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Praha 8 přijde o radnici, peníze i pozemky
Současné vedení Prahy 8 nebylo ani po letech schopné vyřešit katastrofální situaci kolem projektu
výstavby Nové Palmovky, kde mělo být i sídlo radnice. Naše městská část tak přijde o rozestavěný
objekt, peníze i pozemky. Na pomoc musí přijít magistrát.

Vážení a milí občané,
v rukou máte další zpravodaj 8žije,
sdružení nezávislých kandidátů
Prahy 8. S čím vás oslovujeme
v sou
časné době velkých politických změn? Především bychom vás
rádi ujistili, že jako hlavní opoziční
síla na Praze 8 vytrvale a svědomitě
sledujeme dění v naší městské části.
Kriticky vystupujeme na zasedáních zastupitelstva a pracujeme
v komisích a výborech, abychom
v rámci našich možností hájili občanské zájmy všech obyvatel Prahy 8. O tom, zda svou důslednou
kontrolní činnost budeme moct
proměnit i v činnost rozhodovací
a tvůrčí, můžete rozhodnout jen vy
ve volbách příští rok.
Jsem rád, že naši zastupitelé nejenže
pracují aktivně, ale stále tvoří i dobrý tým, jemuž jde v první řadě
o společnou věc. O střípcích z jejich
činnosti se dočtete v našem zpravodaji. Doufám, že vás osloví náš zápal, který nás ani po letech práce
pro Prahu 8 neopouští.
Každého z našich zastupitelů můžete v případě zájmu kontaktovat, například e-mailem. Všichni máme
adresu ve tvaru jméno.příjmení@
praha8.cz. Krásný podzim vám
i vašim blízkým!
Tomáš Němeček, lídr 8žije

Občané Prahy 8 už deset let jezdí kolem torza
radnice a obecního nákupního střediska na Palmovce nazvaného Nová Palmovka. Projekt měl
stát 1,1 miliardy korun, které Praha 8 získala od
občanů z privatizace bytů. Zakázku dostala v uzavřeném soutěžním dialogu společnost Metrostav,
která měla po dobu 20 let provozovat i obecní obchodní dům, jenž byl s radnicí spojen. Tento podnikatelský projekt schválila v roce 2010 tři týdny
před volbami tehdy dominantní ODS. Pět zastupitelů ODS však hlasovalo proti, poslední klíčový
hlas dodal přeběhlík Václav Musílek.

Zásah magistrátu
O čtyři roky později projekt po volbách zastavilo
hnutí ANO v koalici s ČSSD, Zelenými a podporou KSČM. Nyní zastupitelé ODS a ANO, kteří
dnes Praze 8 vládnou spolu s TOP09 a Patrioty,
projekt odevzdávají magistrátu, protože si s ním
dál nevědí rady. Budova i s okolními pozemky
tak přejde zpět pod hlavní město Praha. Ve středu 29. 9. 2021 zastupitelstvo Prahy 8 schválilo tzv.
odsvěření. Hlavní město Praha nabídne Praze 8
kompenzaci ve výši 550 milionů.
„Hlavní město Praha o budovu původně nemělo zájem, ale když vidí, že se ani po letech s rozestavěným torzem nic neděje, dospělo k rozhodnutí,
že bude v zájmu zlepšení stavu Palmovky budovu
převzít,“ říká opoziční lídr 8žije a právník Tomáš
Němeček.

Odmítnutí koncese
„Ve výboru pro Novou Palmovku, jehož zřízení
jsme na Praze 8 iniciovali, jsme prosazovali možnost, aby Praha 8 našla soukromého investora
a spolu s ním budovu dostavěla formou tzv. koncese. Podstatné je, že by tak Praha 8 o budovu nepřišla. Zájemci by se navíc našli. O koncesi stál např.
výrobce 3D tiskáren Josef Pruša, ale i významný
developer. Radní Prahy 8 však nebyli schopni
koncesi dojednat, a tak dochází k řešení, které je
pro Prahu 8 výrazně méně výhodné. Naše měst-

