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TOP09 a STAN:
v Praze 8 kandidujeme
společně
Spolupráce TOP 09 a STAN na radnici
Prahy 8 v posledních čtyřech letech
se ukázala jako velice prospěšná.
Společně jsme schopni efektivně plnit náš program a v tomto tandemu

jsme schopni být větším přínosem
pro občany, než samostatně. Současně máme ve společném zastupitelském klubu silnější pozici při
vyjednávání prospěšných kroků pro
občany Prahy 8, což je možné i díky
tomu, že spolupráce TOP 09 a STAN
v Praze 8 funguje dobře nejen pracovně, ale i v osobní rovině.
Spolu jsme schopni dosáhnout
pozitivních změn v Praze 8, o nichž
si můžete přečíst i v tomto vydání
Osmičkového kurýru.
Proto v komunálních volbách 23.-24.
září znovu kandidujeme společně na
jedné kandidátce.
Martin Jedlička za TOP 09 Praha 8
Tomáš Hřebík za STAN Praha 8

ÚZEMNÍ ROZVOJ

Pelc: Nové Náměstí
Bohumila
Hrabala úplně
promění Palmovku

Nové náměstí, které do roku 2026
vznikne v prostoru mezi stávajícím
autobusovým nádražím a ulicí Na
Žertvách, se stane hned v několika
ohledech ukázkovým příkladem
řešení městského veřejného prostoru. Palmovka přitom nadále zůstane
významným uzlem pro chodce i cestující MHD, kdy pohyb lidí je navržen
s ohledem na jejich kvalitní orientaci
a maximální bezpečnost.
Palmovka bude úplně nová
„Podoba náměstí vychází zejména
z návrhů samotných obyvatel. Cílem
je z nehostinného autobusového
nádraží vytvořit příjemné místo pro
Pokračování na straně 4

LÁDVÍ, PALMOVKA, BOHNICE,
INVALIDOVNA: CO SE U VÁS CHYSTÁ
stvem Prahy 8 podali vlastní podnět
na změnu územního plánu, který
počítá s vypracováním nezávislé
Územní studie, která zajistí ochranu
urbanistických a krajinných hodnot
sídliště. Velmi úzce spolupracujeme
s místními spolky i veřejností.

Tomáš Hřebík (TOP 09 + STAN) se na radnici Prahy 8
věnuje strategickému rozvoji

Radní Prahy 8 Tomáš Hřebík (TOP 09 + STAN) odpovídá
v rozhovoru na otázky, co se připravuje v územním rozvoji
v jednotlivých čtvrtích městské části.
Opakovaně se objevují různé snahy
o zahušťování Sídliště Ďáblice výstavbou. Co s tím děláte?
Ochránili jsme Sídliště Ďáblice před
nežádoucí výstavbou opakovaně
a hodláme ho ochránit kdykoliv znovu. Ať už před výškovou výstavbou

CPI či proti nesmyslné zástavbě podél
Střelničné.
Hlavní město Praha bohužel nezvládlo svůj úkol a za 4 roky nepřipravilo
kvalitní Územní studii, která by splnila
naše přísné požadavky na ochranu
sídliště. Proto jsme sami zastupitel-

Sídliště Ďáblice je oceňované sídliště
z toho hlediska, že se jedná v podstatě o park se sídlištní zástavbou a solidní občanskou vybaveností. Jako takové ho chceme zachovat a budeme
bojovat proti jakémukoliv zahušťování, aby byl komfort občanů zachován. Aktuálně připravujeme opravu
fontány a okolního dláždění na Ládví,
návrat některých uměleckých prvků,
jako je “prameník” či “žabák” a také
bombardujeme příslušné organizace
hlavního města požadavky na opravy
chodníků.
Výstavba se připravuje také na
Invalidovně, co s tím děláte?
Samotné sídliště se již výstavbou
nezahustí, ovšem je nutné zajistit
ochranu jeho hodnotných prvků.
Bezprostředního okolí Invalidovny se
dotýkají záměry dvou soukromých
investorů, a to výstavba u stanice
Pokračování na straně 2

DOPRAVA

Jedlička: Připravujeme bezpečnější přechody u škol
po celé Praze 8

Brzy vybudujeme i chybějící přechod pro
žáky ZŠ Lyčkovo náměstí, kteří chodí ze
zastávky Urxova, říká Martin Jedlička
(TOP 09 + STAN)

Bezpečná doprava je pro nás prioritou,
a tím více, pokud se týká těch nejzranitelnějších účastníků provozu - chodců, a především dětí. Momentálně
je Praha 8 jednou z nejúspěšnějších
městských částí ve spolupráce s organizací BESIP na přípravě bezpečnějších
přechodů a opatření pro chodce.

