
Rozhovor s Romanem Petrusem, 
kandidátem na starostu Prahy 8

Začněme trochu netradičně. Proč vlastně 
ČSSD?
Do sociální demokracie jsem vstupoval v osm-
nácti letech, ale rozhodnut jsem byl již dříve. 
Levicová politika je mi bližší svou předsta-
vou o tom, že člověk není jen osamocený tvor,  

který se snaží za každou cenu přežít. Naopak  
jde o společenskou osobu, kterou společnost  
formuje, ale která může stejnou společnost  
i formovat. A jediná strana, která tuto politiku  
v České republice vyznává, je ČSSD. 
 
Pokud jste v ČSSD od 18 let, tak jste s ní prožil 
velký kus života…
Ano, je to víc jak půlka života. A za tu dobu byla 
ČSSD na vrcholech, ale i v těžkých propadech. 
Přestože to není vždy lehké, tato strana stojí za 
to. Možná i proto, že na rozdíl od některých ji-
ných stran může jít Praha 8 tak trochu vlastní 
cestou.
 
Kandidujete na radnici Prahy 8 na starostu, 
jaké máte zkušenosti?
V komunální politice nejsem nováčkem. V za-
stupitelstvu Prahy 8 jsem dvanáct let. Za tu 
dobu jsem byl členem rady, opozičním předse-
dou kontrolního výboru i čistě opozičním za-
stupitelem, se kterým se „nemluví“. Prostě jsem 
si vyzkoušel prakticky všechny role, které je 
možné na radnici prožít…

Až na toho starostu…
Ono asi nejde vždy jen o starostu jako o to, aby 
radnice nějak slušně fungovala. Z toho, jak 
radnice funguje poslední dvě volební období, 
nejsme nijak zvlášť nadšení. A podle reakcí oby-
vatel Prahy 8, se kterými pravidelně komunikuji 
já i další členové ČSSD, se situace spíše horší. 
Ale abych ještě dopověděl tu předchozí otázku, 
tak jsem také působil čtyři roky na Magistrátu 
hl. m. Prahy. 
 
A na magistrát již nekandidujete? 
Už ne. Zajímá mě Praha 8, kde jsem doma a kde 
mám jasné povědomí, co chci dělat a kam chci, 
aby se naše osmička ubírala.
 
Kde se můžeme dozvědět, kam by se mohla 
Praha 8 ubírat?
Na webových stránkách www.cssdpraha8.cz, 
na facebooku cssdpraha8.cz, v našem sekretari-
átu v Zenklově ulici 27, při našich předvolebních 
akcích v kavárně na Ládví a na speciálním vo-
lebním čísle 702 333 777. 

Karel Šašek kandiduje  
do zastupitelstva Hl. m. Prahy

Mezi největší problémy měst a tedy i Prahy 
patří nadměrný hluk a všudypřítomný, nepří-
jemný prach. Je to dáno především masivním 
rozvojem automobilové dopravy. Od hlavního 

průtahu Prahou, který prochází samotným 
centrem města a je částečně využíván i pro 
nákladní tranzitní dopravu, až po ne zcela kon-
cepční přístup při budování tunelového kom-
plexu Mrázovka – Blanka. Tento zvolený pří-
stup (především z dob primátora Béma za ODS)  
je zaměřen více na pohodlí automobilů než 
řidičů a následně pak samotných obyvatel 
přiléhajících částí. Pokud motoristé neusnou  
v dlouhých kolonách, mohou diskutovat o mož-
nostech inteligentních systémů řízení dopravy, 
které dokáží řídit provoz tak, aby byl plynulý 
a dostatečně bezpečný. Takovéto řešení má 
již tým sociální demokracie připraven a rádi  
o něm s vámi budeme diskutovat v ulicích na-
šeho města.

Možná si také motoristé v dlouhých kolonách 
budou sypat popel na hlavu, proč vlastně nejeli 
hromadnou dopravou, tedy metrem, tramvají či 
autobusem. „Ale než najdu místo k parkování, 
než dojdu na metro, než někam vůbec dojedu…“.  

