
Vít Céza je lídrem kandidátky ČSSD, KDU-ČSL 
a  Zelení s  podporou Osmičky sobě. Je otcem 
dvou dětí. Dlouhodobě se zabývá výzkumem 
a  ochranou biologické rozmanitosti. Coby 
předseda komise pro životní prostředí Prahy 8 
se zabýval ochranou osmičkových sídlišť před 
zástavbou a rozvojem veřejných prostranství. 
Zasazoval se o ochranu zahrádkářských kolo-
nií. Podílel se na záchraně dubového lesa u bo-

tanické zahrady. Podporoval spolkové aktivity 
na ochranu životního prostředí a podílel se i na 
přírodovědných přednáškách pro děti. Orga-
nizoval studentské a  architektonické soutěže 
týkající se návrhů revitalizací veřejných pro-
stranství. Za městskou část byl jedním ze za-
kládajících členů Příměstského parku Trojská 
kotlina, z.s.

Popiš třemi slovy Prahu 8
Domov, krásná, ohrožená. 
 
V které části osmičky bydlíš?
Nyní v ulici Střekovská, v krásném ďáblickém 
sídlišti a předtím jsem bydlel v ulici Mazurská 
nedaleko od Botanické zahrady a úžasných vl-
tavských svahů. Obě sídliště mi velice přirostla 
k srdci.  

Proč kandiduješ do zastupitelstva?
Protože chci Praze 8 pomoci s  překonáním 
stávajících četných problémů. Naše městská 
část je na řadě míst stále zanedbaná či ohro-
žená výstavbou na úkor občanské vybavenosti 
a  zeleně. Zároveň dochází  
k  významnému zdražování 
energií a  dalších životních 
potřeb. 

Co budeš v zastupitelstvu prosazovat?
Chci v  něm prosazovat program naší koalice 

„Osm priorit pro Osmičku“, který naleznete 
na straně 3. Osobně chci především důsledně 
chránit naše osmičková sídliště a  chci začít 
rozšiřovat a  propojovat přírodní prostranství 
a důsledně dbát na jejich ochranu a bezpečnost 
občanů v  těchto prostorech. Nechci dopustit 
hrozící přesun nemocnice Bulovka a  rozpro-
dej zdejších pozemků. Dále se chci se zaměřit 
na konkrétní podporu rodin s dětmi a seniorů, 
mj. skrze zajištění míst ve školkách či dětských 
skupinách pro všechny děti od 2 let a zavedení 
cílených příspěvků na kroužky a  příměstské 
tábory. Chci také spolu s kolegy zlepšit dostup-
nost lékařů, zavést senior taxi a zřídit dluhovou 
a bytovou poradnu.

Máš z něčeho obavy?
Aktuálně mám obavy především z války, z růstu 
energií a hrozící zástavby v našich krásných os-
mičkových sídlištích. A také z nedostatečného 
zapojení občanů do řízení městské části. 

Co z toho vyplývá pro nás?
Že je třeba mít ve vedení městské části strany, 

které budou dávat mnohem větší 
důraz na sociální a  ekologický 
aspekt. To znamená na cílenou 
pomoc zejména rodinám s dětmi 
a seniorům v překonání stávající 

vlny zdražování a  na  ochranu kvality bydlení 
a životního prostředí v Praze 8. Vedení radnice 

Popiš třemi slovy Prahu 8
Různorodý milovaný domov. 

V které části osmičky bydlíš?
Jsem Liběňák, obyvatel Palmovky, hrabalovské 
ulice Na Hrázi. 

Proč kandiduješ do zastupitelstva?
Znám každý kout osmičky od Florence po Dra-
háňskou rokli, od klub 161 na Balabence po 
IPODEC na Střížkově. Za tu dobu 
jsem pomohl stovkám obyvatelů 
a obyvatelek Prahy 8. Říkám jasně 
– Praha 8 potřebuje nový restart. 
Potřebujeme znovu rozjet obnovu 
Palmovky, ochranu Invalidovny, 
Karlína a  sídlišť před nekoordi-
novaným rozvojem, potřebujeme 
být zas lídry v obnově města. 