Za poslední tři roky se nám podařilo
rozjet společně s Prahou přípravu
více než desítky stavebních úprav na
přechodech, které budou brzy bezpečnější. Ve všech případech se jedná
o přechody v blízkosti škol. Cílem je
zajistit našim občanům lepší podmínky pro přecházení a větší bezpečnost.

Křižovatky, kde bude brzy bezpečnější přecházení:
• Pernerova – Šaldova
• Pernerova – Kollárova
• Křižíkova – Kollárova
• Křižíkova – Urxova
• Náhorní – U Školské zahrady
• Dolákova – Hackerova, u ZŠ

• Dolákova – Hackerova, u MŠ
• Taussigova – Hlaváčova
• Davídkova – Pod Vodárenskou věží
• Davídkova – Na Slovance
• Na Slovance – Na Dílcích

Přechody budou zkráceny, úpravou
rozhledových poměrů se zlepší viditelnost jak pro chodce, tak pro řidiče.
V souvislosti s tím projde úpravou
i nejbližší okolí přechodů a křižovatek
včetně chodníků, nového přisvětlení
a zeleně. V některých případech se
vysadí stromy. Dále budou vybrané
přechody například také zvýšeny nad
úroveň vozovky, aby přijíždějící řidiči
museli svou jízdu zvolnit.
V současnosti probíhají přípravy
rovnou 11 nových projektů na úpravu
křižovatek, díky jejichž realizaci budou
mít děti z Prahy 8 opět bezpečnější
cesty do škol. Projektové práce běží
na plné obrátky a většinu projektů se
nám, jak doufáme, podaří realizovat
ještě do konce roku 2022, nebo na
začátku roku 2023.
Místa, kterých se aktuálně připravované projekty týkají a na kterých se
již brzy občané Prahy 8 mohou těšit
na bezpečnější přechody, naleznete
v přiložené tabulce.

Martin Jedlička
předseda Komise
pro dopravu P8
martin.jedlicka@praha8.cz
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ÚZEMNÍ ROZVOJ

Ládví, Palmovka, Bohnice, Invalidovna: co se u vás chystá
Pokračování ze strany 1

metra a budoucí výstavba v areálu
Čechie, které budeme hlídat. Aby
příští podoba celého území nabízela příjemné životní prostředí, tedy
poskytovala odpovídající veřejnou
vybavenost, služby a propustnost pro
pěší, nechává městská část zpracovat
koordinační koncepční studii s regulačními prvky.
Na zadání spolupracujeme s opozicí,
koordinujeme se s místními aktivními
občanskými iniciativami a v červnu
o něm budeme diskutovat na sousedském setkání. Zároveň se účastníme
jednání na nejvyšší úrovni na magistrátu. Samozřejmě nesmím opomenout, že ruku v ruce s výstavbou běží
práce na zřízení nové základní školy
na Rohanském ostrově a rozšíření
školky U Sluncové.
Přesuňme se na sídliště v Bohnicích, kde rezonuje plán na stavbu
Kauﬂandu. Jak se k němu stavíte?
Kauﬂandu jsme řekli jasné NE.
Následně lze otevřít diskuzi s investorem o případné směně/odkupu
pozemku s podporou města, obdobně jako v roce 2016 v otázce záchrany
vzrostlého lesa přírodního parku
Drahaň-Troja ke spokojenosti všech
zúčastněných stran. Záměr o budoucím využití chceme řešit s místními
obyvateli a poté se rozhodnout, zdali

je tam vhodná zástavba typu dům pro
seniory, nebo například park.
Uvědomujeme si, že se jedná o soubor stavebních pozemků se zelení

Chystá se mnohé a mnohé už se
děje. V minulém roce jsme představili
podobu nově vznikajícího náměstí
Bohumila Hrabala, kde se jedinečným

o Náměstí Bohumila Hrabala a o Palmovce čtěte na straně 4, pozn. red.).
Těším se, že Palmovka bude novým
městským centrem s dobrou vybaveností a samozřejmě se rád zasadím
i o důstojnější podobu místních židovských památek.
Máme schválenou Územní studii
Palmovka, tedy zásadní koncepční
dokument, který zajistí kvalitní urbanistický rozvoj území do budoucna.
V okolí u Nové Palmovky se připravuje
nová parková úprava s kavárenským
využitím starého drážního domku.
Co se připravuje pro plavecký areál
Šutka?