Jak funguje náš Fond podpory
Začátkem loňského roku jsme založili charitativní fond, kam každý ze zastupitelů 8žije posílá část svých zastupitelských odměn.
Během podzimního lockdownu se na nás na základě komunikace
se školami obrátila řada rodičů v nouzi.
Díky dárcům a našemu fondu jsme mohli darovat např. 11 note
booků, 5 dětem bezplatné doučování, 4 dětem učební pomůcky. Pro
otevřený klub Kontejner na Palmovce jsme pořídili sportovní vyba-

ská část o budovu a hlavně okolní pozemky přijde
a koncesi si pravděpodobně vyjedná hlavní město
Praha samo,“ konstatuje Tomáš Němeček. Ten si
zároveň myslí, že je to ale pořád lepší řešení, než
aby Praha 8 budovu i s okolními pozemky prodávala, jak to současná koalice na radnici ve složení
ODS–TOP09–Patrioti s tichou podporou ANO
původně chtěla. „Zájem měl samozřejmě Metrostav. Tím by však město úplně přišlo o možnost
ovlivnit podobu Palmovky,“ říká Tomáš Němeček.

Penále za nezodpovědnost
Stavba a spory kolem ní doposud Prahu 8 vyšly na
takřka 900 milionů korun. Městská část ještě navíc
vede soudní spory s Metrostavem, při jejichž prohře jí hrozí platba dalších 140–200 milionů korun.
„A to můžeme být ještě rádi, že hlavní město Praha
pravděpodobně nenaúčtuje Praze 8 zákonné penále
za dluh, který Praha 8 vůči hlavnímu městu stále
má. Město jí totiž v roce 2017 půjčilo na dostavbu
Nové Palmovky dalších 300 milionů korun,“ říká
Tomáš Němeček. Magistrát nabídl Praze 8 odložení splatnosti této půjčky, ovšem radní Prahy 8
toto odložení splatnosti odmítli s odkazem na to,
že spoléhají na politickou dohodu, že jim město
penále ve výši takřka 300 tisíc za den nenaúčtuje.
Za rok by penále činilo více než 100 milionů korun!

Konečný účet za miliardu
Jaký tedy bude konečný účet za toto podnikatelské
dobrodružství osmičkové ODS? Pokud městská část
spor s Metrostavem prohraje a bude mu platit ještě
200 milionů korun, konečný účet za Novou Palmovku bude přibližně 1 miliarda korun. Tedy takřka
tolik, kolik byla s Metrostavem plánovaná cena za
hotovou stavbu. Ovšem s tím rozdílem, že městská
část žádnou stavbu mít nebude a radnice bude dál
sídlit v nevyhovujících prostorách tzv. Bílého domu
v Libni a na dalších místech Prahy 8. V přepočtu na
každého občana Prahy 8 včetně kojenců tak tato
legrace vyšla na takřka 10 000 korun.

vení k využití na příměstské tábory, na výzvu Klokánku z Chabařovické ulice jsme koupili dětem mp3 přehrávače.
Děkujeme našim zastupitelům Vlaďce Vojtíškové, Ondřejovi Buršíkovi a Iloně Tůmové za organizaci i všem dobrovolníkům a dárcům, kteří pomohli tam, kde to bylo nejvíc potřeba.
Náš Fond podpory, který jsme před rokem založili, stále pomáhá.
Pokud byste se chtěli zapojit, přispějte na náš transparentní účet:
2701763640/2010.

Libeňské filmové léto v kině Humanita
Osmička žije v letošním červenci a srpnu oživila každý pátek večer dvůr starého libeňského kina Humanita na Palmovce akcí nazvanou Libeňské filmové léto. V jeho rámci byly promítány filmy jako Starci
na chmelu, Skřivánci na niti, Perličky na dně nebo Frigo na mašině. Na festivalu letního kina se podíleli
také promítač Martin Plitz a kobyliská Káva Na Dobrém Místě.
Vlahé letní večery u filmu a sklenky vína se v ulici Novákových 20a staly pro mnoho lidí příjemným
kulturním zpestřením, diváci se na promítání znovu a znovu vraceli. Přišli nejen pamětníci, kteří
kino pamatují z 60. let, kdy naposledy promítalo, ale i mladí lidé ze širokého okolí, kteří doteď
netušili, že se kino ve vnitrobloku nachází.
„Jsem ráda, že jsme mohli přinést do tohoto městskou částí zapomenutého koutu Dolní Libně trochu
kultury a že jsme se s majitelem kina Humanita dohodli, že otevře alespoň v provizorním režimu
i vnitřní prostory,“ říká zastupitelka 8žije a hlavní organizátorka festivalu Vladislava Vojtíšková.
Od října je tak možné navštívit každé
pondělí od 19:30 promítání a každé
úterý od 19:30 jazzové jam sessions.
Více informací naleznete na webu
https://www.humanita489.cz.

