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2. března, 19:00 – Od Beethovena k hudbě umělé inteligence. 
Komponovaný pořad. Vstupné 50 Kč.
Hudba v průběhu stale�. Může ovlivnit umělá inteligence umění 
21. stole�? Připravil Akademický orchestr ČVUT a robot SK 80.

4. března, 10:00 – divadlo VšeMožno – Na hrášku aneb Jak
se píše pohádka. Představení pro dě�, vstupné 90 Kč.
Víte, jak se pozná pravá princezna? Ne? A víte, jak se dostane pohádka 
do knížky, abyste si ji mohli přečíst? Nevíte? Tak přijďte a my vám to s 
chutí povíme.

5. března, 14:00 – Industriálním Karlínem a Libní – komentovaná 
procházka (sraz před hlavním vchodem Invalidovny). Vstup volný.

5. března, 16:00 – Vánoční sokol – loutkové představení Sokola
Libeň. Vstup volný.
Tři kamarádi jdou o vánočních prázdninách do sokolovny. Ale ouha,
kde jsou klíče? Jsou v sokolovně zamčení! Přijďte se podívat, jak jejich
dobrodružství dopadne!

11. března, 10:00 – host divadla VšeMožno – Světový Koblížek, hraje
Pupenteátr Klára Kaše. Představení pro dě�, vstupné 90 Kč.
„Já Koblížek, Koblížek…“ Malá pěvecká šou právě upečeného
zlatavého Koblížka. Všichni ho chtějí…! On je pěkně mazaný, ale
oslnění vlastním úspěchem nepřináší nic dobrého.

Program březen 2023

Otevřeno středa 13:00 – 18:00, ostatní všední dny na základě objednání.
Kontakt: Kateřina Ondrušová, email: katerina.ondrusova@praha8.cz, telefon: 222 805 186

16. března, 18:00 – Amerika volá Československo, tady Voskovec 
a Werich – Route 66. Přednáška Filipa Šíra, vstupné 50 Kč.
Putování slavnou „šestašedesátkou“ po stopách Jana Wericha
a Adolfa Hoffmeistera. A kam se ztratil Jiří Voskovec?

20. března, 19:30 – divadlo VšeMožno – Tož Welzl, představení pro 
dospělé, vstupné 220 Kč.
Jan Eskymo Welzl byl český polárník, cestovatel, dobrodruh, lovec
a náčelník eskymáků. Inscenace kombinuje hrané a loutkové scény.

26. března, 14:00 – Hrabalovou Libní – komentovaná procházka po 
stopách největšího z libeňáků (sraz před Libeňským světem). Vstup 
volný.

26. března, 15:00 – divadlo VšeMožno – Perníkomat aneb Je to na 
vás! Představení pro dě�, vstupné 90 Kč.
Dobře, dobře, tohle známe. Jeníček, Mařenka, ježibaba… Všichni víme, 
jak to dopadne. Ale my do téhle rovnice přidáme jednu neznámou –
vás. Jaký bude výsledek?

Podrobnější informace o divadle VšeMožno
na www.vsemozno.cz a www.facebook.com/vsemozno

Po celý měsíc výstava nejlepších snímků z fotosoutěže "Praha 8 ve dne, v noci", vstup volný.



Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / BŘEZEN 2023   www.praha8.cz 3

Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8

Slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,

FOTO 
MĚSÍCE
Ledová 
„savana“  
z Bohnic
Vážení čtenáři,  
na tomto místě pravidelně  
zveřejňujeme nejlepší fotografii, 
které nám v dobré kvalitě zasíláte 
na e-mail: vystavy@praha8.cz. 
Připište název díla a jméno autora.

Ze snímku by mělo být patrno,  
že se týká Prahy 8. Témata jsou 
čistě na vás. 

Zaslané snímky zařadíme příští 
rok do fotosoutěže Praha 8  
ve dne v noci.

Autor: Anna Kňourková

začíná březen, jenž nám konečně 
přináší jaro, které jsme očekávali 
toužebněji než v minulých letech. 
Vždyť letos jsme ze zimy měli obavy, 
před rokem vypukla barbarská invaze 
putinovských hord na Ukrajinu. Mu-
seli jsme se postarat o mnoho váleč-
ných uprchlíků, moskevský režim se 
navíc pokusil využít svého energetic-
kého postavení jako zbraně proti nám 
a dalším evropským zemím. 

V polovině února, kdy tyto řádky 
vznikají, se již dá říct, že jsme tuto 
situaci s problémy zvládli. Nebylo to 
nic lehkého, to dobře vím, mnozí 
z nás mají napjatý rozpočet 
doposud. Ať je to ten rodinný, či 
firemní, nebo nakonec i rozpočet 
městské části. Ten se letos sesta-
voval opravdu velmi obtížně, 
mohu dokonce napsat, že nej-
obtížněji, co pamatuji. Přes to 
všechno se dá říct, že jsme 
všichni silnější a odolnější, 
než jsme si sami mysleli. A to 
je přece velmi dobrá zpráva.

Co se týče fungování komunální 
sféry, s jistou úlevou je třeba přijmout 
fakt, že se konečně ustaví nové vedení 
Prahy. Nekonečná vyjednávání a nejis-
tota, kdo tedy nakonec zasedne na 
Mariánském náměstí, ztěžovala fungo-
vání pražských městských organizací 
a nic dobrého nepřinesla ani radnicím 
městských částí. Je vidět, jak je důležité 
umět jednat s respektem k partnerům 
a dokázat se shodnout na kompromisu. 
Bohužel, toto zvolení zastupitelé hlav-

ního města opravdu 
nepředvedli. Snad se 
jim už bude dařit lépe 

v další práci pro naši 
krásnou Prahu. To 

přeji novému vedení 
metropole i nám 

všem. 

V březnu také slavíme dva důležité 
dny. Jeden, který skoro dokonale 
zprofanovali komunisté za své dlou-
holeté vlády – Mezinárodní den žen. 
Někteří z nás si ještě pamatují, jak se 
v té době tento den slavil. Dnes bych 
především chtěl všem ženám ze srdce 
poblahopřát a poděkovat už bez teh-
dejších ideologických nánosů. Dru-
hým významným okamžikem je Den 
učitelů. Těm patří velké díky za jejich 
každodenní práci s dětmi a mládeží, 
která rozhodně není lehká. Paní uči-
telky i páni učitelé si zaslouží poděko-
vání a hlavně podporu od nás rodičů, 
protože jen naše vzájemná důvěra 
a spolupráce prospívá našim dětem 
v jejich cestě za dobrým vzděláním. 