Dialog s občany je základní metodou naší práce. Chceme znát váš názor
a plánovat budoucnost Prahy 8 společně, říká Tomáš Hřebík (TOP 09 + STAN)

ZMK. V rámci dotazníkového šetření
v 1.100 domácnostech se obyvatelé
vyjádřili jednoznačně a jasně. Přes
96 % odmítlo obchodní dům Kaufland v tomto místě a preferují raději
nerušící nízkou bytovou zástavbu
s přidanou hodnotou pro okolí (např.
skutečným parkem, domovem seniorů, nebo školkou..).
Některé zanedbané části Palmovky
projdou změnami. Popište nám, co
se chystá?

způsobem setká umění s urbanismem. To bude výrazná proměna,
která úplně změní tvář celé Palmovky
a vytvoří nový veřejný prostor celoměstského významu.
Náměstí bude na severní straně
ohraničeno budovou tzv. Palmovky
One, která nabídne obchody, služby,
administrativní i obytné plochy. Také
nabídne komfortnější přístup do metra i propojení s ulicí Na Hrázi (Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ

KULTURA

Prosadili jsme záměr, díky kterému se
Šutka stane celoměstsky významným
sportovištěm. Budova s bazénem
bude rekonstruována a doplněna
o další nabídku sportovního vyžití, areál se rozšíří o venkovní zábavní vodní
park a sportoviště (kurty pro tenis
a padel). Pod budovou je projektováno
1
dostatečné podzemní parkoviště.
Okolní krajina má být revitalizována
jako rekreační plocha s dobrou propustností území tak, aby dosud zanedbaná zeleň nabídla rodinám možnost
trávení volného času.
Na otázky odpovídal Tomáš Hřebík,
(TOP 09 + STAN), radní Prahy 8 pro
strategický rozvoj.
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Slabihoudek:
Zachránili
jsme
Jak jsme
přivedli
Kdy bude
dostavěná
Pondělí, středa,Novotná:
pátek – farmářský
toť svátek!
nové radnice na
koupaliště budova
Stírka
farmářské trhy zpět k životu
Palmovce?
ČASTO SE NÁS PTÁTE

Obnovili jsme farmářské trhy v Karlíně. A nyní je otevíráme znovu po
Intenzivně hledáme legální cestu, jak
covidové pauze. Navíc jsme udělali
vyřešit problém
Nová jsme se, že prostor koupí
Koupaliště Stírka v Kobylisích
bude torza budovy
„Obávali
radost i obyvatelům bohnického sídPalmovky,
ve skandálním
stavu
mít nového majitele, od státu
hokterý
chce
soukromník
a zastaví
Proto
jsme
liště – aho.
oni nám!
Díky
jejich zájmu se
zanechalo minulé vedení MČ Praha 8 pod
rozšířily na
dny v týdnu.
koupit Praha. Za koupaliště zaplatí
iniciovali směnutrhy
pozemků
se dva
státem
starostou Petrusem. Abychom dospěli

hlavní město přes 45 milionů
korun,
či přímé
odkoupení.
je ideální
řeše-potravin
k funkčnímu
ﬁnálnímu řešení,
tak jsme
OslavyTo
zdravých
a čerstvých
zapojili
do procesu takéní
opozici.
a nové příležitosti
naše sousedská
konečné rozhodnutí je ale
na vládě.
pro to, aby koupaliště
Stírkapro
zůstalo

setkávání jsme spustili na jaře loňského roku. Splnili jsme náš závazek
a obnovili pod značkou Karlín Market
farmářské trhy na Karlínském náměstí.
Podporujme české (bio)farmáře

Zastupitelka Hana Novotná patří
k pravidelným návštěvníkům
karlínských i bohnických trhů a těší se,
až budou znovu moci být otevřeny