Buď konkrétnější – co budeš v za-
stupitelstvu prosazovat?
Prahu 8, která bude naslouchat svým občanům 
– obnovíme strategické plánování včetně pravi-
delných setkání s vedením radnice. Obnovíme 
participativní rozpočet, kde si občané sami 
připraví projekt, v rámci veřejných setkání pro-
jdou hlasováním a  sami si vyberou, jaké kon-
krétní akce zaplatíme z našich daní. Zkrotíme 
developery, kteří si z naší městské části udělali 
klondajk. Radikálně rozpohybujeme váznoucí 
rekonstrukci Palmovky, prostoru okolo za-
stávky metra Kobylisy, Ládví, Florence nebo ob-
lasti Švábků. Revitalizujeme Rokytku, vybudu-
jeme park na Rohanském ostrově, všude, kde to 
půjde, vysadíme stromy. A ochráníme místa, na 
které si brousí zuby mizerové – Bulovku nebo 
bohnickou léčebnu.

Máš z něčeho obavy? 
Děsí mě vývoj cen energií – elektřiny a  plynu. 
Nebudu populisticky slibovat tisícovkové 
dárky, ale skutečnou pomoc občanům. Na rad-
nici v Klánovicích, kde pracuji, jsme rozjeli pro-
gram masivních úspor. Instalace úsporného 
kotle, tepelného čerpadla a  střešní fotovol-
taické elektrárny nás snad zachrání před děsi-
vým účtem za letošní zimu. 

Co z toho vyplývá pro nás? 
Tuto zkušenost přenesu do Prahy 
8 – na úsporné zdroje energií pře-
jde i  naše radnice, školy, kulturní 
domy. A  nejen to. Zjistil jsem, 
že při plánování energetických 
úspor je nejtěžší se dostat k nezá-
vislým a  pravdivým informacím. 
Právě na tom závisí, jestli bude 
nové úsporné vytápění fungovat 
a  jak moc bude drahé ho pořídit. 
Na naší radnici vznikne poraden-

ské centrum pro občany, družstva a SVJ, které 
pomůže s volbou nejlepšího řešení s cílem ma-
ximálně uspořit. Sluneční elektrárna bude na 
střechách domů na osmičce tak běžná jako la-
vičky v ulicích. Díky tomu ušetříme všichni.

Co vzkážeš voličům?
Volte ty, kteří mají bohaté zkušenosti, kon-
krétní plány a vize, díky nimž se osmička stane 
lepším místem pro život. Máme to společně ve 
svých rukou. 

A co když by se tě lidé chtěli na něco zeptat?
Pište či volejte kdykoli na  petr.vilgus@praha8.cz 
nebo na 602 607 994.

VOLEBNÍ NOVINY PRO OSMIČKU
ČSSD, KDU-ČSL a Zelení

s podporou Osmičky sobě

2. MgA. Petr Vilgus, Ph.D. – Zelení 

Rozhovor  
s lídrem kandidátky  

1. Mgr. Vít Céza, Ph.D. – ČSSD 

volte č. 7

POZOR, NÁVOD JAK SPRÁVNĚ VOLIT NAJDETE NA STRANĚ 4

VÁŽENÉ SPOLUOBČANKY, 
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Všichni se v  současné době potýkáme 
se zdražováním, růstem inflace a  pro-
padem reálných mezd. Naše městská 
část je na řadě míst stále zanedbaná 
či ohrožená nebezpečnou zástavbou. 
V  posledních letech jsou stále častější 
období sucha a veder. 

Potýkáme se tak s celou řadu problémů. 
Naše koalice pro Vás proto připravila 
ucelený program, jehož snahou je Vám 
s  ohledem na možnosti městské části 
pomoci s  překonáváním těchto pro-
blémů. 

by také mělo mnohem lépe komunikovat a  za-
pojovat občany do řízení městské části. 

Co vzkážeš voličům?
Prosím, zvažte v těchto volbách podporu koalice 
ČSSD, KDU-ČSL a  Zelení s  podporou Osmičky 
sobě. Jsme tým lidí, kterým jde o skutečný roz-
voj a ochranu naší krásné městské části. 

