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Patrioti předložili pravidla, která
přinesla Praze 8 více jak 200 milionů!
Více jak dvě stě milionů
korun, to je pozitivní účet
Patriotů, kteří předložili
změny pravidel v jednání s
investory.
Každý investor, který staví
bytové domy, podle těchto
pravidel dobrovolně přispívá na
rozvoj Prahy 8. Tento materiál
tu chyběl třicet let, shodují se
mnozí zastupitelé a odborníci.
Déle než rok bránila opozice
schválení tohoto materiálu, který
navrhl a Zastupitelstvu předložil
náš patriot, místostarosta Jiří
Vítek. Materiál připravoval ve
spolupráci s oddělením územního
rozvoje MČ Praha 8.

Nyní tedy Praha 8 má jasná
pravidla, která přináší městské
části finanční prostředky na rozvoj.
Výsledek si pochvalují i investoři,
protože konečně schválený návrh
zabraňuje možné korupci, která v
konečné míře škodí hlavně
svobodné soutěži. Jedná se o
soubor pravidel pro zájemce o
novou výstavbu na území městské
části. Pokud má dojít k územnímu
rozvoji, je žádoucí, aby se investoři
dobrovolně podíleli na rozvoji
Prahy 8. Příspěvky putují prioritně
na rozvoj dotčeného území.
Příkladem může být připravovaná
škola na Rohanském ostrově nebo
rekonstrukce mateřských školeka
opravy sociálních zařízení.

Sídliště chráníme, co jen
můžeme! Váš hlas nás posílí
Od prvních dnů ve funkci začal
velmi náročný boj o zastavení
plánovaného zahušťování
Ďáblic a Bohnic. Občané si
vzpomenou na mnohá usnesení
Patriotů i na půdě hlavního
města, která nakonec vedla k
tomu, že nebyla schválena
koncepce hlavního města se
záměrem "zastavět" sídliště
Ďáblice. Byla usnesením
zastavena i plánovaná výstavba
na výměnících a výstavba
Jiří Vítek je na jednáních znám
výškových budov v Ďáblicích.
svojí neústupností

Místostarosta Jiří Vítek a zastupitel Michal Janovský
oba PATRIOTI při diskuzi před hlasováním o
pravidlech pro jednání s investory

Patrioti tak za necelé čtyři roky
udělali změnu, která přináší Praze 8
do budoucna nejen významné
finanční příspěvky, ale nastavuje
také ta nejtransparentnější pravidla,
která vylučují rizika podjatosti při
územním a stavebním řízení.

U příležitosti 120 let od připojení Libně ku Praze
bylo slavnostně otevřeno nové centrum kultury a
historie s názvem „Libeňský svět“
Diskusní večery, hudební akce, výstavy či vzpomínkové
akce nejen na libeňské osobnosti jsou na programu
kulturně společenského centra Libeňský svět. Za jejím
vznikem stojí libeňský patriot a současný radní Prahy 8
Michal Švarc

Večerník Patriotů

Do politiky mě dostal bohnický hřbitov
Zájem o komentované prohlídky bohnického hřbitova byl vždy obrovský