Jako bych mnohé z nich slyšel naříkat. Nedo-
statek parkovacích míst na okrajích Prahy se 
spojením na metro či přímo na metru je určitě 
řešením, na které je tým sociální demokracie 
připraven. Nemůžeme tolerovat bezcitné par-
kování návštěvníků Prahy systémem jakkoli, 
kdekoli.

Tým sociální demokracie se nezaměřuje jen 
na motoristy, ale především na to, aby motori-
smus v pražských ulicích co možná nejméně 
omezoval každého z nás. A to nejen budováním 
protihlukových stěn, ale třeba i vhodným osa-
zením městskou zelení. Pro větší bezpečnost  
a přístupnost pro všechny budeme prosazovat 
již jen bezbariérové zastávky. Také nezapome-
neme na cyklisty, bruslaře a maminky s ko-
čárky. Zkrátka na ty, kteří využívají cyklostezky.  

Toto můžete od nás, od týmu sociální demokra-
cie, očekávat.

Zapojte se  
s námi do 
rozhodování 
o Praze 8:
Máte nápady, co by se v Praze 8 mělo 
změnit? Vadí Vám, že komunální poli-
tické strany nemají Vaše představy ve 
svých programech? Chcete se podílet 
na tom, jak se bude měnit místo, kde 
žijete? To je skvělé, protože právě to při-
náší náš nový projekt, který Vám nyní 
nabízíme. Žijeme tu s Vámi a stojíme 
o to, abyste spolu s námi budovali 
Prahu 8. 

Projekt „Vaše projekty pro Prahu 8“ 
umístěný na webových stránkách 
www.komunalky.cz jsme připravili 
pro všechny občany Prahy 8, ale i pro 
majitele nemovitostí či prodejen v naší 
městské části. V rámci tohoto projektu 
si můžete vyzkoušet, jaké to je vymy-
slet konkrétní komunální téma. Jak 
jej dobře připravit a zkusit přesvědčit 
ostatní, aby návrh podpořili. Témata 
projektů jsou zcela na vás. Inspirovat se 
můžete návrhy, které pro Vás připravili 
zástupci ČSSD v Praze 8, ale zároveň 
se jimi nemusíte omezovat. Určitě se 
nenechte omezit ani zdánlivou nemož-
ností realizace projektu, nebo naopak 
malým rozsahem navržené akce. Pří-
nosná může být totiž i oprava jedné 
konkrétní lavičky, či vylepšení části 
chodníku. Ve výsledku bude záležet pře-
devším na tom, jak se Váš projekt bude 
líbit ostatním. 

Přidávejte tedy vlastní projekty, dí-
vejte se, jaké projekty vymysleli vaši 
spoluobčané, a hodnoťte ty nejzajíma-
vější z nich přidělováním speciálních 
osmičkových korun. Zkuste o svých ná-
padech přesvědčit ostatní a zejména ko-
munální politiky.  Tím, že konkrétnímu 
projektu (svému či někoho jiného) věnu-
jete část nebo všechny své osmičkové 
koruny, ukazujete, jak se vám projekt 
líbí. Čím více korun, tím je větší šance, 
že si projektu všimnou i komunální po-
litici. 

Kupón na kávu ZDARMA !
Přijměte naše srdečné pozvání do diskuzních kaváren ČSSD Prahy 8,

ve kterých  si budete moci se šálkem kávy popovídat s našimi 

kandidáty do Zastupitelstva městské části Praha 8.

•  Podrobnosti o kavárnách najdete na straně 4
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Zároveň můžete vyhrát zajímavé 
ceny, například tablet, fotoaparát 

a mnoho dalších cen.

• Pokračování na straně 3



Fámy z Prahy 8
Fámy, které se někdy šíří, žijí svým vlastním životem. Občas je někdo doslova vymyslí, něco si k nim 
přidá a posune je dál. Další k nim opět něco přidají a nakonec z toho vznikne mediálně zajímavý 
konstrukt, který je využíván většinou lehce nekalým způsobem.  Pojďme se tedy podívat na některé, 
které hýbou Prahou 8.