Původně mělo jít o celovíkendové
jsme otevřeli na Krakově v Bohnicích.
kulturu samostatně šlo o 50 % více
slavnosti. Trhy byly plánované tak,
prostředků než v roce 2019.
Původně jsme měli v plánu jen středy,
Mám radost, že můžu přispět ke kulturnímu a gastronomickému
Řešení problému je zdlouhavé i kvůli
aby nabídku produktů hlavně českých
ovšem zájem – za který jsme vděční –
přehlížená
místa
oživení Prahy 8, říká HanaOživujeme
Novotná (TOP
09 + STAN)
soudnímu sporu s generálním dodavafarmářů, zelinářů nebo výrobců a probyl tak velký, že jsme se rozhodli trhy
telem stavby. Radnice Prahy 8 nebyla
dejců kvalitních řemeslných výrobků
Zasadím
se
o
to,
aby
kvalitní
volnočaprovozovat také v pondělí.
spokojena s kvalitou odevzdané práce,
doplnily kulturní a společenské aktivity.
sové
a kulturní aktivity
hrály
na Praze
Ihned
po
volbách
jsme
začali
pracovat
Rozšiřujeme
se
do
Bohnic
což potvrdil i posudek Kloknerova ústavu.
Koncerty, divadla, přednášky, projekce, Jen doplním, že po říjnových zpřísně8 nadále důstojnou roli. Jsme zároveň
na slibu,ných
který
jsme vám
A po
Situaci komplikuje i koronavirus, protože
opatřeních
kvůlidali.
covid-19
jsme
akce pro děti…
připraveni pomoci těm, kteří se kvůli
kvůli restriktivním opatřením se neustále
pár měsících
se bezpečné
nám povedlo
Úspěšné trhy
Karlína
sesituace.
nám povednastolilipříprav
maximálně
prostřekoronakrizi
dostaliz do
svízelné
Covid ale vše změnil. Už vloni na jaře
odročují soudní jednání. To nás v roce
dí
pro nakupující.
A zároveň
ﬁnančně
obnovit
farmářské
trhy
v
Karlíně.
Celé
lo
přenést
i
do
Bohnic
a
letos
k nim
jsme museli přistoupit k zavedení
2020 zdrželo o několik měsíců.
Další aktivity na roky 2021-22 souvyšli
vstříc pěstitelům
a prodejcům,
na
Karlínské
náměstí
díky
nim
ožilo.
přidáváme
i
víkendové
akce.
V
červnu
všech bezpečnostních opatření. A na
středíme hlavně do míst, která byla
které dopadla omezení v řadě případů
Nechali jsme si zpracovat analýzu dalšího
se můžetepřehlížená
přijít dobře
najíst
a popodzim je ještě zpřísnit, a tak omezit
dlouhodobě
nebo
si
zasloudrtivě.
možného postupu od poradenské sponabídku jen na vládou povolený výčet
ží
důstojnější
kupříkladufestival
okolí
Podporujeme prověřené farmáře
bavit
18. 6.náplň,
na Bohnický
piva
lečnosti Ernst & Young, která se detailně
podpora na vaše aktivity
farmářských výrobků. Poté jsme byli
metra
Ládví.
zabývala všemi aspekty, včetně ﬁnanči místní Rekordní
podnikatele.
Těm začínajícím
a burgerů.
nuceni trhy zavřít úplně, a to na více
ních možností Prahy 8. Jako nejlepší
I přes složité období se podařilo založit Podporujeme všechny kroky, jež ponež 3 měsíce. Ovšem nyní je pro jsme