Představujeme naší jedničku na kandidátce
Jiří Vítek, bývalý profesionální hasič, který se narodil v Praze 8 a v
současné době patří mezi nejvíce respektované komunální politiky,
především díky vedení krizového řízení v době pandemie a tvrdému
postoji proti zahušťování sídlišť. Vítek je znám také jako zachránce
hřbitova v Bohnicích.
Blíží se konec jednoho volebního období, jak ho hodnotíte ze svého
pohledu a své práce na radnici?
Bylo to velmi složité období díky pandemii, ale v takové situaci se ukázalo,
že léta u profesionálních hasičů se dají zúročit i v komunální politice. Od
prvního měsíce jsme provedli distribuci více jak čtvrt milionu respirátorů,
jak do škol, tak mezi veřejnost.
Naši pomoc využily i okolní městské části. Jen pro zajímavost televize se
mnou točila reportáž, proč máme tak levné respirátory. Odpověď je vcelku
jednoduchá: Protože jsem nekradl. A do dnešních dnů máme jako jedna z
mála městských částí ještě peníze na podpůrném fondu covid.
Úspory jsou doménou Patriotů, to byla naše hlavní priorita.
Například provoz kluzišť jsme zlevnili o miliony. Za svůj největší úspěch
považuji schválené podmínky při jednání s investory, který přinese Praze 8
stovky milionů korun v průběhu několika let. Úspěchem je určitě udržení
výše sportovních grantů pro mládežnické kluby a zarputilost kolegy Švarce,
který dělá v době kdy se historie hodně dostává do pozadí, neskutečné
kvantum práce v oblasti aktivit souvisejících s historií.
Co vnímáte naopak, že se nepovedlo?
Boj proti zahušťování města je nejtvrdším
soubojem co v politice můžete zažít. I když
neustoupíte, tak někdy nemáte dost politické síly.
Proto letos musí být výsledek lepší a naše
mandáty silnější. Štve mě nedořešená budova v
Třeboradické, Nisa a další prázdné ohyzdné
budovy v majetku soukromých osob, ale i děravé
silnice na sídlištích, které TSK léta neřeší.
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Jste znám jako člověk, který se
zasloužil o úklid a popularitu
bohnického ústavního hřbitova.
Jaký tam je posun?

Upřímně, asi třikrát už jsem slavil,
že bude převeden na městskou
část, ale majitel, kterým byl stát
(konkrétně Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových), až
teď to mám černé na bílém.
Je paradoxem, že když jsem nebyl
v politice, tak jsem mohl provádět
komentované prohlídky, uklízet
hřbitov, když jsem v politice byl,
dostal jsem na dva roky od státu
zákaz podobné akce tam z
bezpečnostních důvodů provádět.
Téměř devět let trvalo mé úsilí, ale
pomalu se můj sen o tom, že
bohnický ústavní hřbitov získá
důstojnost a při tom neztratí své
kouzlo, stává skutečností. Hřbitov
mě vlastně do politiky dostal.

Jiří Vítek
Místostarosta Prahy 8
48 let
28 let ženatý, dvě děti.
Bývalý profesionální hasič.
Vyznamenán Zlatým
záchranářským křížem za
záchranu lidského života.
Mimořádně povýšen za příkladné
nasazení při povodních v Praze.
Zakladatel soutěže Železný hasič a
webu pozary.cz.
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Michal Švarc
Libeňský patriot

- Stál za vznikem murálu
připomínající operaci
Anthropoid.
- Autor všech venkovních QR
her pro dospělé i děti
- Iniciátor vzniku unikátního
kulturního centra Libeňský
svět.
- Iniciátor myšlenky na vznik
sochy připomínající čin
nejmladší popravené odbojářky
Jindřišky Novákové
- Organizátor vánočních
koncertů na Libeňském
zámečku
Michal Švarc je číslo dvě na
kandidátce Patriotů pro
komunální volby 2022

Nová škola
Na Rohanském nábřeží
vznikne díky podpoře z fondu
rozvoje, který je projektem
Patriotů nová škola o velikosti
3×9 tříd, včetně příslušného
zázemí a specializovaných
učeben, tělocvičen a sportovišť,
učitelských bytů, kuchyně a
jídelny a další navazující
infrastruktury a ploch. Včetně
jejího začlenění do nově
vznikající městské struktury v
lokalitě Rohanské nábřeží.
Celkem cca 9.500 m2 hrubé
podlahové plochy.