Fáma první:
Slyšela jsem, že na Palmovce bude nové dro-
gové centrum, kde si budou moci závislí píchat 
drogy přímo na ulici. Prý vznikla i nějaká pe-
tice, ale nic jsem o tom pak už neslyšela. Tro-
chu se bojím. Ten magistrát se snad zbláznil. 

Odpověď: 
Není třeba se bát! Celá fáma vznikla kvůli pří-
pravě tzv. Protidrogové koncepce města Prahy 
na Magistrátu Hl. m. Prahy. První návrh kon-
cepce nebyl přijat ani na Výboru pro zdravot-
nictví, který řídí Roman Petrus z ČSSD, ani na 
Zastupitelstvu, kde nebyl přijat především díky 
hlasům ČSSD. Ale pozor, ani v této variantě ne-
bylo ani slovo o tom, že by na Palmovce mělo 
být nějaké drogové doupě. 
Je však pravda, že zde byl zmíněn projekt  
tzv. aplikační místnosti (samozřejmě, bez kon-
krétního umístění). Co vám však bylo zatajeno, 

že tato možnost není legislativně umožněna, 
tedy není legální. I proto ČSSD požadovala 
vyjmout tuto možnost z koncepce, což se ve 
druhé verzi podařilo. Tedy tzv. „šlehárna“ není  
v koncepci zmíněná jako podporovaná. 
V Praze 8 sice vznikla petice podporovaná 
současnou koalicí ODS a TOP09, dokonce byla 
projednána Výborem pro zdravotnictví a Za-
stupitelstvem hl. m. Prahy, přestože nezískala 
nutných 1000 podpisů. Zkuste si však tipnout, 
kdo ze stávající koalice v Praze 8 petenty zastu-
poval. Myslíte, že se projednávání zúčastnil ně-
kdo z městské části? Omyl! Z radnice se nikdo 
neobtěžoval. Přesto byla petice díky zástupcům 
ČSSD projednána.

Fáma druhá:
Panebože, zase mi někdo říkal, že se tu roz-
tahují muslimové. Dokonce už i tady u nás 
v Praze. A jako vrchol považuji to, že tady 
chtějí udělat muslimský hřbitov. A proč zase 

na Praze 8? Prý někde v Libni. A zase za to prý 
může ten magistrát. 

Odpověď: 
Tak tohle je ukázková fáma. Někdo něco zasle-
chl a hodně si k tomu přidal. A když se navíc 
xenofob dostane k peru, tak je zle. Tak jak to 
vlastně je? Především dnes všechny hřbitovy  
v Praze jsou otevřené všem od ateistů po pří-
slušníky jednotlivých náboženství. Výjimkou 
jsou tradiční židovské hřbitovy, které byly vy-
budovány v minulosti. Takže již dnes se na řadě 
hřbitovů můžete setkat s hroby muslimů, ale i 
katolíků, evangelíků, husitů, jehovistů a dal-
ších. 
A jak je to s tou Libní a muslimským hřbitovem?  
Je pravda, že muslimská obec požádala o vyhra-
zení jedné části jednoho z pražských hřbitovů 
ke společnému pohřbívání. Požádala o to Praž-
skou správu hřbitovů. Tato organizace, která je 
zřizována magistrátem, tento nápad zamítla.

Fáma třetí: 
Prý budeme mít nějaké speciální mož-
nosti parkování. Zajedeme si, kam chceme  
na Praze 8, a tam si zastavíme s kartičkou  
za pár korun. Účastnila jsem se dotazníko-
vého šetření, dokonce jsem slyšela, že kar-
tičky se už vydávají, ale já nic nedostala. 
Tak co se děje? Že by zase ten hloupý magis-
trát? 