Co nejhezčí začátek jara přeje
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Zpravodajství

Karlínské náměstí  
bude opět centrem 
kvalitního jídla a zábavy. 
Už čtvrtá sezóna Karlín 
Marketu se zahájí v pátek 
3. března 2023. Trhy pak 
poběží každý pátek  
od 8 do 18 hodin  
až do Vánoc. 
Kromě stálých a oblíbených 
stánků, jako jsou například 
Maďarské lahůdky od Zsoltiho, 
Květiny Bystrým, řemeslná 
pekárna Náš chléb, Bačova salaš 
nebo třeba Vinařství rodiny 
Machových, vás letos bude 
čekat spousta novinek. Těšit se 
můžete například na Pivovar 
Přeštice, který byl jednou 
z hvězd pořadu Příběhy starých 
hospod na ČT1. Každý pátek 

přivezou food truck plný skvělé-
ho masa a uzenin z přeštických 
prasátek a nebude chybět ani 
jejich nabídka piv a různých 
specialit, které si budete moct 
dát třeba k obědu během krás-
ného karlínského léta. Firma 
Maso Domu pak doplní nabídku 
o kuřecí, hovězí, ale třeba 
i skvělé selečí maso.

Od konce dubna se k prodej-
cům přidá Farma Hana Součková 
ze Semic. Ke svojí produkci na 
polích v Polabí přistupuje s ne-
falšovanou radostí a láskou. 
Pěstuje bez chemických postřiků 
či hnojiv přes 50 druhů rostlin. 
Hana Součková bere půdu jako 
jedno ze svých největších bohat-

ství a podle toho k ní také přistu-
puje. Nechává plochy o několika 
hektarech odpočinout klidně 
i pět let. Z ovoce a zeleniny z její 
farmy se budete moci v Karlíně 
těšit celou sezónu. 

Mezi nové tváře pátečních 
trhů se zařadí také sociální 
podnik pro osoby s handicapem 
Gulle food truck. Na jejich 
stánku si budete moci vychut-
nat skvělou výběrovou kávu 
a čerstvě připravené nadýchané 
mini koblížky. 

V květnu a v červnu se budou 
moci zájemci opět přihlásit 
k účasti na Sousedském stánku. 
„Tento koncept byl velmi popu-
lární v předešlých letech, kdy si 
naši sousedé z Prahy 8 mohli 
zdarma vyzkoušet nabízení 
svých různorodých produktů 
zákazníkům rovnou na páteč-
ních trzích. Další ročník jistě 
přinese mnoho zajímavých 
výrobců a začínajících podnika-
telů, které tak můžeme v našem 
sousedství podpořit,“ doplňuje 
zastupitelka Hana Novotná 
(TOP 09 + STAN). 

Nově si budou moci návštěv-
níci od letoška v rámci Karlín 
Marketu pořádat oslavy nebo 
firemní setkání pod širým ne-

bem. Pořadatelé vám zajistí 
výzdobu i občerstvení podle 
vašich přání, a vy se tak přijdete 
už jen bavit.   

Jako poděkování za přízeň si 
pro vás Karlín Market opět 
připravil stylové látkové tašky, 
které lze využít k vašim náku-
pům na trzích. (TK)

Více o kulturních akcích na str. 10

KARLÍN

Trhy startují čtvrtou 
sezónu s řadou novinek 

  Na Karlínském náměstí nebudou chybět ani kvalitní uzeniny

KRÁTCE
Databáze aktivit
MČ Praha 8 by ráda zveřejnila 
souhrnnou databázi aktivit – za-
bezpečení péče o děti ve věku 
tři až šest let v červenci a srpnu 
2023 na území městské části. 
Jde hlavně o dětské skupiny, 
kluby, příměstské tábory apod., 
ale musí být i pro tuto věkovou 
skupinu. Pokud by chtěl organi-
zátor být v této databázi, která 
bude posléze zveřejněna jak na 
webu www.praha8.cz, tak na 
dalších komunikačních kanálech 
městské části, nechť zašle 
informace o své aktivitě ve 
složení: lokalita, popis aktivity, 
časové vymezení, kontaktní 
osoba – mobil a e-mail na 
adresu vedoucího odboru 
školství ÚMČ Praha 8 Petra 
Svobody (Petr.Svoboda@
praha8.cz).

Co takhle pracovat  
pro OSPOD? 
Orgán sociálněprávní ochrany 
dětí Prahy 8 hledá zaměstnan-
ce. Nabízí odbornou podporu, 
11. platovou třídu, pět týdnů 
dovolené + šest sick days, 
klouzavou pracovní dobu, čtyři 
dny měsíčně možnost home 
office, 7000 korun na rekreaci 
či jiné záliby, hrazení plného 
ročního kuponu na MHD, 
stravenky v hodnotě 100 
korun. Požadujeme povinnou 
kvalifikaci dle zákona č. 
108/2006 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů. V případě zájmu 
kontaktujte Dagmaru Kubičíko-
vou, tel.: 222 805 244, e-mail: 
dagmar.kubicikova@praha8.cz

ALTA  
poprvé v Libni
Studio ALTA se stěhuje do nové 
lokality, do sousedství Palmovky 
a Libně. Ještě před zahájením 
sezóny v nových prostorách 
bývalého Panského pivovaru, 
které se plánuje na květen 2023, 
čeká Studio ALTA několik prv-
ních vstupů na nové území. 
Prvním z nich je dvoudenní mini 
cyklus událostí HOW WE ARE, ve 
kterém Studio ALTA spojilo síly 
s libeňskou galerií SVĚTOVA 1. 
S novými sousedy tak zahájilo  
17. a 18. února 2023 svou úplně 
první činnost v nové lokalitě. (TK)

Mezi nové tváře 
pátečních trhů se 
zařadí také sociální 
podnik pro osoby 
s handicapem Gulle 
food truck. Nejbližší akce

I letos se uskuteční pravidelné 
nedělní tematické festivaly plné 
skvělého jídla, pití a doprovod-
ného programu pro děti i do-
spělé. Sledujte Karlín Market na 
Facebooku a Instagramu, a včas 
se dozvíte více.
   5. 3.,  11.00–18.00 hodin 

Karlínské polívkování 
  19. 3., 11.00–18.00 hodin 

Karlínský street food 
festival 

  2. 4., 11.00–18.00 hodin 
Karlínský food truck 
festival 

  16. 4., 10.00–18.00 hodin 
Karlínský festival kávy 

  30. 4., 11.00–19.00 hodin 
Čarodejnice 
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Objekt Nová Palmovka se oficiálně stane sídlem Agentury Evropské unie 
pro Kosmický program (EUSPA), která rozšiřuje v České republice svou 
působnost a potřebuje získat nové prostory. 

Vláda a EUSPA podepsaly společné memoran-
dum o podpoře stěhování agentury do budo-
vy Nové Palmovky, která byla dlouhodobě 
bez využití. Při podpisu byly též představeny 
architektonické vizualizace podoby vnějšku 
a vnitřku budovy. Hotovo má být v roce 2025.