A co když by se tě lidé chtěli na něco zeptat?
Mohou psát kdykoli na ceza@vitceza.cz, pří-
padně volat na 777 501 755.

Popiš třemi slovy Prahu 8
Domov. Zanedbaná kráska. 

V které části osmičky bydlíš?
Bydlím v  Libni nedaleko od zastávky Vosmí-
kových, za chvíli jsem u Vltavy i v Proseckých 
skalách, pohybuji se však po celé Praze 8, např. 
do Bohnic jezdím s dětmi na kroužek.

Proč kandiduješ do zastupitelstva?
Abych probudil zanedbanou 
krásku, přinesl novou energii 
a  realizoval dobré nápady, které 
zlepší život občanů v Praze 8. 

Co budeš v zastupitelstvu prosa-
zovat?
Pokud jste v zastupitelstvu v opo-
zici, můžete něco ovlivnit, ale vaše 
pravomoci jsou velmi omezené. 
Pokud jste součástí vládní koalice, 
můžete prosazovat svůj program 
a  věci měnit. Ve školství chceme vyhodnotit 
školy pomocí projektů mapa školy a  zlepšit 
kvalitu vzdělání, finančními příspěvky pomoci, 
kde je to třeba, dětem na kroužky, na učebnice 
apod. Pro seniory plánujeme zavést senior 
taxi. V hospodaření s majetkem jde především 
o  opravy obecních bytů a  nebytových prostor 
a  jejich pronájem seriózním nájemcům. Pokud 
se podíváme do jiných městských částí, vidíme 
traviny a květinové záhony – v Praze 8 takové 
běžné věci neexistují. Přicházíme s konceptem 
tzv. 15–ti minutového města – tj. města, kde 
člověk má lékaře, obchody a další služby v do-
cházkové vzdálenosti 15 minut. Jedná se o jed-
noduchý nápad, který „letí“ ve všech vyspělých 
zemích.

Máš z něčeho obavy?
Poprvé od konce II. světové války zuří v Evropě 
skutečná velká válka. Jako všichni mám obavy 
ze zločince Putina a  jeho soldatesky. Putin je 
příčinou uprchlické vlny, všechno zdražilo. 
Doba je těžká, věřím však, že nás to posílí a zví-
tězíme. Ohledně Prahy 8 se obávám vedení, kte-
rému nevadí šedá a zanedbaná Praha 8 a žije ve 
světě „ruka ruku myje“.

Co z toho vyplývá pro nás?
V  programu máme podporu pro 
rodiny s  dětmi „kroužkovné“.  
Všichni se budeme muset uskrov-
nit a být ohleduplní k slabším a ži-
votnímu prostředí. 

Co vzkážeš voličům?
Jsme rozmanitá a  pestrá kandi-
dátka tří různých stran a  nezá-
vislých. Mezi námi jsou zkušení 
i  noví politici. Vážení voliči, pod-

pořte naši kandidátku ČSSD, KDU-ČSL a Zelení 
s podporou Osmička sobě ve volbách. Děkuji. 

A co když by se tě lidé chtěli na něco zeptat?
Moje kontakty jsou veřejně dostupné. Email je 
tomas.pavlu@praha8.cz a  tel. 605 983 609. Po 
Praze 8 se hodně pohybuji pěšky, chodím běhat, 
potkáte mě také v  tramvaji a  občas i  v  libeň-
ských hospůdkách.

3. Mgr. Tomáš Pavlů, B.D. – KDU-ČSL 

Celou volební kandidátku 
najdete na straně 2 

s podporou Osmičky sobě



ČSSD, KDU-ČSL a Zelení. S podporou Osmičky sobě

Zdravá, bezpečná a k občanům přívětivá Praha 8

PODPORUJÍ NÁS
Anna Šabatová
Od místních politiků by-
chom měli požadovat po-
ctivost, srozumitelnost 
a  schopnost komunikovat 
s lidmi o navrhovaných řeše-

ních. V dnešní době obzvlášť potřebujeme 
také politiky empatické, kteří jsou schopni 
chápat a řešit problémy lidí v nouzi. Klima-
tická krize zase vyžaduje schopnost budo-
vat města chytře a udržitelně.
Vítám spojování stran a jsem přesvědčena, 
že tato koalice na Praze 8 má smysl. Zá-
chrana Invalidovny, oživení Karlínských 
kasáren, obnova Palmovky, zahájení revi-
talizace parku Dlážděnka, ochrana sídlišť 
před živelnou zástavbou od Karlína, přes 
Ládví, po Čimice, oživení Löwitova mlýnu 
– to jsou úspěchy, které za sebou mají lidé 
z  této kandidátky, a  proto na Praze 8 do-
poručuji volit kandidátku ČSSD, KDU-ČSL 
a Zelených.

