vedení
radnice, tak jsme nechali na účtech
Prahy 8 naspořené 2 miliardy
korun. Z toho teď zbývá jen asi
200 milionů. Utratilo se tedy

zbytečně asi 1,8 miliardy. Všechny
ty peníze mohly být použité v
případě mimořádných události či na
významnější investice. Místo toho
ale zmizely a já jsem si nevšimnul,
že by se za tyto peníze cokoliv
adekvátního pro Osmičku udělalo.
Nezapomeňte, že peníze radnice
jsou peníze nás všech.
Nepatří politikům, ale občanům.
Jak je možné, že koalice ANO,
ČSSD, Zelených a KSČM utratila
tolik peněz?
Rozpustili je do běžných výdajů,
udělali za ně kupříkladu mnoho
studií a různých papírů pro papíry, z
nichž některé mají pro Prahu 8 hodnotu asi tak těžítka na stůl. Zkrátka
je projedli, a to je velká škoda.
Co s tím hodláte dělat, pokud vás
občané zvolí?
Zarazíme nesmyslné projekty,

za které se každý měsíc utrácí.
Začneme se chovat efektivně, jako
jsme to dělali před čtyřmi roky.
Přestaneme si objednávat drahé
právníky a vymýšlet fantasmagorické plány, které skončí v koši.
Peníze využijeme tak, že bude znovu
vidět, že se o Prahu 8 někdo stará
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a budeme garantovat, že služby a
údržba na Praze 8 budou fungovat
řádně a včas.

Tomáš Slabihoudek
kandidát do zastupitelstva
Prahy 8 za TOP 09
2017
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Zdroj: https://www.praha8.cz/Rozpocty-mestske-casti-Praha-8.html - závěrečné účty
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Petr Pelc

Hana Krausová

Petra Hainzová

Adam Véle

marketingový specialista

výkonná ředitelka v oblasti
cestovního ruchu

vedoucí odboru školství

projektový manažer

Je tomu již 15 let, co bydlím na Palmovce. Celou
tu dobu marně vyhlížím její lepší zítřky. Záblesk
naděje, který se objevil spolu s projektem na
výstavbu Nové radnice a revitalizace okolí,
rozptýlili současní vládci Prahy 8. Ti výstavbu
budovy ze dne na den přerušili, a tak místo
lepších zítřků vyhlížím šedé torzo budoucí
radnice. Se sousedy jsme spustili petici,
sesbírali stovky podpisů a tlačili na vedení
městské části. Když to nestačilo, rozhodl jsem
se kandidovat do zastupitelstva Prahy 8 a
ovlivňovat budoucí vývoj Palmovky napřímo.

Jsem hrdá občanka Prahy 8, původně jsem žila
v Bohnicích, nyní už 2 roky objevuji novinky
rychle se rozvíjejícího Karlína, kde současně i
pracuji. Jako výkonná ředitelka Amazing Places
& Kouzelná místa v ČR se snažím inspirovat
Čechy, aby poznávali krásy naší země. Ráda
bych přispěla k tomu, že i Praha 8 se stane
kouzelným místem, kde budou lidé rádi žít,
pracovat a setkávat se. Zároveň chci pokračovat
v rodinné tradici mého dědečka a otce starostů,
po nichž jsem zdědila potřebu starat se o své
okolí.

Zastupitelem naší městské části jsem první
volební období. Aktivním členem TOP 09 a
součástí politického dění na Praze 8 jsem již od
roku 2010. Komunální politika mě zajímá i baví.
Znamená pro mě řešení potřeb a problémů
konkrétních lidí a konkrétních míst v naší
městské části. Ve své politické i profesní dráze
se dlouhodobě věnuji školství, dotační politice a
územnímu rozvoji. Náš program je smysluplný
a věcný. Neslibujeme nemožné, ale chceme
dosáhnout reálných cílů. Dejte nám svůj hlas.

Členem TOP 09 v Praze jsem od jejího založení
v roce 2009, komunální politiku sleduji zhruba
20 let. Místní situace na Praze 8 po volbách
v roce 2014 mne donutila aktivně se zapojit
do veřejného dění, zejména prostřednictvím
iniciativy Ládví není autobusák a ve vztahu
k dostavbě nové radnice na Palmovce. V
zastupitelstvu se v zájmu zdejších obyvatel
zasadím o koncepční vyřešení nejen těchto
projektů.