Co se Patriotům podařilo v tak
krátkém čase?
Pravidla pro jednání s investory
Přínos z příspěvků pro MČ Praha 8 více jak 200
milionů korun ve finančním nebo nefinančním
plnění
Koncepce bezpečnosti
První koncepce prevence kriminality od roku
1994, která umožňuje čerpat granty na
preventivní programy
Vznik koncepce odboru krizového řízení
Koncepce zajištění materiální pomoci občanům
v krizových situacích. Výdej více jak 70 000 kusů
respirátorů a tisíců litrů dezinfekce v době
pandemie.
Úspora provozu veřejných kluzišť
Výběr provozovatelů a nákup úspornější
technologie roční úspora více jak 3.500 000 Kč
Vznik muzea Libně
Unikátní místo připomínající slavné rodáky a
historii Libně (Anthropoid, Lustig, Hrabal,
Boudník)
Tramvaje do Bohnic
Prosadili jsme změnu plánované tramvajové
trasy mimo sídliště, nebude tedy kroužit
sídlištěm a ukrajovat zeleň.
Zastavili jsme výstavbu na sídlišti Ďáblice a
další plánovanému zahušťování našich
sídlišť
Vybavili jsme a zajistili záložní byty v případě
krizové situace pro občany Prahy 8.
Prosadili jsme vznik jednotky dobrovolných
hasičů Praha 8
Prosadili jsme komplexní rekonstrukci vstupních
prostor a nové vrátnice v domě s pečovatelskou
službou a zajistili větší bezpečí jejich obyvatel.
V rámci seznamování mládeže s historií jsme
prosadili unikátní projekt QR her s
historickou tématikou pro mládež a širokou
veřejnost
Prosadili jsme podporu mnoha mezinárodním
soutěžím na území MČ Praha 8
Prosadili jsme nový model grantové politiky
radnice, která se zaměřuje především na
podporu mládežnického sportu
Trenéři do škol, projekt na základních školách v
rámci tělesné výchovy umožňuje žákům
vyzkoušet si různé druhy sportu pod vedením
profesionálních trenérů

Michal Janovský
učitel, který má rád
motorky

V podstatě celý profesní život
je učitelem. Nejprve po dvou
letech vojenské služby a
následném studiu učitelství na
PřF UK nastoupil na ZŠ Na
Šutce a po krátké dvouleté
přestávce, kdy pracoval jako
grafik, působí už 25. rokem na
gymnáziu v Praze 9. Jeho
původní aprobací je fyzika a
chemie, ale více jak deset let
učí místo chemie počítačovou
grafiku a digitální fotografii.

Jedenáct let je předsedou
školské rady gymnázia, kde
působí.
Od roku 1978 bydlí v
Bohnicích. Od roku 2006 je
členem představenstva a od r.
2010 předsedou jednoho
bohnického BD/SVJ.
V posledních komunálních
volbách byl zvolen do
zastupitelstva Prahy 8 jako
nezávislý na kandidátce strany
Patrioti pro Prahu 8 a v daném
volebním období pracuje jako
předseda Komise pro školství a
je také předsedou Komise pro
BD a SVJ.
Jeho největšími koníčky jsou
hudba (aktivně hraje na
baskytaru a kytaru) a cestování
na motorce. Za nejvhodnější
dopravní prostředek pro pohyb
po městě považuje skútr, ale
když vyjede mimo město, bere
z garáže cestovní motorku, ze
které je přeci jen lepší výhled.
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Pérák zapomenutá legenda
Pérák je nejslavnější česká mytická postava 20. století. Je to záhadný
fantóm, který se znenadání objevoval a zase mizel.
Jeho hlavní vlastností bylo, že skákal do neuvěřitelných výšek. Na nohou měl
mít připevněná ocelová péra. Pohyboval se prý ulicemi protektorátní Prahy,
děsil Čechy i Němce. Psal o něm protektorátní tisk. Šla po něm prý kriminální
policie i gestapo. Historka o nepolapitelném pérákovi se stala jednou z
duševních vzpruh v období teroru v období nacistické okupace. Hlavní vlna
vyprávění o Pérákovi přichází v roce 1942 za období Heydrichiády.
Jeho základna měla být u "koule" na Palmovce, která skýtala dobrý úkryt a v
případě obklíčení mohl Pérák při ústupu odpálit tento ohromný zásobník plynu.
Pérák inspiroval například Jiřího Trnku v roce
1946 k tvorbě animovaného filmu Pérák a
SS. Nebo také překvapivě i konstruktéra
Jawy Josefa Jozífa, který již před válkou
připravovat novou dvěstěpadesátku.
Na projektu poté tajně pracoval i během
okupace, byť trestem za zakázanou civilní
výrobu mohla být i smrt. Tato Jawa dostala
jméno Pérák.
Pérák byl přízrak, který se objevoval především na periferii Prahy. Nejčastější
hlášení o něm byla, že byl jednoduše spatřen. Dalo by se nad tím mávnout
rukou jako nad vymyšlenou šeptandou. Jenže právě šeptanda byla jedním z
nepřátel nacistické propagandy, a tak nacistům nezbývalo, než Pérákovi
vyhlásit mediální válku. Vyprávění o českém supermanovi se totiž nacistům
nehodilo do krámu. Nejen kvůli propagandistickým důvodům, ale legenda o
Pérákovi dokázala narušit i německé válečné úsilí, když některé dělnice
odmítaly kvůli Pérákovi chodit do továren vyrábět zbraně pro Wehrmacht a SS.