Hayato Okamura 
Snad každému z nás leží na 
srdci, aby mohl prožívat svůj 
život společně s  ostatními 
v  prostředí, pokud možno 
přívětivém a přátelském, ve 

vzájemné harmonii lidí i přírody, se solida-
ritou tak potřebnou v  nelehkých časech. 
V komunálních volbách 23. a 24. září vybe-
reme své zástupce, aby spravovali místo, 
kde žijeme s citlivostí a odpovědně. I proto 
má moji důvěru v Praze 8 koalice KDU-ČSL, 
sociálních demokratů a Zelených s podpo-
rou Osmičky sobě.

1. Mgr. Vít Céza, Ph.D.
ČSSD   
přírodovědec, iniciátor ochrany 
sídlišť, zahrádkářských kolonií 
a záchrany dubového lesa u bota-
nické zahrady v Troji

2. MgA. Petr Vilgus,
 Ph.D., Zelení 
Petr Vilgus je Libeňák, 
obyvatel Palmovky, 
znalec a  milovník ka-
ždého koutku Prahy 8. 
Je mu 48 let. Kromě let 
strávených v  radniční 
opozici byl 4 roky mís-

tostarostou pro strategický rozvoj osmičky 
a spolupráci občanů s radnicí. Zasadil se o oži-
vení Karlínských kasáren, z  kterých se stalo 
jedno z  nejzajímavějších míst dnešní Prahy. 
Nastartoval proměnu Palmovky, vyjednal zá-
chranu a oživení historické Invalidovny a tvrdě 
vyjednává s majitelem Paláce Svět. Vystudoval 
dějiny výtvarného umění a fotografie, pracoval 
jako živnostník, grafik, novinář. V  posledních 
letech je tajemníkem v  jedné menší městské 
části Prahy. 

3. Mgr. Tomáš Pavlů,
 BD, KDU-ČSL
Žije v  Praze 8 v  Libni. 
Je mu 55 let a  je otcem 
4 dětí (dvě holky, dva 
kluci). Pracuje jako lek-
tor angličtiny a zastupi-
tel MČ Praha 8. Nejdříve 
na Praze 8 působil jako 

aktivní občan – Petice proti stavbě předražené 
radnice na Palmovce (2012), posléze v roce 2014 
a 2018 byl zvolen zastupitelem. Z opozice navrhl 
usnesení na záchranu Libeňského mostu, které 
bylo přijato. S dalšími aktivními občany po tři 
roky organizoval různé akce v Löwitově mlýně 
a oživili libeňské podzámčí. Díky jeho nasazení 
ve finančním výboru se Poliklinika Mazurská 
dostává ze ztrát a začíná se pronajímat hospo-
dárněji. Je iniciátorem a  spoluautorem Manu-
álu pro sociálně znevýhodněné občany Prahy 8 
(Osmička, 2021/1). 

4. Mgr. Jiří Vymazal,
 KDU-ČSL
Sta rousedlík ze sídliště 
Ďáblice, na jehož osudu 
mu velmi záleží. Říká, že 
sídliště bylo vytvořeno 
pro nás a  ne pro zisk 
developerů. Zařízení 
místní vybavenosti by 

měla sloužit svému původnímu záměru nebo 
třeba jako komunitní centra. Přál by si, aby síd-
liště nebylo živé pouze na sociálních sítích, ale 
také ve svém vlastním přirozeném prostoru. 
Vystudoval sociologii. Pracuje jako analytik. 
Vě nuje se oblasti kultury, školství a  volného 
času mládeže. Zajímá ho také otázka ochrany 
soukromí. Rád jezdí na kole a  hraje na housle 
v orchestru. Je mu 45 let.