 „Aplikace systémů družicové navigace, 
telekomunikace a pozorování Země využí-
vají stamiliony Evropanů každý den. Kromě 
využití v dopravě je tu i zemědělství, ener-
getika či nakládání s přírodními zdroji. 
EUSPA tak nabízí České republice, našim 
firmám, výzkumným pracovištím i běžným 
občanům obrovské příležitosti. Proto jsem 
rád, že agentura posiluje svoji přítomnost 
v České republice a právě podepsané me-

morandum je toho důkazem,“ uvedl ministr 
dopravy Martin Kupka (ODS), který za 
kosmické aktivity v ČR odpovídá.

Agentura se na Palmovku přestěhuje 
z Holešovic. Celkový budoucí přínos pro 
HDP České republiky do roku 2027 je odha-
dován na devět miliard.

V důsledku rozšíření působnosti EUSPA 
se postupně zvyšuje i počet pracovníků 
agentury, externích odborníků a konzultan-
tů, kteří v agentuře působí, a to až na 550 
v roce 2027. K úkolům EUSPA patří zejmé-
na bezpečnostní akreditace družicových 
systémů, rozvoj trhu a využití dat a služeb 
Kosmického programu EU a také podpora 
podnikání v této oblasti. (RED)

LIBEŇ

Agentura pro kosmický 
program míří na Palmovku 

VOLBY

V Praze 8 
jasně zvítězil 
Petr Pavel
Klání o prezidentský post v osmém měst-
ském obvodu jednoznačně ovládl Petr 
Pavel. Ve druhém kole získal při vysoké 
volební účasti skoro 74 procent hlasů, 
jeho rival Andrej Babiš přes 26 procent. 
Petr Pavel dominoval už v kole prvním, 
kde mu hlas dala necelá polovina občanů 
Prahy 8. (RED)

OMLUVA

Vážení voliči,  
jménem celé volební komise okrsku 8090 se vám velmi 
omlouvám za nešťastné pochybení, ke kterému došlo po sečtení 
vašich hlasů při zpracování zápisu ve druhém kole 
prezidentských voleb 2023.
Omylem jsme výsledek kandidáta pana Petra Pavla připsali 
kandidátu panu Andreji Babišovi a naopak. Chybu jsme zazname-
nali až druhý den odpoledne, kdy již nebylo možné stihnout 
a využít zákonnou 24hodinovou lhůtu na opravu.

Vážíme si velmi vaší vysoké účasti v těchto volbách,  
o to víc nás pochybení mrzí.

S úctou předseda volební komise 8090 a její členové.

Výsledky voleb  
v MČ Praha 8 (v %)
1. KOLO

2. KOLO

Petr Pavel

Andrej Babiš

Účast: 71,64

Pavel Fischer

Jaroslav Bašta

Petr Pavel

Tomáš Zima

Danuše Nerudová

Andrej Babiš

Karel Diviš

Marek Hilšer

Účast: 69,49

7,51

0,54

14,27

1,12

2,19

26,31

2,78

49,10

22,44

73,69

 Rozestavěná budova na Palmovce během roku 2025 ožije
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Doprava

Letos bude pokračovat přestavba 
dalších úseků celopražsky 
a celostátně významné tratě, která 
propojí centrum Prahy s Kladnem, 
a to včetně odbočky na letiště 
Václava Havla. V rámci 
rekonstrukce se zkvalitní i pěší 
propojení Prahy 8 s Prahou 1.

V roce 2020 byla dokončena kompletní 
rekonstrukce Negrelliho viaduktu, který byl 
v polovině 19. století postaven jako histo-
ricky první železniční most přes Vltavu a je 
druhým nejstarším stojícím mostem v Pra-
ze. Viadukt spojuje Karlín s Holešovicemi 
a jeho oprava byla první dokončenou eta-
pou modernizace vlakového spojení Praha 
– Kladno, které přinese i plánovanou trať na 
letiště.

Na Negrelliho viadukt přímo navazuje 
další část tratě, která projde rekonstrukcí, 
a tou je úsek mezi Prahou-Bubny a Výstaviš-
těm, který bude zdvoukolejněn a elektrifi-
kován. Z velké části bude umístěn na most-
ní estakádě. Ke zvýšení bezpečnosti silniční 
i železniční dopravy přispěje zrušení přejez-
du v Bubenské ulici. 

STAVBA SE TÝKÁ TAKÉ  
DVOU VLAKOVÝCH ZASTÁVEK:
  Praha-Bubny – stanice bude přesunuta do 

nové polohy hned za Negrelliho viaduk-
tem, takže nabídne přestup na stanici 
metra C Vltavská a v budoucnu bude 
sousedit s připravovanou novou budovou 
Pražské filharmonie,

  Praha-Výstaviště – nová zastávka, která 
vznikne u vstupu do Výstaviště Praha na 
kraji parku Stromovka. Součástí stavby je 
i nová lávka s přístupem do parku.

Správa železnic již v minulém roce infor-
movala, že byl vybrán zhotovitel tohoto 
úseku a po nutných přípravných pracích se 
předpokládá, že samotná rekonstrukce 
začne letos v květnu.

V těsném sousedství Prahy 8 dojde 
i k další významné dopravní výstavbě, která 
je součástí plánů na modernizaci tratě do 
Kladna a tou je zásadní modernizace a pře-
stavba Masarykova nádraží. Stavba nedávno 
získala stavební povolení a její dokončení se 
předpokládá v roce 2026. 

„V rámci rekonstrukce bude vybudována 
nová lávka nad kolejištěm, která bude 
osazena zelení, a stane se tak i příjemným 
veřejným prostranstvím. Díky přemostění 
bude odstraněna bariéra pro pěší mezi 
ulicemi Na Florenci (od ulice Křižíkova) 
a Hybernská. Dnes zde kolejiště není možné 
pěšky přejít, pokud nechcete jít po magis-
trále za svodidlem,“ přibližuje přínos pro 

občany Prahy 8 Martin Jedlička (TOP 09 + 
STAN), předseda komise pro dopravu.

Na kompletní renovaci nádraží pak budou 
navazovat i úpravy křižovatky U Bulhara, 
kde v budoucnu dojde k dostavbě nových 
přechodů pro chodce (a cyklopřejezdů) přes 
ulice Hybernská a Husitská, které zde dnes 
chybí. Praha 8 se tak lépe propojí s Prahou 1 
i s Prahou 3. Celá modernizace železniční 
trati z Prahy do Kladna s odbočkou na letiště 
pak má být hotová v roce 2029. 