Kino vzniklo v roce 1913 přestavbou původních stájí. Biograf Útulek dostal ve
20. letech do správy Spolek válečných
invalidů, díky němuž se zde k promítání
dostal významný pražský kinematograf
Miroslav Ferkl a jeho kolega Kuchař. Oba
byli rovněž invalidé: Miroslav Ferkl neměl
pravou ruku, Kuchař zase pravou nohu.
Vnučka Miroslava Ferkla Květoslava Šedivá vzpomíná na dědu a jeho libeňské
biografy: „Pamatuju si kino Ferkl, které
děda provozoval v dnešní Zenklově, dříve
Fügnerově ulici. V kině Humanita jsem
bohužel nebyla, ale když děda hrával fotbal v libeňském fotbalovém klubu Meteor, tak na něj spoluhráči křičeli: Humanito, nadzvedni to!“
Kino bylo v provozu i za války, hned v srp
nu 1945 bylo ale stejně jako všechna
ostatní kina znárodněno, od 70. let pak
už fungovalo jen jako sklad Kinotechniky.
Prosíme všechny pamětníky, kteří mají
na kino Humanita nějakou vzpomínku, či
dokonce jeho fotografie, aby napsali na
adresu vladislava.vojtiskova@praha8.cz.

I v dopravě myslíme na ty nejzranitelnější
Doprava na Praze 8 je často skloňované téma, zvláště v poslední době spíše negativně. Prostřednictvím našeho zástupce v Komisi pro dopravu
Václava Stránského však neustále hledáme řešení pro její zlepšení. Ať se to týká situace v Zenklově ulici, kde jsme předložili magistrátnímu náměstkovi Adamu Scheinherrovi naše návrhy na uvolnění tras tramvají, nebo obecného zvýšení bezpečnosti chodců.
Právě opatření na zlepšení podmínek pro chodce, kteří představují
nejzranitelnější účastníky silničního provozu, vám nyní chceme přiblížit. Václav Stránský upřesňuje: „Za klíčové považujeme vytvořit
bezpečné pěší trasy, a to zejména v místech, kde je zvýšený pohyb
dětí, jako jsou rušné křižovatky před školkami a školami.“

rá: „Zajištěním bezpečných cest do škol ukazujeme dětem, jaké jsou
naše priority v dopravě. Sám jako otec předškolního dítěte cítím odpovědnost za vytvoření takových podmínek, kdy se rodiče nebudou
muset strachovat pustit dítě pěšky do školy.“

Bezpečné přechody
Tématu bezpečných cest do škol se věnuje organizace Pěšky městem.
Na území Prahy 8 tak v minulosti vznikly nové přechody v blízkosti
školy Lyčkovo náměstí, U Školské zahrady nebo Dolákova. V rámci
našeho působení v Komisi pro dopravu tyto projekty nejen podporujeme, ale přicházíme i s vlastními podněty. Těší nás, že k realizaci už
směřují hned tři bezpečnější přechody na ulici Pernerova – v křížení
s ulicemi Březinova, Šaldova a také Kollárova. Stránský téma uzaví-

Návrh úprav křižovatky
Pernerova × Kollárova

Návrh úprav křižovatky
Pernerova × Březinova

Další výstavba za Čimickým hájem?
Možná si ještě pamatujete, jak jsme v roce 2018 informovali o nové výstavbě za Čimickým
hájem v ulici Pekařova. Developer BEMETT Čimice tehdy na poli prováděl archeologický
průzkum pro budoucí stavbu pěti čtyřpatrových bytových domů uspořádaných do uzavřeného
resortu na pozemku velkém asi jako tři fotbalová hřiště.
Čas oponou trhnul, píše se
rok 2021. První etapa výstavby blíže ulici Pekařova
je už v pokročilé rozpracovanosti. Byty jdou jako na
dračku, a to i přes to, že jejich cena atakuje částku 140
tisíc Kč/m2. Mezitím však
došlo ještě k dalšímu vývoji. Společnosti BEMETT
Čimice nově patří i vedlejší
pozemek o zhruba stejné
ploše, a s pravděpodobností
blížící se jistotě se tedy dá
očekávat, že se bude stavět
i zde (viz mapka).