5. Ing. Hana 
Matoušová, Zelení
Zastupitelka MČ Praha 
8, předsedkyně SVJ 
v  Karlíně a  profesí da- 
tová analytička. Hanka 
je propagátorkou cir-
kulární ekonomiky. 
V  Praze 8 chce reali-

zovat více komunitních zahrad, zelených fa-
sád a  pítek. Také by ráda změnila komunikaci 
radnice s občany a znovu obnovila granty pro 
spolky a  bytové domy pro podporu životního 
prostředí, např. na zvelebení předzahrádek, vý-
sadbu ovocných keřů apod.

6. Mgr. Kateřina 
Turnhöfer, ČSSD
Dlouholetá členka 
ČSSD. Advokátka pro-
vozující vlastní praž-
skou advokátní kance-
lář zabývající se právem 
nemovitostí, právem 
společenství vlastníků 

jednotek a  bytových družstev. V  ČSSD je díky 
svému profesnímu zaměření odborníkem na 
bytovou problematiku. V  jejím volném čase se 
věnuje manželovi a synovi.

7. Tomáš Hnyk, 
Zelení
Zakladatel a  předseda 
občanského spolku Za 
Invalidovnu! a  překla-
datel, vzděláním filozof. 
V dlouholetém právním 
sporu uhájil cykloobou-
směrky v  Karlíně. Oby-

vatel sídliště Invalidovna. Zasazuje se o  vznik 
pobočky Městské knihovny v Karlíně na Inva-
lidovně. Sídlištní zahradník, který se stará asi 
o sto veřejně přístupných rybízových keřů. Po 
Praze jezdí na kole a MHD, po Česku a Evropě 
vlaky.

8. David Kopecký, BA
 (Hons), ČSSD
Operations manager ve 
startupu. Od roku 1985 
žije na sídlišti Kobylisy 
a  zajímá se o  veřejné 
dění, zejména v  této 
části Prahy 8. Vadí mu 
opuštěné a  nezajištěné 

stavby, které představují bezpečnostní  ri-
ziko. Snaží se s městskou části aktivně situaci 
ohledně těchto objektů řešit, např. objekt bý-
valého zdravotního střediska v  Třeboradické 
ulici. Člen spolku Vědomý dotek z.s., který se 
stará nejen o  Čimický háj.   Má jedno dítě, rád 
jezdí na kole a zahradničí. 

9. RNDr. Michaela 
Pixová, Ph.D., bez 
politické příslušnosti
Sociální geografka za-
bývající se udržitelným 
a  sociálně spravedli-
vým rozvojem města 
a politikou ochrany kli-
matu. V  libeňském vni-

trobloku vytváří komunitní zahradu sloužící 
k  setkávání, zahradničení, i  jako opatření na 
záchranu biodiverzity a  adaptace na klimatic-
kou krizi.  Na Praze 8 chce podpořit projekty na 
zadržování a využívání dešťové vody.

10. Mgr. Kristýna 
Zemánková, DiS., 
KDU-ČSL
Pro svůj hezký vztah 
k  dětem, kreativitu 
a hudební nadání je ob-
líbenou učitelkou v ma-
teřské školce v  Praze 8. 
Zapojila se do projektu 

probuzení Löwitova mlýna, je organizátorkou 
guerilla gardening a  každoroční Tříkrálové 
sbírky. Kristýna je vdaná a  má dvě krásné 
dcerky. Její velkou zálibou je vážná hudba 
a zpěv, kterému se věnovala profesionálně.