„Rozvoj železnice v Praze vítáme, může 
totiž vhodně doplnit linky metra. Věřím, že 
podobně jako úpravy a rekonstrukce změní 
okolí Masarykova nádraží, tak se po dokon-
čení plánované železniční stanice U Kříže, 
se začne měnit i horní část Libně. Praha 8 
tak konečně získá svojí první železniční 
stanici na svém území,“ říká opoziční zastu-
pitel a předseda kontrolního výboru zastu-
pitelstva Martin Štěrba (Piráti). (TK)

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Na opravu Negrelliho viaduktu 
navazuje další modernizace

  Mapa úseků trati z Prahy do Kladna

Bohnická zastávka  
Odra se přesunula
Autobusová zastávka Odra se přesunula o pár desítek metrů 
proti směru jízdy. Důvodem je vybudování vjezdu do rekonstruo-
vaného objektu Odra v místě stávajícího zastávkového zálivu, 
aby zásobování neprobíhalo z ulice Katovická, která k tomu není 
vhodná, ale z kapacitní ulice Lodžská. S Dopravním podnikem 
a Technologiemi hlavního města Prahy se domluvilo osazení 
nového designu zastávkového přístřešku, který byl zprovozněn 
během února. (TK)
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KARLÍN

Přechody u ZŠ 
Lyčkovo náměstí 
budou bezpečnější

PRÁVNÍ SPOR

Zmizí billboardy z Holešoviček?

Základní škola na Lyčkově náměstí je jednou 
z největších škol v Praze 8. Navštěvuje ji přes 700 žáků 
a mnoho z nich do školy chodí pěšky. Praha 8 se proto 
rozhodla výrazně zvýšit bezpečí pro chodce v její 
blízkosti podle moderních standardů BESIP. 

Silniční křižovatky se upraví, aby 
na nich byly bezpečnější přecho-
dy pro chodce. Vybudují se záro-
veň úplně nové přechody v mís-
tech, kudy chodí školáci. Všechny 
přechody budou bezbariérové 
a na některých místech zvýšené, 
aby měli lidé lepší rozhled. Dojde 
také ke zkultivování veřejného 
prostoru a vysazení nových 
stromů. „Postupně jsme se s ma-
gistrátem domluvili na všech 
místech, která vzešla ze studie 
Bezpečné cesty do škol jako 
riziková, a společně s TSK Praha 
připravujeme stavební úpravy. 
Děkuji spolku Pěšky městem, 
který s námi a základní školou 
studii zpracoval,“ řekl předseda 
komise pro dopravu Prahy 8 
Martin Jedlička (TOP 09 + STAN).

KTERÉ PŘECHODY  
U ZŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ  
BUDOU BEZPEČNĚJŠÍ?

  Křižíkova – Urxova
Přes ulici Křižíkova přecházejí 
školáci od tramvajové zastávky 
Urxova. Dnes tam přechody 
chybí. Postaví se hned dva 
bezbariérové, zrcadlově po obou 
stranách Urxovy ulice. Prostor 
křižovatky bude zvýšen nad 
úroveň okolní vozovky a roz-
hled se rozšíří i díky umístěným 
sloupkům na kraji chodníku.
Stav: zahájení prací v roce 2023

  Pernerova – Šaldova
Vybuduje se nový přechod pro 
chodce na západním rameni 
křižovatky, kde v současnosti 

chybí. Po dokončení tak bude 
možné přejít křižovatku bezpeč-
ně ze všech směrů bez nutnosti 
obcházení.
Stav: zahájení prací v roce 2023

  Pernerova – Březinova 
– Sovova

Na kruhovém objezdu dojde ke 
zrušení jednoho ramene křižo-
vatky. Tím se zpřehlední pro 
řidiče i chodce. Školáci budou 
ve směru od Pernerovy ulice 
přecházet jen jednu vozovku, 
a to Březinovu ulici. Půjdou 
přitom po novém přechodu pro 
chodce, který tam dnes chybí. 
Vzniknou také nové přechody 
nejen přes ulici Březinova, ale 
i přes Pernerovu. Ty budou 

navíc na zvýšených přejezdech. 
Celkově se celý prostor křižo-
vatky zkultivuje, upraví se 
prostor náměstíčka a vysadí se 
nové stromy. Do ulice Sovova 
se vrátí jednosměrka, která tam 
byla do roku 2019. Obdobně 
upravena bude i zrcadlová 
křižovatka  
Pernerova-Hybešova-Kubova.
Stav: probíhá projektová příprava.

  Hybešova
Tento přechod vybudovala Pra- 
ha 8 s TSK Praha už v roce 
2020. Školáci ho využívají pro 
přesuny mezi ZŠ Lyčkovo ná-
městí a jídelnou v areálu ZŠ 
Petra Strozziho.
Stav: dokončeno (TK)

Nevzhledné billboardy v těsné blízkosti 
vilové čtvrti v Holešovičkách snad již brzy 
nadobro zmizí z pozemků města. Obvodní 
soud pro Prahu 8 rozhodl na začátku tohoto 
roku o platnosti výpovědi z nájmu pozem-
ků, kterou radnice provozovateli reklam-
ních poutačů dala již v roce 2020.

Billboardy u silnic a dálnic jsou už dlouhá 
léta považovány za bezpečnostní riziko. 
Rozptylují pozornost řidičů a znepřehledňují 
dopravní  situaci. V ulici V Holešovičkách 
radnice Prahy 8 dlouhodobě bojuje za odstra-
nění billboardů, které stojí na pozemcích ve 
správě městské části. Majitel poutačů opako-
vaně odmítá pozemky předat zpět Praze 8 
a billboardy demontovat, podle rozhodnutí 
soudu tak ale bude muset brzy učinit.

Billboardy měly na svém místě stát jen do 
konce roku 2019, kdy jim vypršelo dočasné 
povolení od stavebního úřadu. „Majitele 
reklamních zařízení jsme vyzvali, aby doložil 

platná povolení od stavebního úřadu na tyto 
reklamní nosiče, nicméně bezvýsledně. 
V lednu 2020 jsem tedy Radě MČ Praha 8 
předložil návrh na výpověď z nájmu pozem-
ků, která byla schválena. Bohužel ani to 
nedonutilo provozovatele reklamy, aby stavby 
odstranil a pozemky předal zpět Praze 8,“ 
připomíná počátek sporu Tomáš Slabihoudek 
(TOP 09 + STAN), radní pro dopravu.

Obyvatelé okolních domů si alespoň 
částečně oddychli, když po tlaku radnice 
a také místních spolků byla nejprve vypnuta 
a poté i odstraněna LED obrazovka, která 
mnohým svítila přímo do oken. Zbytek 
reklamních zařízení ale demontován nebyl, 
jejich majitel nereagoval na výzvy od měst-
ské části, a proto byla v červenci 2020 
podána žaloba na vyklizení k Obvodnímu 
soudu pro Prahu 8. „Nelegální billboardy 
V Holešovičkách, na které poprvé upozornil 
náš spolek, musí zmizet. Doufám, že tím 

nekončí, ale naopak začíná nová kapitola 
potírání vizuálního smogu v Praze 8,“ dodá-
vá člen spolku Holešovičky pro lidi a zastu-
pitel Michal Trník (8žije a Praha sobě). 