vás nabídli náš sousedský stánek,
možná řešení vyšla dvě: koncese na
tradici nebo
podpořit další
rozvoj řady
vedou
vyhlížené
revitalizaci
a oži- přispět
aby
si
zdarma
vyzkoušeli
nabídnout
Mám kvelkou
radost,
že můžu
s
velkou
radostí
otevíráme
znovu
dostavbu, kdy by za Prahu 8 dostavěl bukulturních a společenských akcí na
vení
Palmovky
a
okolí.
Umím
si
velmi
a doufáme, že už natrvalo.
své produkty
zákazníkům. Vystřídali
ke kulturnímu a gastronomickému
dovu nový investor, a radnice Prahy 8 by
Praze 8. Mám radost z toho, jak se
dobře představit, že v letošním roce
byla v budově po dlouhou dobu v nájmu,
se nám začíná
jak domácí
pekaři,
tak třeba
oživení Prahy
8.
Děkuji celému týmu, všem úžasným
dařit akcím
navázaným
na naše
otevřeme
další „ﬁliálku“
farmářských
a úplný prodej budovy. Která bude ta
farmářům, výrobcům, prodejcůmi výrobcidvě
dekorací
nebo unikátních
důležitá kulturní
centra – Ládví
trhů a kulturní scénu právě zde – na
ﬁnální zatím není rozhodnuto.
a samozřejmě vám, obyvatelům Prahy
Zastávce
Libeň.
a Krakov.
exotických
čajů.
Přeji vám
krásné a pohodové léto
Sedmdesát let slouží koupaliště obyvatelům Kobylis a sloužit
8, za to, že jste karlínské trhy podržeO ﬁnální variantě řešení se bude rozhojim bude dál, říká Tomáš Slabihoudek (TOP 09 + STAN)
a
těším
se
svaše
vámi
na viděnou na
Budu
ráda
za
podněty.
Mnoho
akcí
se
povedlo
uspořádat
li. Díky vaší přízní, vašim návštěvám
dovat v nejbližších měsících. Je důležité
Přeji
vám
mnoho
zdraví
a dobré nálai
díky
vám
–
přišli
jste
s
ideou
nebo
jste
Každý
pátek
si
tak
můžete
na
Karlíntrzích.
zdůraznit, že žádná z nich není bezproa nákupům nám je pomáháte provozody po celý rok.
se chopilipřijít
organizace.
se nám
blémová. Také musíme zachováno
postupovat
vat i nadále.
Karlín Market běží každý
ském náměstí
vybratZároveň
z pestré
pro širokou
veřejnost.
a to i díky těsné spolupráci
v souladu s názorem hlavního města
pátek od 8 do 18 hodin.
nabídkypovedlo,
čerstvých
a kvalitních potraHana Novotná
Koupaliště Stírka
v Kobylisích využíPrahy a hledat shodu napříč politickým
s Magistrátem hl. města Prahy, získat
předsedkyně Komise pro
Bohnice
expandují
vin
a
zároveň
máte
příležitost
potkat
vají
Pražané
už
téměř
sedmdesát
let
spektrem. Uděláme všechno pro to, aby
a rozdělit v rámci grantů historicky
kulturu a volný čas
o ﬁnální variantě řešení a
bylo
rozhodnuto
se
se
sousedy
na
čerstvém
vzduchu
vejde
se na něj
až
tisícovka
lidí,“
říká
nejvyšší
částku.
V
roce
2020
to
bylo
Už v létě jsme zareagovali na vaše čethana.novotna@praha8.cz
co nejdříve.
né žádosti a „pobočku“
trhů u celkem
milionů korun. Z toho na
třeba
dobré10,5
kávy.
radní Tomáš Slabihoudek
(TOP 09karlínských
a
VZDĚLÁNÍ