11. Zdeněk Ševčík, ČSSD, starobní důchodce, stavební technik 
12. Mgr. Eva Kavková, Zelení, lektorka, terapeutka 
13. Mgr. Jakub Schejbal, KDU-ČSL, právník, člen divadelního 
spolku
14. Ing. Vratislav Čermák, Ph.D., bez politické příslušnosti, pro-
jektový manažer, autor vítězného projektu Vzhůru do Prosec-
kých skal
15. Mgr. František Novotný, Hnutí idealisté, tajemník Hnutí Ide-
alisté, provozní manažer v neziskové organizaci
16. PhDr. Adéla Šeredová Purschová, Ph.D., ČSSD, manažerka 
Evropského sociálního fondu
17. Jan Vašek, ČSSD, finanční účetní
18. Bc. Sylvie Křížová, Zelení, koordinátorka Iniciativy Hlavák 
na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny
19. Dagmar Volencová, bez politické příslušnosti, novinářka, 
členka komise pro životní prostředí
20. Bc. Mariana Siváková, DiS., bez politické příslušnosti, soci-
ální pracovnice Poradny pro lidi v tísni charity v Karlíně
21. Mgr. Jana Leyerová, Zelení, právnička

22. Tahir Roshan, ČSSD, dokumentarista
23. RNDr. František Matyáš, ČSSD, starobní důchodce, projek-
tant
24. Mgr. Michaela Trtíková Vojtková, Zelení, socioložka
25. Ing. Jan Červenka, KDU-ČSL, geodet
26. Ing. Hana Truncová, bez politické příslušnosti, státní úřed-
nice, organizátorka komunitních akcí v Čimicích
27. Mgr. Kateřina Nyklová, Budoucnost, sociální pracovnice
28. Jaromír Tischer, DiS., ČSSD, správce informačních a komuni-
kačních technologií
29. Ing. Ondřej Koňák, ČSSD, ekonom
30. Bc. Václav Kříž, bez politické příslušnosti, cyklokurýr a spe-
cialista na cyklistiku
31. Mgr. Michaela Řeháková, bez politické příslušnosti, práv-
nička, šenkýřka z Löwitova mlýna
32. Ing. Jaroslav Nouza, bez politické příslušnosti, odborný asis-
tent, včelař, zakladatel včelínů u Libeňského zámku
33. Mgr. Miroslav Pešek, Zelení, středoškolský učitel, zakladatel 
spolku Učitelé za klima

34. Ing. Daniel Rödig, ČSSD, ekonom
35. Roman Minařík, ČSSD, technik
36. Mgr. Jiří Krejčí, Zelení, ředitel neziskové organizace zabýva-
jící se rozvojem dětské paliativní péče
37. Libor Holý, KDU-ČSL, lingvista a pracovník IT
38. Mgr. Tamara Pavlů, bez politické příslušnosti, středoškolská 
učitelka češtiny a francouzštiny
39. Jakub Macošek, Ph.D., Zelení, vědec ve vývoji léčby rakoviny
40. Pavel Talíř, ČSSD, provozní technik
41. Tomáš Bohata, ČSSD, zaměstnanec Magistrátu hl. m. Prahy
42. Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D., Budoucnost, vědec, vysokoškolský 
pedagog
43. Ing. Marie Bílá, bez politické příslušnosti, pracovnice v pojiš-
ťovně
44. Janka Lacová, bez politické příslušnosti, pracovnice v pojiš-
ťovně, aktivní zahrádkářka v Libni
45. Tomáš Andrle, Zelení, lektor IT a fotbalový rozhodčí

Proč Hnutí Idealisté 
podporuje tuto koalici 
Praha 8 musí investovat do fungujících 
veřejných služeb, zejména škol, do zkva-
litňování veřejného prostoru a  ochrany 
životního prostředí. Proto 
jako Idealisté podporu-
jeme tuto koalici spojující 
sociálně-environmentální 
uskupení – podobně jako 
ve volbách na Magistrát.

volte č. 7



VOLEBNÍ NOVINY PRO OSMIČKU

Osm priorit pro Osmičku
Zajistíme místa ve školkách či dětských skupinách pro děti i od dvou let a cílené pří-
spěvky na kroužky a příměstské tábory. Obnovíme projekt bezpečných cest do škol. 
Vyhodnotíme spokojenost rodičů, učitelů a žáků se školami. Zlepšíme kvalitu vzdělá-
vání. 

1

Vybudujeme pojízdný úřad radnice. Zavedeme senior taxi. Zřídíme dluhovou a byto-
vou poradnu. Chceme tzv. 15–ti minutové město – podpoříme dostupnost potřebných 
lékařů a dalších služeb v dosahu 15 minut chůze od domova. Udržíme ceny obědů zajiš-
ťovaných domovy pro seniory zřizované MČ v dostupné výši.