Odpověď: 
Ne, bohužel nebudete. Ale mohli jste. Stačilo 
jen trochu přidat. Skutečně po provedených 
dotazníkových šetřeních se uvažovalo o zave-
dení speciálního systému parkování pro Prahu 
8. Dokonce se utratilo spoustu peněz za různé 
posudky, koncepce a analýzy. Následně pak  
i za přípravu propagace nového systému, výrobu  
a tisk parkovacích karet. A to vše proto, aby byl 
celý projekt potichu pohřben. 
Parkování tak bude stejné jako v ostatních 
městských částech a bude závislé na systému, 
který připravuje (a to velmi zdlouhavě) magis-
trát. Ovšem díky neprůbojnosti vedení radnice 
nebudete moci rozhodně zaparkovat kdekoliv 
na Praze 8. Magistrát připravil systém, který 
vám umožní parkovat buď v nejbližších ulicích 
od domova, nebo ve větší oblasti typu Kobylisy 
nebo v celé Praze. Částky za tyto karty budou 
výrazně odlišné. 

Fotografie z akcí 
ČSSD Praha 8

Na uvedených fotografiích jsou 
zachyceny aktivity, kterých jsme 
se v poslední době zúčastnili, 
jako je každoroční pietní akt na 
Kobyliské střelnici, předvolební 
mítinky, demonstrace proti 
vládě Petra Nečase, vernisáže, 
neformální setkání či vzdělávací 
akce (např. prohlídka Malešické 
spalovny a další). 
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Pořízení horského 
objektu pro školy  
a školky v přírodě

Cílem tohoto projektu by bylo 
zajistit dětem v mateřských 
školách a základních školách 
v Praze 8 dostupnou a kvalitní 
rekreaci v některé z příhra-
ničních oblastí. Městská část 
Praha 8 by pořídila takový 
objekt, který by mohl být vy-
užíván v zimě i v létě, tedy 
objekt s lyžařským vlekem, 
jenž by byl zároveň umístěn 
v blízkosti turistických tras  
a vodního zdroje. Pro rodiče 
by to znamenalo výrazně nižší 
náklady za ubytování.

Vybudování trasy  
pro Nordic Walking  
v Čimickém háji

Projekt by počítal s větším vy-
užitím potenciálu Čimického 
háje. Byla by vytvořena speci-
ální trasa pro Nordic Walking 
s několika zastávkami a vy-
hlídkami. Vznikla by tak nová 
nabídka pro obyvatele Měst-
ské části Praha 8 a prokouk-
nul by tento háj jako takový. 
Občané by tak nemuseli na 
svou oblíbenou činnost čekat 
až na dovolenou, ale stačilo by,  
aby si po práci zajeli do Čimic-
kého háje, kde by je čekala spe-
ciálně vybavená trať. 

Výstavba malého 
libeňského pivovaru 
„Hrabalův pivovar“

Projekt by měl za cíl vytvořit 
lokální pivovar v Praze 8, který 
by byl navíc zacílen do některé 
ze starých budov v Libni. Ve-
dle podpory genia loci před-
mětného území, ke kterému 
se váže historie obsahující 
známé hrabalovské hospody, 
by se tak navíc zachránila  
i konkrétní budova v Praze 8. 
Pivovar by měl omezenou pro-
dukci v řádu stovek hektolitrů 
piva ročně. Vedle vlastního 
pivovaru by byla zřízena i piv-
nice s občerstvením.

Místo pro pořádání 
pikniků s amfiteátrem 
v Kaizlových sadech

V rámci projektu by byla upra-
vena dostatečně velká část 
Kaizlových sadů určená pro 
pořádání pikniků s kapaci-
tou několika desítek osob. 
Místo by bylo komplexně dovy- 
baveno. Pro zvýšení atraktiv-
nosti daného místa a posílení 
místní nabídky pro občany 
by byl navíc v těsném sou-
sedství piknikového místa 
vystaven amfiteátr, který by 
byl pravidelně využíván pro 
hudební produkce různých 
žánrů

Pravidelné pořádání 
trhů výhradně míst-
ními podnikateli

Pro trhy by bylo trvale vy-
hrazeno místo na Karlínském 
náměstí. Na něm by za zvý-
hodněných podmínek nabízeli 
své výrobky v určitém čase 
výhradně osmičkoví podni-
katelé. Cílem projektu by bylo 
podpořit místní podnikatele 
a zároveň zajistit občanům 
naší městské části kvalitní vý-
robky různých kategorií, tedy 
nejen potravin, ale i různých 
řemeslných výrobků. Navrá-
tili bychom se tak ke klasic-
kým staročeským trhům.