Po dvou a půl letech soud konečně rozhodl 
o platnosti výpovědi, a tedy i o tom, že stavby 
umístěné na pozemcích města mají být odstra-
něny a pozemky předány městské části. Protis-
trana se proti tomuto rozhodnutí odvolala, ale 
radnice Prahy 8 nevidí žádný důvod k tomu, 
aby i případné další soudy rozhodly jinak. (TK)

  Nevzhledné billboardy hyzdí nejen 
Holešovičky

  Rozhodli jsme se výrazně zvýšit bezpečí pro chodce,  
říká Martin Jedlička
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Územní rozvoj

Proti výstavbě 
obchodního domu 
Kaufland na bohnickém 
sídlišti bojuje Praha 8 už 
od roku 2018. Minulý rok 
podala radnice spolu 
s téměř desítkou dalších 
spolků a institucí odvolání 
proti rozhodnutí 
magistrátu hlavního 
města, podle kterého 
projekt nepodléhá 
procesu posouzení jeho 
vlivu na životní prostředí 
a veřejné zdraví (tzv. EIA).

„Opakovaně vyjadřujeme nesou-
hlas s výstavbou Kauflandu 
v lokalitě, která rozhodně netrpí 
nedostatkem obchodů, a napros-
to se ztotožňujeme s místními 
obyvateli, kteří proti tomuto 
záměru protestují,“ říká mís-
tostarosta pro strategický rozvoj 
Tomáš Hřebík (TOP 09 + STAN).

Původní záměr výstavby 
z roku 2018 byl v rámci procesu 
EIA připomínkován velkým 
množstvím obyvatel a spolků, 
přičemž nejčastější připomínky 
se týkaly neúměrného zvýšení 
dopravní zátěže v lokalitě, obav 
z nadměrného hluku a prašnosti 
spojených s provozem obchod-
ního domu, nedostatečného 
množství zeleně v projektu 
a dalšího.

„Loni v létě jsme proti roz-
hodnutí magistrátu podali 
odvolání k Ministerstvu životní-
ho prostředí, protože se stejně 
jako stovky místních obyvatel 
domníváme, že taková výstavba 
má bez jakýchkoli pochybností 
negativní vliv na životní pro-
středí,“ komentuje postup 
radnice místostarosta pro bez-
pečnost Jiří Vítek (Patrioti). 
Ministerstvo na začátku letošní-
ho roku odvolání vyhovělo, tím 
zrušilo předchozí magistrátní 
rozhodnutí a vrátilo celou věc 
k novému projednání. 

„Je to dílčí úspěch pro celé 
Bohnice, ale naše práce zde 
samozřejmě nekončí. Mé podě-
kování patří zejména spolkům 
a aktivním občanům, kteří 
výstavbu Kauflandu v této 
lokalitě dlouhodobě odmítají. 
Spolu nimi budeme důsledně 
trvat na tom, aby investor svůj 

záměr přehodnotil. Dlouhodobě 
podporuji variantu odkupu 
předmětných pozemků hlavním 
městem a následnou diskuzi 
s místními o jejich využití, tak 
aby s nimi bylo naloženo k veřej-
nému prospěchu a s citlivostí 
k území,“ doplňuje místostarosta 
Hřebík.

Podle mluvčí Kauflandu 
Renaty Maierle společnost na 
záměru výstavby obchodního 

domu stále pracuje. „Za dobu 
projektu se podařilo zohlednit 
velké množství změn, které 
vyplývají z požadavků okolní 
zástavby a občanů. Tímto ob-
chodním domem chceme v dané 
lokalitě přinést projekt, který 
bude brát ohled na enviromen-
tální stránku zastavěné oblasti 
a také bude pohledově odlišný 
od standardních obchodních 
center,“ sdělila Osmičce.

„Velké poděkování patří 
spolkům Prahy 8, zejména 
sdružení Proti plotu projekt 
pečlivě hlídá. Kaufland je i pod-
le anket mezi občany zbytečný 
– vždyť nedávno se otevřelo 
nákupní centrum na nedaleké 
křižovatce ulic Lodžská a Zhoře-
lecká,“ říká zastupitel z opozič-
ního hnutí 8žije/Praha sobě 
a obyvatel Bohnic Tomáš Něme-
ček. (TK)

SÍDLIŠTĚ BOHNICE

Stavba Kauflandu nemá podporu radnice

  Kaufland by měl stát naproti 
severnímu vchodu do 
Botanické zahrady

  Proti výstavbě protestuje řada spolků 

Co je EIA?
Podle EIA (Enviromental Impact Assessment) se posuzuje vliv plánova-
né stavby na životní prostředí. Zkoumají se například vlivy na živočichy, 
rostliny, ovzduší, půdu a veřejné zdraví. Vlivy se v tomto procesu 
zkoumají jednotlivě, ale i ve vzájemných souvislostech. Stavba se 
hodnotí jako celek, tedy již od její přípravy přes provozování až po 
případnou likvidaci. Proces EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., posuzo-
vání vlivů na životní prostředí provádí krajský úřad nebo Ministerstvo 
životního prostředí.

Odvolání proti 
rozhodnutí 
Magistrátu  
hl. m. Prahy kromě 
MČ Praha 8  
také podaly:
  MČ Praha – Troja
  Krajina pro život, spolek
  Salvia – ekologický institut, z.s.
  8jinak!, spolek
  Arnika – centrum pro podporu 

občanů
  Proti-plotu, z.s.
  Spolek „TROJA TROJOU“
  EKO BŘEVNOV z.s.
  Holešovičky pro lidi, z.s.
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Bezpečnost

Praha 8 se dlouhodobě potýká s nedostatkem 
strážníků. Město se snaží situaci řešit nábory 
a motivačními prvky, ale mnoho zájemců o práci 
strážníka bohužel nesplní vstupní požadavky a tento 
podstav se někdy odráží na snížení počtu míst nebo 
prodloužení intervalů pochůzek. 

Jedním z dalších motivačních 
prvků pro osmičkové strážníky 
by mohlo být moderní a nové 
zázemí. „Rekonstrukce budovy 
městské policie v Balabánově 
ulici znamená zlepšení podmí-
nek pro práci našich strážníků, 
protože byly doslova katastrofic-
ké a nedůstojné. Budova po 
rekonstrukci bude vybavena 
moderními technologiemi a na-
bídne lepší pracovní podmínky, 
aby strážníci mohli plnit své 
úkoly efektivněji a s větším 
komfortem. Zlepšení pracovních 
podmínek může být pro některé 
zájemce o tuto profesi motivač-
ním faktorem, a tím pádem by se 

mohl zvýšit zájem o tuto pozici,“ 
sdělil místostarosta Radomír 
Nepil (ANO). Nová budova by 
měla sloužit strážníkům a veřej-
nosti již v druhé půlce letošního 
roku a je financovaná s podpory 
pražského magistrátu.