2

Opětovně zapojíme občany do řízení městské části skrze komise MČ. Obnovíme par-
ticipativní rozpočet. Zavedeme aplikaci CityVizor, zajistíme transparentní nakládání 
s majetkem a zavedeme transparentní pravidla pro vypisování veřejných zakázek.

3

Vytvoříme zelené plíce Prahy 8 skrze rozšíření a propojení přírodních prostranství. Za 
tím účelem taktéž vysázíme nové stromy, rozšíříme zahrádkářské kolonie a komunit-
ní zahrady. Zavedeme granty na podporu životního prostředí a využití obnovitelných 
zdrojů. Zřídíme re-use centrum.

4

Vylepšíme infrastrukturu pro pěší, cyklisty a  veřejnou dopravu. Podpoříme rozvoj 
tramvajových linek a podpoříme využívání sdílených aut. Zasadíme se o zkvalitnění 
provozu v Zenklově ulici.

5

Zabráníme developerské výstavbě na místech stávající veřejné infrastruktury a zele-
ně. U  schválených výstaveb budeme vyžadovat, aby se developeři podíleli na tvorbě 
potřebné infrastruktury, mj. v podobě školek a škol, a poskytli byty pro rozšíření byto-
vého fondu MČ.

6

Budeme informovat o nových stavebních projektech. Zabráníme hrozícímu přesunu 
nemocnice Bulovka a rozprodeji zdejších pozemků. Z Bulovky chceme moderní a přívě-
tivou nemocnici.

7

Budeme důsledně chránit obyvatele před vandalismem, krádežemi a obtěžováním na 
veřejných prostranstvích. Bezpečnost chceme řešit mj. sociální prací a  investicemi do 
veřejných prostranství.

8

Souhlasíte? Přijďte nás podpořit k volbám 23. a 24. 9. 2022. 
Děkujeme!

s podporou Osmičky sobě
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Jak správně volit ve volbách  
do Zastupitelstva MČ Praha 8
Volby se konají v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 
22:00 a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 ho-
din. Hlasovací lístky by měl volič obdržet do své 
schránky v místě trvalého bydliště. Případně je 
dostane od volební komise. Do Zastupitelstva 
Městské části Praha 8 se volí 45 zastupitelů.

Způsob hlasování a úpravy 
hlasovacích lístků

Podrobné informace o  způsobu hlasování ob-
drží volič společně s  hlasovacími lístky. V  zá-
sadě může volič hlasovat jedním ze třech způ-
sobů:
 
1) Volič hlasuje pro jednu volební stranu, a  to 
zakřížkováním čtverečku umístěného v  zá-
hlaví sloupce s  kandidáty vybrané volební 
strany. Takto upravený hlasovací lístek se vy-
hodnocuje tak, že volič hlasuje pro všechny 
kandidáty jím vybrané volební strany. Pokud 
by volič označil křížkem v záhlaví sloupce vo-
lební strany dvě a  více volebních stran, bude 
jeho hlas neplatný.
 
2) Volič může hlasovat pro kandidáty z  růz-
ných volebních stran napříč hlasovacím líst-
kem, tedy v jednotlivých sloupcích, bez křížko-
vání jen jedné volební strany. Každý křížkem 
označený kandidát obdrží právě jeden hlas. 
Volič může takto hlasovat nejvýše pro 45 kan-
didátů.
 
3) Třetí způsob volby je kombinací předcho-
zího. Volič může na hlasovacím lístku označit 

právě jedním křížkem ve čtverečku v  záhlaví 
sloupce s  kandidáty volební strany jím vy-
branou volební stranu a  zároveň může volič 
označit křížkem ve čtverečku před jménem 
jednotlivých kandidátů další kandidáty pro 
které hlasuje. Vybírat si volič může z kandidátů 
všech volebních stran uvedených na hlasova-
cím lístku, maximálně však do počtu volených 
zastupitelů. Volič takto přednostně volí jím 
označené kandidáty a následně i kandidáty jím 
označené volební strany.