Vážení spoluobčané, 

níže jsme pro Vás připravili 

5 projektů, které mohou být 

v následujícím volebním 

období zrealizovány. 

Záleží zcela na vás. Projek-

ty mohou zároveň sloužit 

jako inspirace pro tvorbu 

Vašich vlastních nápadů, 

které následně posoudíme 

a podle odezvy od dalších 

spoluobčanů jsme je přip-

raveni realizovat. 

Naším cílem je postupovat 

maximálně ve spolupráci 

s vámi!
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Inspirujte se našimi projekty

Jak na to?
Zaujal Vás náš projekt a chtěli byste si jej vyzkoušet? Pokud ano, stačí se 
níže přihlásit a začít. Na výběr máte dvě možnosti přihlášení. 

1. Plnoprávný přispěvatel: 

Výhody:  

• Možnost rozdělit až 250 000 osmičkových korun
• Můžete připravit až 3 vlastní projekty, které se utkají o podporu u ostatních přispěvatelů. 
• Možnost vyhrát v soutěži pro plnoprávné přispěvatele. 

Pokud se chcete stát plnoprávným přispěvatelem, vyplníte své jméno, adresu a email. Žádné Vaše 
osobní údaje nebudou použity pro jakýkoli jiný účel vyjma tohoto projektu ČSSD. Pokud Vás tato 
možnost oslovila, můžete se přihlásitna www.komunalky.cz

2. Přezdívkový (nickový) přispěvatel: 

Výhody: 

• Možnost rozdělit až 75 000 osmičkových korun
• Můžete připravit 1 vlastní projekt, který se utká o podporu u ostatních přispěvatelů.

Pokud nemáte zájem, aby se Vaše jméno či adresa dostala k zástupcům ČSSD Prahy 8, nevadí. Máte 
možnost se přihlásit jako tzv. účastník s přezdívkou. Budete mít sice menší možnosti a nebudete se 
moci účastnit soutěže o ceny, ale stále budete moci ovlivnit rozvoj Prahy 8.  Pokud Vás více oslovila 
tato možnost, můžete se přihlásit na www.komunalky.cz

Nejdůležitější otázky a odpovědi:
1) Jak budu rozdělovat osmičkové koruny?

Poté, co vyplníte své údaje, ať již reálné, či nickové, dostane na své konto určitou sumu  
osmičkových korun, které budou odpovídat způsobu Vašeho přihlášení (250 000 či 75000  
osmičkových korun). Ty pak můžete libovolně přidávat k projektům nabídnutým ČSSD 
Prahy 8 či dalším, které uvidíte na webové stránce www.komunalky.cz. Podpořit je samo-
zřejmě možné i vlastní projekty. 

2) Jak mohu přidat vlastní projekt, či projekty? 

Opět jednoduše. Poté, co vyplníte své údaje, ať již reálné, či nickové, dostane možnost zadat 
nový projekt. V dotazníku vyplníte pouze název projektu, krátký a delší popis a následně 
vyberete z předložených možností oblast, kam směřuje Váš projekt. Pokud budete chtít, mů-
žete k projektu přidat i fotografii. Projekty budou po zběžné kontrole umístěny na webové 
stránky. 

3) Jak se dozvím, zda jsem vyhrál některou z cen? 