STAN).
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Na úvod
V Praze 8 jsme na to připraveni. V obradní Prahy
8 nemůžeme začít jinou
• rekonstrukce fasády a zastínění MŠ
• rekonstrukce sportoviště
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Tatranský: Opravujeme chytře a sháníme peníze pro školy
a nyní tak opakovaně každým rokem
hrozí velké množství havarijních oprav
či neplnění norem, které mohou narušovat chod výuky v daném zařízení.
Začali jsme tento stav konečně postupně dávat do pořádku, aby byl investiční
dluh do škol a školek na Praze 8 narovnán a nedošlo k ohrožení výuky. Nad

rámec potřebných rekontrukcí a oprav
se nám daří pravidelně shánět i dotační peníze na zvelebování školních
areálů zvláště sportovním zázemím.
Aktuálně začínáme stavět nová beach
volejbalová hřiště na zanedbané části
pozemku ZŠ Glowackého,” říká Tomáš
Tatranský (TOP 09 a STAN), místostarosta Prahy 8 pro školství.

Investice a rekonstrukce ve školách v Praze 8, které jsme udělali
v letech 2019 - 2022:
Na výstavbu tohoto krásného nového školního hřiště při ZŠ Bohumila Hrabala
na Korábě jsme získali ﬁnancování z dotace hlavního města Prahy, sdělil
místostarosta pro školství Tomáš Tatranský (TOP 09 + STAN)

Místostarosta pro školství Tomáš Tatranský (TOP 09 a STAN) k investicím
do škol:
“Myslím, že jen odpovědný hospodář
provede radši řádnou rekonstrukci
a náhradu například zastaralého
potrubí, které se zjevně už rozpadá jak
papír, než donekonečna bourat a roz-

kopávat zdi či cesty kvůli vznikajícím
prasklinám. Z dlouhodobého hlediska
je to výhodnější a spíše tak zabráníme ohrožení výuky. Starší objekty ZŠ
a MŠ, které zřizuje MČ Praha 8, mají
v žalostném stavu technické zázemí,
jako jsou rozvody vody, kanalizace či
elektřiny nebo zastaralé kotle. Minulé
reprezentace tyto oblasti zanedbávaly

• ZŠ Na Šutce – výstavba zázemí a šaten pro venkovní hřiště
• ZŠ Glowackého – výstavba nových učeben
• ZŠ Glowackého - výstavba venkovních hřišť na volejbal
• MŠ Poznaňská – rekonstrukce fasády
• ZŠ Palmovka – výměna oken
• ZŠ B. Hrabala, budova Na Korábě – nové víceúčelové venkovní hřiště
• ZŠ B. Hrabala, budova Na Korábě – výměna oken
• MŠ Na Korábě – rekonstrukce venkovních pobytových ploch
• ZŠ Ústavní – rekonstrukce malé a velké tělocvičny
• ZŠ Dolákova – rekonstrukce šaten a vstupní haly
• ZŠ Mazurská – rekonstrukce a výstavba nových sportovišť
• ZŠ LOPES Čimice - nové šatny
• ZŠ Petra Strozziho – nové povrchy hřišť
+ 80-90 rekonstrukcí různých druhů rozvodů na našich MŠ a ZŠ

VZDĚLÁNÍ

V Karlíně otevřeme novou dětskou skupinu, říká Slabihoudek
Řešení nedostatku kapacit v předškolních zařízeních je pro nás jednou
z priorit. Na radnici intenzivně sledujeme stav mateřských škol, kde je Praha
8 zřizovatelem, a plánujeme výstavbu
nových – například při spolupráci s developery důrazně požadujeme, aby
v blízkosti nové bytové zástavby byla
vždy odpovídající občanská vybavenost, včetně základních a mateřských
škol.
Nová dětská skupina jako alternativa školek
Ne ve všech oblastech Prahy 8 ale lze
postavit úplně novou školu či školku
a rozšíření těch stávajících má také
svá omezení. Alternativou proto mohou být dětské skupiny. Jednu takovou se vedení Prahy 8 rozhodlo založit
v Karlíně.

podobné účely uvolnit i další prostory
v majetku městské části. Objekt bude
splňovat veškeré zákonné náležitosti
pro provozování dětské skupiny a díky
velkorysému prostoru se nám podaří
vybudovat i menší tělocvičnu, kterou
děti využijí třeba při nepříznivém počasí. Pokud do toho nezasáhne nějaké
zásadní zdržení, mohla by dětská
skupina fungovat již letos na podzim,“
komentuje přípravu radní pro majetek
Tomáš Slabihoudek (TOP 09 + STAN).

Pro občany Karlína
„V současnosti mnoho rodičů řeší
nutnost návratu do zaměstnání,
často i dříve, než původně plánovali.
Zejména u dětí do tří let je pak velmi
složité nalézt instituci, ve které bude
dítě nejen pohlídáno, ale zejména
kvaliﬁkovaně rozvíjeno v relativně
malém kolektivu. Navíc školkovné
u některých soukromých mateřských
škol je drahé.

Kapacita školek v Karlíně chybí, proto zde otevřeme novou
dětskou skupinu, říká Tomáš Slabihoudek (TOP 09 + STAN)

Proto jsem se rozhodl využít toho, že
Praha 8 zřizuje organizaci Osmička
pro rodinu, která vyniká svým programem rodinné politiky, a spolu s její
ředitelkou jsme připravili koncept
dětské skupiny. Podobné instituce
pomůžou rodičům a po této první
by v příštích letech měly následovat
další,“ informoval radní Tomáš Hřebík
(TOP 09 + STAN), který má ve své gesci příspěvkovou organizaci Osmička
pro rodinu.
Rekonstruovaný objekt počítá s prostory pro dvě věkové skupiny dětí.
V mini Osmáčcích budou děti ve věku
od jednoho do tří let a v Osmáčcích
od tří do šesti let. Dětská skupina pojme svou kapacitou prozatím 12 dětí.
Zařízení by mělo být přednostně
využíváno rodiči, kteří v Praze 8
bydlí. Nová dětská skupina poskytne
nadstandardní personální zajištění
(chůva, pedagog, speciální pedagog,
logoped a další) a případně i vzdělávací aktivity pro rodiče.

