
Tisková zpráva 

ČSSD, KDU-ČSL a Zelení společně do voleb v Praze 8 

Sociální demokraté, křesťanští demokraté a Zelení budou společně kandidovat v podzimních 

komunálních volbách v Praze 8. Koalice vychází z programové shody, ale i z dobré spolupráce v 

minulosti. Kampaň byla zahájena 1. června 2022 úklidem Zenklovy ulice a okolí. Pro koaliční strany 

patří životní prostředí, spolupráce s občany a péče o veřejný prostor mezi významné priority. 

Kandidátku povede přírodovědec Vít Céza z ČSSD. V letech 2014–2018 se coby předseda komise pro 

životní prostředí podílel na pořádání rozsáhlých veřejných projednávání, ochraně ďáblického sídliště 

před zástavbou, záchraně dubového lesa v trojské části Bohnic či na podpoře spolkových aktivit 

týkajících se životního prostředí. „Naše hlavní cíle jsou shrnuty v osmi prioritách pro Osmičku. Zásadní 

roli v nich má podpora rodin s dětmi a seniorů. Chceme jim pomoci s překonáním stávající těžké 

ekonomické situace dané masivní vlnou zdražování. Dále se zaměříme na ochranu celého území před 

nevhodnou developerskou výstavbou a výrazně rozšíříme a vzájemně propojíme plochy zeleně. 

Občanům vrátíme participativní rozpočet, granty pro zlepšení životního prostředí a zapojíme 

veřejnost do plánování jejich nejbližšího okolí.“ 

Současná zastupitelka za Zelené Hana Matoušová chce Prahu 8 udržitelnou. „Změna klimatu se týká i 

Prahy 8. Pro současnou radnici vedenou ODS se starost o životní prostředí omezuje na sekání trávy. Já 

chci stromy v ulicích, zelené střechy, zelené fasády a solární panely na střechách, chci Prahu jako 

Vídeň.” Kromě přístupu k životnímu prostředí jí vadí i soutěž, kterou nedávno zorganizoval starosta 

Gros (ODS). “Starostovi Prahy 8 přišlo v době války na Ukrajině jako dobrý nápad zorganizovat 

výtvarnou soutěž pro občany osmičky, kde lze vyhrát zbraň nebo bojové nože. Soutěž Moje česká 

vlajka je určena mj. i dětem do 13 let. Považuji za krajně nevhodné, aby starosta rozdával zbraně v 

soutěži, která je určena i dětem,” dodává. 

Zastupitel Tomáš Pavlů z KDU-ČSL má velkou zásluhu na otevření Löwitova mlýna veřejnosti, záchraně 

Libeňského mostu, ale i na vytvoření Sociálního manuálu pro sociálně znevýhodněné: „Je třeba cíleně 

podporovat rodiny s dětmi zavedením kroužkovného a dotovaných obědů a pomáhat sociálně 

znevýhodněným. Zlepšíme kvalitu vzdělávání na školách, které zřizuje naše městská část. 

Zefektivníme hospodaření s majetkem městské části a opravíme a pronajmeme byty, které nynější 

koalice nechává prázdné.“ 

Pro více informací kontaktujte: 

Vít Céza – ceza@vitceza.cz, 777501755 

Hana Matoušová – hana.matousova@praha8.cz, 777825758 

Tomáš Pavlů – pavluthom@gmail.com, tel.: 605 983 609 
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Osm priorit pro Osmičku 

1. Zajistíme místa ve školkách či dětských skupinách pro všechny děti od dvou let a cílené příspěvky 

na kroužky a příměstské tábory. Obnovíme projekt bezpečných cest do škol. Vyhodnotíme 

spokojenost rodičů, učitelů a žáků se školami. 

2. Vybudujeme pojízdný úřad radnice. Zavedeme senior taxi. Zřídíme dluhovou a bytovou poradnu. 

Podpoříme dostupnost potřebných lékařů. Udržíme ceny obědů pro seniory v dostupné výši. 

3. Opětovně zapojíme občany do řízení městské části skrze komise MČ. Obnovíme participativní 

rozpočet. Zavedeme aplikaci CityVizor, zajistíme transparentní nakládání s majetkem a zavedeme 

transparentní pravidla pro vypisování veřejných zakázek. 

4. Nebudeme lhostejní vůči klimatické změně a vytvoříme zelené plíce Prahy 8 skrze rozšíření a 

propojení přírodních prostranství. Za tím účelem taktéž vysázíme nové stromy, rozšíříme 

zahrádkářské kolonie a komunitní zahrady. Zavedeme granty na podporu životního prostředí a 

využití obnovitelných zdrojů. Zřídíme re-use centrum. 

5. Vylepšíme infrastrukturu pro pěší, cyklisty a veř. dopravu. Podpoříme rozvoj tramvajových linek 

a vyhradíme místa pro parkování sdílených aut. V Zenklově ulici upřednostníme MHD. 

6. Zabráníme developerské výstavbě na místech stávající veřejné infrastruktury a zeleně. U 

schválených výstaveb budeme vyžadovat, aby se developeři podíleli na tvorbě potřebné 

infrastruktury, mj. v podobě školek a škol, a poskytli byty pro rozšíření bytového fondu MČ. 

7. Budeme informovat o nových stavebních projektech. Zabráníme hrozícímu přesunu nemocnice 

Bulovka a rozprodeji zdejších pozemků. Z Bulovky chceme moderní a přívětivou nemocnici. 

8. Budeme důsledně chránit obyvatele před vandalismem, krádežemi a obtěžováním na veřejných 

prostranstvích. Bezpečnost chceme řešit mj. sociální prací a investicemi do veřejných prostranství. 

  

      

 