Obyvatelé sídliště 
Invalidovna bojují 

za svůj domov 
V  lednu vznikl spolek Za Invalidovnu!, 
který zastupuje občany při diskusích o plá-
nované výstavbě na sídlišti. Současná koa-
lice bohužel sama s občany nekomunikuje 
a  baví se zejména s  developery. Výměnou 
za relativně nízké příspěvky od developerů 
se zavazuje, že zástavbě nebude klást pře-
kážky. 

„Na Invalidovně se nyní žije dobře. Nesmí 
dojít k tomu, že developeři území jen vytěží 
a  poškodí. Naopak musí do území vnést 
nové kvality, jako jsou stromy v  Sokolov-
ské, obchody a pobočka městské knihovny 
nebo pošta na metru a sportoviště a lékaři 
na území dnešní Čechie. Je také třeba po-
hlídat, ať sídliště není zahlceno automobily 
nových obyvatel. Cítíme podporu místních, 
a to nás zavazuje, říká předseda spolku To-
máš Hnyk, sedmička na kandidátce ČSSD, 
Zelených a KDU-ČSL.

ČSSD, KDU-ČSL a Zelení. S podporou Osmičky sobě

EU CITIZENS CAN 
VOTE IN PRAGUE’S  
MUNICIPAL ELECTIONS 

All of Prague, including Prague 8, will hold 
local elections on September 23–24. You 
can vote in these elections if:  
(1) You are at least 18 years old by voting 
day, 
(2) you are a citizen of an EU member state, 
(3) you have temporary or permanent
 residence in Prague. 

Register at least 48 hours before election 
day (i.e, before 21 September). You can 
register in person or by mail. Legally, you 
can register to vote on election day at your 
polling place, but you can avoid complica-
tions and delays if you register in advance. 
You can do so at Prague 8 district office 
at U Meteoru 6, Prague 8. It will take you 
a few minutes at Občansko-správní odbor 
Monday–Thursday 8:00–12:00 and on Mon-
day and Wednesday 13:00–17:00. All you 
need is an ID and a certificate of residence.
If you registered for a previous election, 
there is no need to do anything, just go 
and vote at your polling station as you did 
last time.

We are a coalition of local Social Demo-
crats, Greens and Christian democrats 
and we will be happy if you consider to 
vote for us. Our goal is a cleaner, greener 
and friendlier city – just like Vienna and 
Munich.

PŘIJĎTE DO NAŠEHO VOLEBNÍHO 
INFORMAČNÍHO STŘEDISKA
Veškeré volební materiály a informace ke komunálním volbám získáte v našem 
informačním středisku na adrese Zenklova 27 v dolní Libni. Informační stře-
disko pro vás bude otevřeno každý všední den od 1. září do prvního dne voleb  
23. září permanentně mezi 15:00 a 19:00. V informačním středisku bude kromě 
volebních materiálů přítomen vždy minimálně 1 kandidát do Zastupitelstva 
Městské části Praha 8, který si bude připraven vyslechnout Vaše připomínky 
a náměty. V informačním středisku pro vás bude k dispozici káva. 

V případě dotazů na činnost sekretariátu pište na ceza@vitceza.cz 
či volejte na 777 50 17 55. 

s podporou Osmičky sobě

Vážené spoluobčanky, 
vážení spoluobčané,
jak jste si právě přečetli v  předcho-
zím textu, každý občan může vo-
lit několika způsoby a  celkem mezi 
strany rozdělit až 45 hlasů. Pokud ale 
sympatizujete s  naší koalicí a  chcete 
nám pomoci realizovat náš program, 
zkuste zvážit udělení jednoho křížku 
k naší celé kandidátce, čímž nám udě-
líte 45 hlasů a  nejvíce tak pomůžete 
k  našemu silnému mandátu a  větší 
možnosti prosadit náš program pro 
osmičku. Děkujeme.

Proč Budoucnost  
podporuje tuto koalici
Rádi bychom, aby město bylo pro jeho 
obyvatele dobrým partnerem a vytvářelo 
podmínky pro kvalitní život. Za klíčovou 
považujeme dostupnost služeb, bydlení 
a podporu sousedství. 
Podobně jako u voleb na 
MHMP chceme podpořit 
koalici zastávající podobné 
ideje.
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