„Pro potřeby dětské skupiny připravujeme rekonstrukci dvoupodlažního
objektu v blízkosti Karlínského náměstí. Reagujeme tak na poptávku rodičů
a do budoucna se budeme snažit pro
DOPRAVA

Jedlička: Stavíme cyklostezky, které jsou oddělené od vozovek
Jedním z témat letošních voleb se
znovu stává určitý spor mezi řidiči aut
a cyklisty. Rád bych tady jasně zdůraznil, že vlastnit auto není zločin a zakazovat jezdit autem po Praze nikdy
nebudeme.
Přitom nebojujeme ani proti cyklistům.
Prosazujeme svobodu, aby si každý
mohl vybrat, jaký režim dopravy je pro
něj v danou chvíli nejvýhodnější.
Opravdu není nutné mít na každé
silnici cyklopruh. Na některé hlavní
ulice prostě nepatří. Ideální je, když je
možné podpořit jízdu cyklistů tam, kde
se můžou pohybovat odděleně od aut.
To je komfortní pro cyklisty, i pro řidiče
aut.
Proto jsme rozšířili cyklostezku A2
na Rohanském ostrově, která vede
mimo vozovky, a s rozšířením a zpevněním dalšího úseku této cyklostezky

u Negrelliho viaduktu budeme pokračovat letos. Jedná se o 900 metrů
cyklostezky, kterou začneme stavět už
v létě. Tento úsek napojíme na právě
budovanou Štvanickou lávku, která
brzy propojí Karlín s Holešovicemi
a Štvanicí.
A připravujeme i další trasu, dostavíme
1 kilometr chybějícího úseku cyklostezky A2 podél Povltavské ulice, kde dnes
toto propojení chybí. Až bude stavba
hotová, dojedete z Rohanského ostrova do Troji podél Vltavy po komfortním
asfaltovém povrchu.
Na tuto stavbu se nám podařilo vyjednat dotaci od hl. m. Prahy v plné výši,
Prahu 8 tak nebude stát ani korunu.
Jedná se o velmi ambiciózní projekt,
který bude mít přesah na úroveň celé
Prahy. Protože takové projekty si Praha 8 zaslouží.

Cyklostezka A2 vede podél Vltavy mimo vozovky. Na Rohanském ostrově
jsme ji rozšířili na 4 metry a položili jsme asfaltový povrch.
Letos zrekonstruujeme poslední úsek, říká Martin Jedlička (TOP 09 + STAN)
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ÚZEMNÍ ROZVOJ

PALMOVKA

Pelc: Nové Náměstí Bohumila
Hrabala úplně promění Palmovku

Konečně posun. Nová Palmovka
letos najde nové využití
Převod projektu Nová Palmovka do
rukou hlavního města je u konce. Na
konci loňského roku ho odsouhlasilo
Zastupitelstvo MČ Praha 8, několik dní
poté i zastupitelé hlavního města. Jde
o trojstrannou dohodu mezi městskou
částí Praha 8, bývalým dodavatelem
stavby a hlavním městem Praha.

Na projektu náměstí jsme spolupracovali s architekty, ale
především s občany Prahy 8, říká Petr Pelc (TOP 09 + STAN)

Pokračování ze strany 1

cestující, setkávání místních a chybět
nebudou ani zákoutí pro dětské aktivity. A to celoročně, čemuž napomohou
nejen zelené střechy stromů, ale také
příjemné prostředí kavárny nápaditě
umístěné do technologického objektu metra v samém srdci nového
náměstí spolu s dalšími zastřešenými
prostory. Těšit se můžeme také na
řadu překvapivých, hravých momentů
odkazujících k Bohumilu Hrabalovi. Náměstí bude konečně vypadat
tak, jak si zaslouží a ne jako prostor,

zeleně do plochy náměstí, a zároveň musela být řešena i povrchová
doprava. Nové náměstí zachová
stávající provoz tramvají a respektuje
nově vznikající odstavná stání pro
trolejbusy, které nahradí stávající linky
umístěné v rámci dosluhujícího autobusového nádraží.
Další rovinu tvoří zeleň a vodní prvky
vytvářející příjemné mikroklima. A konečně, Bohumila Hrabala, po němž je
náměstí pojmenováno, budou v duchu poetiky jeho textů připomínat
drobné instalace a zdánlivě nenápadné prvky poutající pozornost chodců.