 
V RUKÁCH VEDENÍ  
MĚSTSKÉ POLICIE
Praha 8 je jednou z nejrušnějších 
městských částí v metropoli, 
a proto je důležité, aby měla 
dostatečný počet strážníků, kteří 
budou schopni zajistit bezpeč-
nost obyvatel. Bohužel stav 
nejen kolem Florence, Palmovky 
či Ládví přes pravidelné hlíd-
ky městské policie a preventivní 
akce policie ČR není ideální. 
„Letos požádám o možnost 
znovuzavedení mobilních služe-
ben, které v minulosti vedení 
městské policie zrušilo přes 
nesouhlas radnice Prahy 8,“ říká 
místostarosta Jiří Vítek (Patrioti). 
Mobilní služebny se často použí-
vají k řešení krátkodobých bez-
pečnostních situací a k řešení 
problémů, které vyžadují rych-
lou a flexibilní reakci. Jde v ně-
kterých případech o větší vozi-
dlo, které strážníkům umožnuje 
potřebnými nástroji a technolo-
giemi, aby mohli vykonávat svou 
práci efektivně se základním 
vybavením pro několikahodino-
vou preventivní činnost. Jistým 
řešením je nahradit strážníky 
asistenty prevence kriminality 
na problematických místech, 
kteří se osvědčili v jiných 
městech.

 
ŘEŠIT OPUŠTĚNÉ BUDOVY
Zatímco v minulých letech se 
podařilo úspěšně po dohodě 
s majiteli odstranit nebo zrekon-
struovat několik rizikových 
budov, třeba na Dlážděnce, OC 
Odra nebo desítky let opuštěnou 
budovu v ulici Hejtmánkova, tak 
objekty především v ulici Třebo-

radická, jesle Písečná nebo vila 
v ulici Čimická jsou slovy mís-
tostarosty Vítka doslova vředy 
v jinak klidných čtvrtích. „Třebo-
radická je problém, který se 
táhne téměř patnáct let. Tento 
začarovaný kruh soukromého 
objektu, kdy občané se odvolá-
vají proti výstavbě zdravotního 
centra s byty pro lékaře, které 
má navýšit nejen hmotu, ale také 
potřebu parkovacích míst, není 
v rukách radnice, odvolání 
většinou skončí na stavebním 
úřadě hlavního města. A když se 
vrátí do Prahy 8, kolečko odvolá-
ní a připomínek jede dokola, 
bohužel se situace dostala do 
stavu, kdy stejní občané, kteří 
podepisují petici proti výstavbě, 
podepisují petici, aby Praha 8 
okamžitě řešila katastrofální stav 
věci,“ popisuje místostarosta 
Vítek. Podle něj samospráva 
podává stížnosti na špatné 
zabezpečení budovy. V tomto 
případě je klíčem rozhodnutí 
hlavního města, popřípadě 
soudu. Dalším problematickým 
objektem je vila v Čimické ulici, 
kde dochází k častým požárům. 
Jde o soukromý majetek, kdy 
největším hráčem je soud, Pra- 
ha 8 není účastníkem žádného 
řízení ani soudního řízení, ko-
munikace s majiteli objektu není 
prakticky žádná. Potenciální 

odkup těchto problematických 
budov by přišel na desítky 
a možná i stovky milionů korun, 
což je pro radnici nereálné. 
„Přesto jsem některé majitele 
požádal o jednání v této věci ve 
víře, že by pomohlo hlavní 
město, bohužel tam, kde není 
budova vázaná exekucí či soud-
ním sporem, jsem dostal odpo-
věď, že zájem o prodej budovy 
není,“ dodal Vítek.

Zastupitel Vítězslav Novák 
(SPD a Trikolora) vítá, že strážníci 
budou mít moderní a kvalitní 
zázemí, podle něj stará budova 
dávno nesplňovala standard 21. 
století. "Zavedení asistentů 
prevence z řad proškolených 
občanů v SPD považujeme za 
správnou věc, věříme, že by 
pomohli a zlepšili bezpečnost 
v ulicích Prahy 8. Dlouhodobě 
opuštěné budovy jsou bohužel 
téma, které nemáme jak kompe-
tentně řešit. Pokud nezačnou 
majitelé myslet i na kvalitu života 
v sousedství své nemovitosti, nic 
se nezmění," sdělil Novák.

Cílem odboru stavebního 
řádu je zajistit, aby stavby a jiné 
konstrukce v Praze byly posta-
veny v souladu se stavebním 
řádem a byly bezpečné a funkč-
ní. To pomáhá chránit veřejné 
zdraví, bezpečnost a životní 
prostředí. (TK)

MĚSTSKÁ POLICIE

Nové zázemí může pomoci strážníkům

  Radnice opravuje objekt strážníků v Balabánově ulici

Městská policie
V Praze ji zřizuje magistrát 
hlavního města. Primátor 
hlavního města Prahy nebo 
pověřený člen zastupitelstva řídí 
městskou policii prostřednic-
tvím jejího ředitele. 
Občané se mají na strážníky 
obracet zejména v případech 
rušení nočního klidu, znečištění 
veřejného prostranství, nedovo-
leného záboru veřejného pro-
stranství, buzení veřejného 
pohoršení, prodeje či podání 
alkoholických nápojů mladis-
tvým, narušování občanského 
soužití, drobné krádeže, úmysl-
ného ničení či poškozování 
majetku, porušení zákazu 
vjezdu, zastavení, stání, stání na 
chodníku, výskytu či založení 
černých skládek, výskytu vraků 
motorových vozidel, poškozo-
vání majetku formou graffiti, 
závad nebo havárií na veřejně 
prospěšných zařízeních (rozvo-
dy plynu, vody, elektřiny apod.), 
při zjištění či páchání trestné 
činnosti či veškerých dalších 
skutečností, ve kterých lze 
spatřovat porušení obecně 
závazných právních předpisů. 
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Fórum

Připadá 
vám kultura 
na Praze 8 
dostatečně 
pestrá? Jaké 
kulturní akce 
vám u nás 
chybí a které 
vám naopak 
připadají 
zbytečné?  

TENTO MĚSÍC 
SE PTAJÍ: 
PIRÁTI

Kulturou žijeme 
nejen v osmém 
obvodu
Kdykoli listuji Osmičkou, rov-
nou si píšu do diáře. Aktivit, ať 
pořádaných radnicí, nebo sou-
kromými a neziskovými subjek-
ty, je v Praze 8 celá řada. Mož-
nosti se nám násobí i díky 
poloze naší městské části. 

Vždy budou zaznívat kritické 
hlasy, že toho radnice dělá málo. 
Opravdu je rolí radnice suplovat 
jiné subjekty? Kulturní prefe-
rence se proměňují v životě 
jednotlivce i rodiny. V den, kdy 
jsem psala svůj komentář, tak 
v únorové Osmičce byla pozván-
ka na Karlínský masopust, 
několik dalších do Divadla Karla 
Hackera a Libeňského světa, na 
různé výstavy, včetně těch 
v prostorách úřadu, oblíbený 
zámecký koncert v obřadní síni, 
na ples, vítání občánků, oslavu 
znovuposvěcení kostela sv. 
Václava v PN Bohnice, vše 
doplněno informacemi o vzni-
kající pobočce knihovny v libeň-
ském podzámčí. A to je jen 
zlomek toho, co přinesl únor 
a co se do časopisu dostalo.