Otočka radnice
Jak se k celé věci staví vedení městské části? Posuďte sami: MČ Pra
ha 8 nejprve ústy radního Hřebíka podávala námitky a snažila se
zabránit rozšíření stavebního povolení s odvoláním na rozpor mezi
záměrem a platným Územním plánem. Podle odvolání též „dochází
a v budoucnu bude docházet k nepřiměřené zátěži pro okolí a současně ke zvýšenému využívaní veškeré infrastruktury (…), aniž sám
záměr městu a svému okolí něco nabízí“.
Před letními prázdninami však došlo k totální otočce – městská
část na návrh radního Hřebík zcela obrátila a vzala své odvolání
zpět! V důvodové zprávě k tomuto rozhodnutí nebylo žádné vysvětlení. Tímto záměrem se nezabývala ani komise pro územní rozvoj,
jak by bylo logické. Korupční potenciál takovéhoto přístupu k rozhodování rozhodně nepovažujeme za zanedbatelný.

Úsměvné výkupné
V současné době prý probíhají jednání s developerem o jeho dobrovolném příspěvku do fondu
rozvoje MČ Praha 8. Jak silná je vyjednávací pozice
naší radnice, která již vlastně ve všem ustoupila, si
nemusíme nalhávat. Sami očekáváme pouze symbolický příspěvek ve výši několika málo milionů
korun, což je vzhledem k odhadované hodnotě
původního záměru ve výši 900 milionů korun dost
úsměvná částka.
Není bez zajímavosti, že hned sousední pozemek, který se nachází blíže elektrické rozvodně,
vlastní další developerská společnost NAXXAR
Consult s.r.o. (na přiložené mapce je vyznačen
zeleně). V současné době se podle platného územního plánu jedná o městskou krajinnou zeleň,
stavět se zde tedy nesmí. Existují však samozřejmě
cesty, jak územní plán změnit, zejména máte-li na
své straně vstřícného radního.

Modrý obrazec označuje rozlohu původního pozemku, oranžový současný stav.

Ohlédnutí za jarní výzvou 8 žije
Jarní výzva je úspěšně za námi, děkujeme všem, kdo se zapojili! Společně s vámi jsme na celé Praze 8 přidali více než 300 podnětů na
opravy rozbitých chodníků a silnic. Tři nejpilnější navrhovatelky jsme ocenili poukazy na nákup sportovních potřeb. Gratulujeme!
Bohužel ne všechny podněty byly přijaty
rovnou k vyřízení. Týká se to zejména oprav
chodníků a méně vytížených silnic.
Na osobním setkání jsme paní ředitelce
TSK oblastní správa Sever předali zbytek
podnětů, na které původně nedošlo. Do-

Opravy se dočkal i chodník
nedaleko Vozovny Kobylisy.

zvěděli jsme se ale, že personální i finanční
možnosti TSK jsou prý omezené. Přesto nás
těší, že se některá místa dočkají zásadnějších
rekonstrukcí, např. ulice Ve Vrchu, křižovatka Zenklova – nám. Na Stráži, Katovická, Na
Dlážděnce a další.

Poukazy pro tři nejpilnější
autorky podnětů, v pozadí již
opravený chodník na Ládví.