Pro chytré hlavičky
Cesta dámou
Úkolem tohoto šachového hlavolamu je posbírat
každým tahem jednoho pěšce a cestu ukončit
sebráním jezdce. Cesta se nesmí nikdy překřížit
a každé pole se s mí projet jen jednou
Copyright © Mozkolam.cz

Karel, Pavel a Petr jsou na večeři. Dohodnou se,
že ji zaplatí ten, kterého vylosují. Mají ale jen
jednu minci. Jak to udělají, aby všichni měli
stejnou pravděpodobnost?
Hodí mincí dvakrát. A dopředu se dohodnou: Když padne
dvakrát za sebou lev, platí Karel. Když padne nejdřív lev a
pak panna, platí Pavel. Když padne nejdřív panna a pak lev,
platí Petr. Když padne dvakrát za sebou panna,
hází se znovu.

Karlín se jmenuje
podle?
a) Karla IV
b) manželky císaře
Františka I. Karolíny
Augusty
c) Karla Pražského
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Program
Patriotů
Jsme proti zahušťování
sídlišť, nejsou nafukovací.
Rekonstrukce silnic a
chodníků na sídlištích.
Intenzivní tlak na vlastníka
technickou správu
komunikací!
Revitalizace soukromých
objektů NISA, ODRA
Třeboradická a další
Výstavba sportovních hal
pro basketbal a házenou.
Ochrana zeleně na celém
území Prahy 8, zabráníme
zastavování zelených ploch a
jejich změn v územním plánu
na plochy zastavitelné.
Rekonstrukce a revitalizace
divadla Karla Hackera.
Prosazení vyhlášky o
povinnosti u nových staveb
zajistit náhradní záložní zdroje
v případě dlouhodobého
výpadku elektrické energie.
Budeme usilovat o zavedení
ekologické dopravy
především na lince 177, 200
formou velkokapacitních
ekologických autobusů.
Podpoříme bytová družstva a
získání možné dotace na
zajištění solární energie ze
střech panelových domů a tak
k finanční úspoře za energii a
ohřev vody.
Budeme dále podporovat
náš odstartovaný projekt na
vybudování nové základní
školy na Rohanském
ostrově
Budeme prosazovat vznik
vyhlášky, která v zrychleném
řízení bude sankcionovat
majitele budov a pozemků,
kteří nezajišťují okolí
Podpoříme vznik veřejných
grilovacích míst

Nebudeme lhát!