O tom, zda jste vyhráli, se můžete dozvědět dvěma způsoby. Ideálně se dostavíte ve čtvrtek 
9. října 2014 na závěrečnou akci ČSSD Praha 8 na Ládví, kde budou po celý den probíhat akce, 
které odpoledne vyvrcholí koncertem a předáváním cen. Pro zajištění co největší transpa-
rentnosti výběru oceněných proběhne na Ládví od 15 hodin veřejné losování, do kterého bu-
dou zařazeny všechny projekty plnoprávných přispěvatelů. Pokud se nebudete moci zúčast-
nit, budou vám informace o Vaší výhře zaslány na email, který uvedete v rámci přihlašování.

Vyhrajte zajímavé ceny
1. cena tablet ASUS MeMO Pad ME301T 16GB bílý

2. cena fotoaparát Sony CyberShot DSC-W830S stříbrný

3. cena navigace TomTom Start 20 Regional LIFETIME mapy

•  Podrobnosti na webu www.komunalky.cz
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Omalovánky Prahy 8
Pro Vaše děti a vnoučata jsme připravili speciální omalovánky, níže jsou uvedeny náhledy 16 z nich. Vlastní omalovánky dostanete na našich 
předvolebních akcích, zejména pak v rámci diskuzních kaváren, které budou otevřeny na Ládví a u Krakova. Na omalovánkách jsou zachyceny 
některé hlavní pamětihodnosti Prahy 8, děti se tak mohou zábavnou formou naučit něco nového. 

Přijměte naše srdečné pozvání  
do diskuzních kaváren ČSSD Prahy 8

Kavárna u metra Ládví 
bude otevřena ve dnech 29. září (pondělí), 1. - 6. října (středa 
až pondělí) a 8. - 9. října 2014 (středa, čtvrtek), vždy od 8 do 19 
hodin. V kavárně si budete moci se šálkem kávy popovídat  
s našimi kandidáty do Zastupitelstva městské části Praha 8. 
Potkat se zde ale budete moci i s některými lídry z dalších 
pražských obvodů, dohodnuta je také návštěva předsedy ČSSD  
B. Sobotky a lídra ČSSD do Zastupitelstva hlavního města 
Prahy, ředitele Motolské nemocnice M. Ludvíka. Přijďte  
i s dětmi. Budou pro ně připraveny hry, omalovánky, skákací 
hrad a mnoho dalšího. 

Kavárna u Kulturního domu Krakov v Bohnicích 
bude otevřena ve dvou dnech, a to v úterý 30. září a v úterý 
7. října 2014, vždy od 8 do 19 hodin. Stejně jako na Ládví i v ka-
várně v Bohnicích si budete moci se šálkem kávy popovídat  
s našimi kandidáty do Zastupitelstva městské části Praha 8  
a pro Vaše děti budou připraveny hry, omalovánky, skákací 
hrad a mnoho dalšího. 

Přijďte do našeho volebního  
informačního střediska

Veškeré volební materiály a informace ke komunálním volbám  
získáte na našem sekretariátu v Zenklově ulici číslo 27 v dolní Libni, 
který je otevřen celoročně, ale posledních 11 před volbami (od pondělí 
29. září) pro Vás bude otevřen denně od 8 do 18 hodin. 

Na sekretariátu najdete vedle vlastních volebních materiálů také kandidáty do Zastu-
pitelstva městské části Praha 8, kteří budou připraveni vyslechnout Vaše připomínky  
a představit naše hlavní představy a priority.  

Kontakty na nás

+420 702 333 777

ovv.praha8@cssd.cz

www.komunalky.cz

www.cssdpraha8.cz

www.facebook.com/CSSDP8

www.youtube.com/user/CSSDPRAHA8

www.cssdpraha8.czVOLEBNÍ NOVINY  |  ČSSD Praha 8

 Kulturní dům Ládví

Statek Vraných v Bohnicích

Kulturní dům Krakov

Libeňská vodárenská věž

Libeňský plynojem

Karlínské náměstí

Invalidovna

Danube House

Libeňský zámeček

Lyčkovo náměstí

Ďáblický hřbitov

Kostel sv. Petra a Pavla

Negrelliho viadukt

Libeňská sokolovna

Grabova vila

Informační centrum ČSSD Praha 8 