Osobně jsem se již několikrát 
vrátila do nově zrekonstruova-
ného Národního muzea, které 
nabídlo novou výstavní koncep-
ci, a kde objevuji stále nové 
věci. Rovněž se chystám do 
botanické na výstavu orchidejí. 
A pokud je čas, tak jdu s rodinou 
do kina Za plotem, kde lze za 
dostupnou cenu mrknout na 
novinky z biografů. Jiné kino 
v Praze ani nenavštěvuji. 

A všechny vás srdečně zvu na 
přednáškový cyklus Podvečery 
o rodině a pro rodinu, březnové 
setkání se bude konat v nové 
klubové místnosti v CAP 
Křižíkova.

Akce jsou pestré, 
návrhy občanů 
vítám
Praha 8 je rozlehlou městskou 
částí a její občané tvoří rozmani-
tý celek svým životním stylem, 
ale také vkusem a preferencí 
kulturních akcí. Stejně tak, jako 
je kultura pestrá ve všech svých 
odvětvích. Z pohledu člověka, 
který kulturu aktivně vyhledá-
vá, si myslím, že je v Praze 8 
kultury dostatek. 

Pokud počítám akce, které 
pořádá městská část, soukromé 
subjekty, občanská sdružení 
a další, je často akcí až moc 
a člověk má problém si vybrat, 
kterou preferovat. O kvalitě akcí 
nechci psát, jelikož je vkus 
každého člověka jiný a každý 
vybírá jinou kulturu. Nám toto 
nepřísluší hodnotit, protože 
kultura má dělat hlavně radost 
duši člověka, ať se jedná o kon-
cert vážné hudby, nebo taneční 
zábavu. Z pohledu radní pro 
kulturu mohu snad zhodnotit 
kulturu, kterou „dělá“ městská 
část. 

Pro nejen malé děti provozu-
jeme divadlo Karla Hackera, kde 
ožívá loutkový svět a kam děti 
chodí již 110 let. Pro větší děti 
a rodiny pořádáme akce typu 
Masopust, Vánoční těšení, 
Libeňská pouť nebo čím dál 
oblíbenější Dušičkový večer na 
zámku. Pro dospělé diváky 
nabízíme celou škálu akcí od 
letního kina po open air koncer-
ty, představení v kulturních 
domech Ládví a Krakov, besedy 
s osobnostmi nebo cestopisné 
besedy či povídání o historii 
Prahy 8. Výstavy výtvarných děl 
či fotografií, procházky po Pra- 
ze 8, koncerty vážné hudby,  
ale i kulturu, kterou tvoří děti 
a žáci našich škol. 

Kultura je tedy v Praze 8 
dostatečně pestrá. Pokud máte 
jako občané podněty na další 
kulturní akce, jsem novým 
nápadům a spolupráci otevřená. 
Neváhejte mne kontaktovat.

Na slíbenou lepší 
kulturu zatím 
stále čekáme
Na začátku volebního období 
nově zvolená radní pro kulturu 
za hnutí ANO trochu nešťastně 
slibovala, že na Prahu 8 přinese 
„lepší kulturu“. Co je to „lepší 
kultura“? Jistě, některým fajn-
šmekrům se koncerty pop-
-hvězd z 80. let či besedy o živo-
tě se známými herci mohou 
zdát plytké, ale proti gustu… 
Problém vidím zcela jinde: KD 
Ládví v minulém roce vykázal 
pouze asi desítku akcí pořáda-
ných městskou částí, některé 
z nich však za kulturu již zcela 
nemohu považovat (2x travesti 
show, pivní slavnosti, ladies 
night s kartářkou). K čemu pak 
platíme z rozpočtu MČ provoz 
tohoto kulturního domu? Pokud 
chce radní lepší kulturu, musela 
by do pozice programového 
ředitele KD přivést schopnějšího 
manažera. 

Co mi v naší městské části 
chybí? Orchestrální vážná hudba, 
či jiné než mainstreamové žánry 
hudby, soutěže a festivaly. Filmo-
vé produkce je již jako šafránu 
a částečně situaci zachraňují 
soukromé osoby (kino Humanita, 
letní kino na Statku Vraných). 
Programovou nabídku Divadla  
K. Hackera bych také uvítala 
pestřejší, vysokou laťku však drží 
především Loutkové divadlo 
Jiskra. Divadlo Pod Palmovkou 
naštěstí provozuje HMP. Co se 
týče výtvarného umění, je nabíd-
ka MČ též zcela nevyrovnaná. 
Pokud však Praha 8 nemá dosta-
tek prostředků na vlastní aktivity, 
pak je zcela namístě, aby dotač-
ním řízením podpořila kulturní 
aktivity jiných provozovatelů. 
Jsem ráda, že dotační řízení na 
kulturu, které jsem na Praze 8 
před několika lety osobně zavá-
děla, přežilo již do třetího voleb-
ního období. Bohužel však částka 
určená na dotace pro letošní rok 
je stejná jako vloni. Při navýšení 
cen energií a současné inflaci to 
však zlepšení kultury určitě 
nepřinese. 

V této rubrice najdete 
názory zástupců stran 
zvolených 
do Zastupitelstva  
MČ Praha 8.

Každý měsíc postupně 
jedna z nich vybere 
otázku, na kterou 
odpovídají i ostatní.

Vladimíra Ludková
místostarostka  
MČ Praha 8

Jana Solomonová 
radní  
MČ Praha 8

Dana Blahunková 
zastupitelka  
MČ Praha 8

ODS ANO 8ŽIJE A PRAHA SOBĚ
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A co děti?
Naše městská část plodí pestro-
barevné kulturní plakátky. Akce, 
které propagují, ale už tak 
pestré nejsou. Stačí se podívat 
do kalendáře událostí Prahy 8 
za poslední roky a získáte do-
jem, že zde nežijí žádní teenage-
ři a převažují tu zcela muži 50+ 
se zálibou ve 2. světové válce. 
Ano, Praha 8 hrála důležitou roli 
v boji proti nacismu v období 
protektorátu a nikdy bychom na 
to neměli zapomenout. To ale 
neznamená, že by mělo probí-
hat více přednášek o 20. století 
než akcí pro děti. Kultura má 
moc vzdělávat, nasměrovat, 
vzbudit emoce – a proto je 
zásadní zpřístupnit ji dětem 
a dospívajícím. Dále chybí 
podpora sousedských akcí, 
které pomohou spojovat 
společnost. 

Jako velkou ztrátu vnímám 
konec Kina Atlas – jediného kina 
Prahy 8 s každodenním progra-
mem a s vynikající dramaturgic-
kou péčí. Doufám, že se MČ 
podaří najít kinu jiné prostory 
a tyto snahy i z opozice 
podporujeme.