Tímto krokem je u konce několikaleté
trápení s dědictvím po minulé politické
reprezentaci, která zastavila v roce
2015 stavbu a zanechala prázdné
torzo rozestavěné budovy zamýšlené
jako nové sídlo radnice Prahy 8, a také
téměř prázdnou obecní pokladnu MČ
Praha 8.
Napříč všemi politickými kluby v zastupitelstvu Prahy 8 se tak dlouhou
dobu hledala shoda. Finální dohoda je
kompromisem, kdy hlavní město Praha převezme budovu do své správy.
Zároveň se podařilo vyjednat i poskytnutí ﬁnančních prostředků ve výši
550 milionů korun pro městkou část,
které budou využity zejména na rozvoj
školských zařízení, zeleň či rekultivaci
veřejných prostranství.
Finance bude městská část dostávat
po částech v následujících pěti letech.
Hlavní město také odpustilo městské
části dluh 250 milionů korun.
“Konečně se nám podařilo vyřešit tento letitý problém. Transparentně jsme
do řešení zapojili i opozici a dohodu
s magistrátem jsme podmínili tak, aby
byly veškeré ﬁnance vázané na investice do zvelebení Prahy 8 pro občany.

Petr Pelc (TOP 09 + STAN),
zastupitel Prahy 8

kterým se ve večerních hodinách
bojíte procházet,“ komentuje plán na
proměnu Palmovky Petr Pelc (TOP 09
+ STAN), zastupitel Prahy 8 a koordinátor projektu Palmovka TEĎ.
Architektům z ateliéru UNIT se podařilo překonat četné komplikované
vztahy v řešené lokalitě. K nejsložitějším úkolům patřila přítomnost tubusu
metra, která znemožňuje volné sázení

Nový blok domů místo autobusáku
Realizace náměstí bude koordinována
s výstavbou polyfunkčního městského
bloku Palmovka One, který navrhli
architekti ze studia Obermeyer Helika.
Libeň, a vlastně celá Praha 8, pro
kterou je tento prostor zásadní, tak
získá hned dva důležité impulsy pro
celkovou revitalizaci.

Tedy aby ani případné jiné vedení
radnice nemohlo tyto ﬁnance projíst
v provozních výdajích,” uvedl Tomáš
Slabihoudek (TOP 09 + STAN), radní
pro majetek.
“Dohoda zásadním způsobem pomůže rozvoji oblasti Palmovky a povede
k dořešení celé této lokality. Na rozvoji

Ještě letos se rozhodne o tom, jak bude
využita budova Nové Palmovky

území Palmovky přitom intenzivně
spolupracujeme s vedením Prahy,
cílem je výstavba celé nové čtvrti
v okolí nedostavěné radnice. Aby okolí
nezůstalo brownﬁeldem, ale vznikne
zde nová čtvrť města se zeleným náměstím uprostřed,” říká Tomáš Hřebík
(TOP 09 + STAN), radní Prahy 8 pro
strategický rozvoj.
Magistrát momentálně řeší, co s budovou dál. V současné době existují
tři varianty. V budově na Palmovce by
mohla sídlit třeba evropská agentura
pro kosmický program, úředníci magistrátních ﬁrem nebo Praha nabídne
budovu v koncesi. Žádná z variant ale
nepočítá s tím, že by se objekt prodal.
O jeho budoucnosti by mělo být jasno
během letošního roku.

Kde nás můžete
v červnu potkat?
12.6.2022
Festival mezinárodní kuchyně
Karlínské náměstí - 11:00 – 20:00

18.6.2022
Bohnický festival piva a burgerů
Náměstí Krakov - 11:00 - 19:00

16.6.2022
Na pivo s Miroslavem Kalouskem
Pivovar Ládví Cobolis - od 18:00

19.6.2022
Tutto Italiano - Karlínské náměstí
11:00 – 20:00

17.6.2022
4. výročí várky piva na Ládví
na stanici metra C Ládví - 12:00 – 23:00

26.6.2022
Karlínský street food festival
Karlínské náměstí - 11:00 – 20:00

KŘÍŽOVKA

SROVNÁVAČKA

Poznáte naše zastupitele podle fotek z dětství?
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