Také se vaše dítě nedostalo
do školky?
Letošní přijímací řízení do školek dopadlo zvlášť v Karlíně špatně – pro
řadu tříletých dětí zde už nezbylo místo.
Jako opoziční klub tlačíme na odbor školství i na odpovědného radního,
aby se konečně začali věcí zabývat. Je zjevné, že v Karlíně už kapacita současných školek nepostačuje.
Podívejte se na čísla s námi:
• Červená barva znamená nepřijaté děti: nejvyšší čísla jsou u MŠ při
škole na Lyčkově náměstí včetně čtyř tříd v Pernerově ulici, u Sluncové
a na Sokolovské.
• Zelená barva znamená, že školka přijala všechny žadatele.
• Dobře vypovídajícím údajem je datum narození posledního přijatého
dítěte. Jak je vidět z tabulky, školky v Bohnicích přijímají i tříleté děti: ve
školce Lešenská je dokonce nejmladší přijaté dítě narozeno 14. 3. 2019,
ve školce Krynická 7. 4. 2019. V Karlíně je ovšem nejmladší přijaté
dítě na Lyčkově náměstí/Pernerově narozeno 26. 3. 2018, Na Korábě
8. 2. 2018, U Sluncové je nejmladší dítě narozeno 20. 6. 2018.
Současná rada bohužel nedělá pro zlepšení této situace, která komplikuje
např. návrat matek do zaměstnání, nic a nechává vše jen dál volně plynout.

Pokud víte o nějakém dalším místě, které
vyžaduje opravu, určitě nám dejte vědět na
info@8zije.cz, ideálně s fotkou místa a jeho
okolí pro zorientování. Rádi to za vás předáme k vyřešení.

Aspoň provizorně opravená vozovka
nedaleko Odry v Bohnicích.

3. ročník soutěže o nejkrásnější předzahrádku Prahy 8
Osmička žije uspořádala již 3. ročník soutěže o nejkrásnější předzahrádku Prahy 8. Kdokoli z Prahy 8 mohl na náš facebook nahrát
fotografii své předzahrádky, záhonku ve veřejném prostoru nebo balkonových květin. Pak proběhlo na facebooku hlasování, které letos
vyhrály následující předzahrádky:
• V kategorii nejpěknější předzahrádka zvítězila paní Jana Brabcová ze Střelničné ulice (a).
• V kategorii nejkrásnější balkonové květiny zvítězil pan Martin Procházka z Dolákovy ulice v Bohnicích (b).
• Čestné uznání za nápaditý balkon v Libni získala paní Monika Oshodi (c).
Všem výhercům jsme předali diplomy a příspěvky na zahradnický materiál v Tiché kavárně na Ládví (d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Nová klubovna už slouží skautům
Víte, že Praha 8 má ve svém majetku dvě celopražsky unikátní budovy? Tou první
je již roky nedostavěná nechvalně proslulá budova nové radnice na Palmovce, pod
jejímž stavem jsou podepsány zejména místní ODS, TOP 09 a hnutí ANO. Tou
druhou je budova nové klubovny pro skauty v Bohnicích. Pod ní jsou pomyslně
podepsáni hlavně náš zastupitel a skaut Ondřej Buršík a náměstek primátora Pavel Vyhnánek za Prahu Sobě. Kredit ovšem rádi připíšeme i osmičkové vládnoucí
koalici, bez jejíhož souhlasu by nebylo možné v tomto volebním období projekt
prosadit.
Záměr původně vznikl jako jeden z úspěšných projektů prvního ročníku participativního rozpočtu Moje Osmička, kde jasně zvítězil. Od tohoto nápadu našeho kolegy
předat klubovnu skautům uběhly čtyři roky. Nový školní rok tak již bohničtí skauti ze
střediska Stopaři začínají v novém. Jak klubovna postupně rostla, se můžete podívat na
fotografiích. 

Osmisměrka
„Maminko, jak to, že osmička žije, když je to číslo?“
„Vašíku, ty taky žiješ a jsi ……………………………….“
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ŠTĚSTÍ, TANČIT, TULIVÁ,
TVRZ, USMĚVAVÁ, VESELÁ,
VÍR, VLAK, VŮNĚ, ZDRAVÁ,
ZPÍVAT.
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Po vyškrtání výše uvedených výrazů zbyde 15 písmen/znaků, která po přečtení
po řádcích tvoří tajenku.
Zpravodaj připravili: Tomáš Němeček, Vlaďka Vojtíšková, Václav Stránský, Ondřej Tuček, Ilona Tůmová, Ondřej Buršík, Dana Blahunková
a Martin Bedřich. Vyšlo v říjnu 2021. Kontakt: info@8zije.cz