Volební
zpravodaj
Prahu 8 | září 2018
44 |Date
| Month
| Year pro
Newspaper

Politici Palmovku trestuhodně
zanedbali, změním to
který bude denně tlačit na změnu.
Není to jednoduché, ale jde to.

Palmovka je komplikovaným
místem. Praha 8 se musí stát
aktivním moderátorem, který
bude denně tlačit na změnu,
říká Petr Pelc.

Co s tím hodláte dělat?

Jak se cítíte, když přicházíte na
Palmovku?

Navržená trasa tunelů Blanka II neboli Vlasta, navazující na
výjezd z tunelů na Pelc-Tyrolce. Foto: mestskyokruh.info

Potřebujeme nutně dostavět
silniční okruhy. Všechny!
Praha 8 potřebuje
pokračování okruhů a
zahloubení Holešoviček,
říká Martin Jedlička.
Proč je Praha každý den tak
ucpaná auty?
Předně proto, že se opravují všechny
důležité silnice ve městě najednou.
Vláda ANO a ČSSD si opravy
naplánovala těsně před volbami,
aby primátorka mohla stříhat pásky.
Druhý důvod je neustálé stavění
bariér, které brání průjezdnosti
městem. Místo toho, aby se stavěly
nové silnice, se ty současné ještě
zúžují. To chci zastavit.
Samozřejmě že silnice se musí
opravovat, ale průběžně celé
volební období, ne najednou těsně
před volbami. Proto prosazujeme
koordinaci těchto oprav. Také se
už nesmí opakovat situace v ulici
Zenklova, která trvá tři čtvrtě roku a
stále není hotová.
V Praze pomohl s dopravou tunel
Blanka. Jaké další stavby jsou
potřeba?
Prahy 8 se bytostně dotýkají oba
okruhy: vnitřní i vnější. Ten vnitřní
chceme v navržené trase. Auta by po
výjezdu z Blanky mohla pokračovat
ve 2+2 pruzích na Balabenku a
pak dál až na Jižní spojku. To by
zásadním způsobem ulevilo Libni v
Praze 8 i Praze 9.

Jak hlasovat
ve volbách?

Pokud nás chcete podpořit, nejvíce
nám pomůže, když zakřížkujete celou
stranu, nikoliv jednotlivé kandidáty.
V takovém případě prosíme křížkem
označte velký čtvereček v záhlaví
sloupce vedle názvu naší kandidátní
listiny. Děkujeme vám za podporu!

Stejně tak je nutně potřeba
dostavět vnější okruh kolem
Prahy. S tím musí pohnout
Ministerstvo dopravy, na něj ale
musí Praha extrémně tlačit. Také
musí dojít k zahloubení ulice V
Holešovičkách do tunelu, což uleví
celé oblasti kolem Rokosky.
A co MHD?
Praha potřebuje jednoznačně
metro D, ale to se Prahy 8
příliš netýká. Zato se u nás
mluví o dvou prodlouženích
tramvajových tratí. První má vést
z Vozovny Kobylisy do Chaber a
do Zdib, tuto trasu jednoznačně
podporujeme. Praze 8 uleví od
množství aut, která budou moci
zaparkovat na velkém odstavném
parkovišti ve Zdibech.
Druhá tramvaj má vést do Bohnic.
Takové řešení považujeme za
škodlivé. Bohnice potřebují
hodně věcí, ale rozhodně ne
tramvaj uprostřed sídliště. Kvůli ní
by muselo dojít k vykácení mnoha
stromů a zrušení druhého pruhu
v ulicích Čimická, K Pazderkám
a Lodžská. To odmítáme. Místo
toho prosadíme elektrobusy
do Bohnic, stejné, jako jezdí z
Palmovky na Prosek, a debatu o
tramvaji navždy ukončíme.

Když přicházíte na Palmovku z
Karlína, těžko se zbavujete pocitu,
že jste přišli do jiného světa. Ale i
když je dnes v kurzu na Palmovku
nadávat a říkat, co vše je špatně,
nerad bych házel špínu na místo,
kde bydlím. Palmovka je skvělá
čtvrť s neuvěřitelně pestrou historií,
jen ji bohužel politici v minulosti
obludným způsobem zanedbali. Já
to chci změnit.
Proč je tato část Prahy 8 neustále
zanedbaná?
Kvůli komplikovaným majetkovým
vztahům, ale i kvůli lenosti
současné koalice moderovat
diskuzi a snažit se o domluvu. O
některé pozemky se stará Praha,
o jiné Praha 8, další má Dopravní
podnik a některé jsou soukromé.
Nikdo to nekoordinuje, levá ruka
neví, co dělá pravá. Praha 8 by se
měla stát aktivním moderátorem,

Spolu se sousedy jsme spustili
petiční akci za dostavbu Nové
radnice. V případě úspěchu ve
volbách budeme s kolegy bojovat
za co nejrychlejší dostavbu radnice
a zkultivování jejího okolí. Dále
dotáhneme výstavbu kvalitní
architektury na místě autobusového
nádraží, které je v současné podobě
ostudou. Zahájíme dialog s městem
a s architekty vytvoříme urbanistický
plán, jak se bude Palmovka rozvíjet.
Jde také o to vrátit život do přilehlých
ulic. Sokolovská se může stát živým
městským bulvárem, osou Libně.
Začít ale můžeme jednoduchými
věcmi, které se dají udělat hned:
začneme Palmovku pořádně uklízet,
zavedeme společné hlídky městské
a státní policie, odstraníme bariéry a
zkrátka opravíme co půjde. Uděláme
z Palmovky čisté a bezpečné místo,
kde lidé budou rádi trávit svůj volný
čas.

Petr Pelc
kandidát do zastupitelstva
Prahy 8 za TOP 09

GLOSA: Jsme tu s vámi,
jsme dobrovolní hasiči

Ale hlavně aby poskytoval sousedům dobrý pocit,
že až bude potřeba, v sousedství je někdo, kdo
nebude váhat v noci vstát do přívalového deště a
jít pomáhat a zachraňovat.

Dobrovolný hasič, to je obyčejný člověk, ve
kterém krystalizovala potřeba pomáhat až do
mírně adrenalinové podoby. Dobrovolný hasič
je připraven vždy pomoci, ať s upadnutým
kapesníkem nebo hořícím mrakodrapem. Je
cvičen a připraven kdykoli zasáhnout.

Co z toho ten dobrovolný hasič má? Dobrý pocit.
Dělá to zadarmo a jen doufá, že politici najdou v
napjatých rozpočtech alespoň nějakou korunu,
aby se ten hasič nemusel bát jít do ohně, protože
má staré nebo nevyhovující oblečení, že bude
moci pořídit výzbroj, aby pomohl v jakékoli
situaci.

K čemu je dobrovolný hasič na sídlišti?
Proto, aby ukazoval techniku, učil děti
správnému chování při zvláštních situacích,
aby zachraňoval odpadkové koše z rybníku,
zaléval stromky, dohlížel na akce, pomáhal při
kalamitách, poskytoval pomoc při nehodách od
první pomoci až po úklid.

Sbor dobrovolných hasičů je
tak trochu vizitkou městské
části. Když to jde na Praze 1,
Praze 11 a Praze 13, proč by
to nešlo na Praze 8, jedné z
největších pražských částí?
Text: Jan Kouba, starosta SDH

KŘÍŽOVKA

Martin Jedlička
kandidát do zastupitelstva
Prahy 8 za TOP 09

Naše priority:
Podpoříme odpovědné, transparentní
a šetrné hospodaření s finančními
prostředky Prahy 8.
Dostavíme páteřní dopravní komunikace, zejména vnitřní městský okruh;
zahloubíme ulici V Holešovičkách.
Snížíme cenu za parkovací karty, zvýšíme
počet parkovacích míst, postavíme
parkovací domy a P+R parkoviště.
Zabráníme zahušťování sídlišť; udržíme
a zkultivujeme stávající zelené plochy.
Přestěhujeme úřad MČ Praha 8 do nové
radnice na Palmovce, aby si občané
mohli vyřizovat své úřední záležitosti
komfortně na jednom místě.
Podpoříme kvalitní školství; rozšíříme
nabídku pro předškolní děti díky rozvoji
dětských skupin a mikrojeslí.
Kompletní program na www.naseosmicka.cz
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