Pestrost ale není jen o typu. 
V naší rozlehlé městské části se 
nestačí ptát „co chybí“, ale také 
„kde to chybí“. Třeba Karlín má 
širokou kulturní nabídku, a to 
nejen díky MČ, ale především 
díky iniciativě různorodých 
podniků. Někdy stačí jiskra 
a v okolí se zažehne oheň. 
A takovou kulturní jiskru by 
potřebovalo mnoho míst Pra- 
hy 8. Znovuoživit by si zaslouži-
ly třeba Kulturní domy Ládví 
a Krakov.

Ovšem i na „osmičce“ najdete 
výjimečné projekty, třeba v ta-
nečním světě (Studio Lenky 
Vagnerové & Company, Studio 
Alta…). Kromě takových kouzel-
ných vlaštovek ale naše kultura 
potřebuje také dlouhodobou 
vizi a podporu radnice – namís-
to jednorázových líbivých 
estrád.

Podporujme 
aktivní občany 
a kulturu pro 
znevýhodněné 

Jaká vlastně je, respektive jaká 
by měla být role městské části 
v organizaci kulturního života? 
Městská část nemůže a ani by 
neměla konkurovat akcím 
soukromého sektoru. Jednou 
z výhod života v hlavním městě 
je každodenní nepřeberné 
množství kulturních událostí. 
Pražan si může zajet za kulturou 
po celém městě, a nemusí tak 
spoléhat na městskou část. 

Je důležité připomenout, že 
kultura v městské části je finan-
cována z veřejných peněz. Podle 
mého soudu bychom z našich 
společných financí měli pořádat 
akce pro občany, kteří si jinak 
kulturní vyžití nemohou dovo-
lit. Jsou to třeba senioři, samoži-
vitelé nebo skupiny obyvatel na 
okraji zájmu. Často například 
matky s dětmi, které pro ko-
merční pořadatele akcí nejsou 
zajímavé, protože nemohou za 
jeden den zábavy utratit velkou 
část svého měsíčního rozpočtu.  

V Praze 8 úspěšně funguje 
systém kulturních dotací. V mi-
nulém volebním období jsem 
jako předsedkyně komise pro 
kulturu s kolegy nastavila para-
metry dotací tak, aby cíleně 
podporovaly především místní 
spolky, tradiční akce a nezisko-
vé projekty. Věřím, že právě 
směrem podpory aktivních 
občanů, kteří se zajímají o mís-
to, kde žijí, a pořádají akce pro 
své sousedy, by se měla i nadále 
ubírat kulturní politika městské 
části.

Investujme prostředky do 
aktivit, které podporují rozvoj 
komunit (masopust, Zažít měs-
to jinak), mají vzdělávací cha-
rakter (připomínka výročí 
Anthropoidu, výstavy o vý-
znamných občanech Prahy 8) 
nebo jinak oživují místa Prahy 8 
a sousedské vztahy (Karlínské 
trhy). 

I s nízkým 
rozpočtem se 
dá dělat pestrá 
kultura

Jestli něco nabízí kultura v Pra-
ze 8, tak je to pestrost. Začnu 
od velmi populárního dětského 
divadla Karla Hackera a loutko-
vého souboru Jiskra přes oblíbe-
né akce, jako jsou Libeňská 
pouť, bohnická předvánoční 
těšení, koncerty pro začínající 
hudební skupiny u KD Ládví 
nebo skvělý Karlínský ma-
sopust. Nelze nezmínit akce na 
Libeňském zámku či v libeň-
ském světě, jako jsou tolik 
populární Dušičkový večer 
a veřejné koncerty. 

Jako bývalý radní pro kulturu 
velmi dobře vím, jak se za šest 
až osm milionů dá dělat kultura 
ve stotisícovém městě, hlavně 
s nadšením a úzkém propoje-
ní s kroužky, kluby a soubory 
z Prahy 8. Po nástupu jsem 
musel výrazně snížit náklady na 
pronájmy například pódia, které 
na akci stálo téměř třicet tisíc. 
Tak jsem rozhodl a zakoupil 
pódium pro Prahu 8 a dnes se 
investice již dvakrát vrátila, 
stejné je to s letním kinem, 
které provozujeme v létě. Určitě 
bych zmínil tři kluziště, což je 
sice volnočasový sport, ale 
organizuje ho odbor kultury. 
Jistě jsem na mnoho a mnoho 
akcí zapomněl, od divadelních 
představení v KD Krakov až po 
taneční jaro pro seniory s Pe-
trem Sovičem a tak dále. 

Jistě kultura může být atrak-
tivnější, ale to stojí peníze 
a upřímně ty nebudou. Tedy na 
dotaz, co v kultuře chybí, jsem 
odpověděl v minulé větě. Dnes 
má kultura novou paní radní 
Solomonovou a jsem si jist, že 
ve své roli bude výborná. Já byl 
spíše radní, který optimalizoval 
finance a konsolidoval rozpočet 
tak, aby se to nedotklo kulturní-
ho vyžití vás, mých sousedů. 

Přeji vám krásné chvíle plné 
úsměvů a slz radosti při „osmič-
kové“ kultuře.

Pestrost 
kulturního 
života má v rámci 
obvodu různou 
úroveň 
Samozřejmě vydatnou měrou se 
na kultuře obvodu podílí velké 
scény, jako jsou Divadlo pod 
Palmovkou či Hudební divadlo 
Karlín. K pestrosti přispívají 
i Divadlo za plotem, Salesiánské 
divadlo v Kobylisích, Fórum 
Karlín či Kasárna Karlín. Nejsou 
však v gesci MČ Praha 8. 

Co se týče činnosti v oblasti 
kultury v produkci MČ Praha 8, 
ta není sourodá. Jak již bylo 
řečeno, ne všude je kulturní 
činnost vyvážená a lépe jsou na 
tom občané území Libně a Karlí-
na. V severní části jsou k dispozi-
ci dva KD Ládví a KD Krakov, 
které ne vždy jsou plně využívá-
ny. Bohatší program vykazuje 
KD Ládví. Častěji by se mohly 
vytěžovat pro pravidelné kon-
certy, estrády a vystoupení 
populárních osobností. Zájem by 
mohl být pro pořádání společen-
ských akcí (bály a plesy). Provoz 
by mohl být zaměřen i na před-
stavení neziskových organizací 
a spolkový život. Oživil by se tak 
kulturní i společenský život 
v této části Prahy 8. 

Starobohnické posvícení 
absenci celoročního společen-
ského dění nevyřeší. Dobrým 
příkladem je Divadlo Karla 
Hackera, které může být svým 
počtem představení příkladem. 
Ke kulturnímu povědomí by 
měla patřit i větší propagace 
historie osmého obvodu. Vzpo-
mínkové akce typu Anthropoid 
nebo prezentace osobností 
(Bohumil Hrabal, Vladimír 
Boudník) by bylo možné oboha-
tit a rozšířit o další významné 
osobnosti či události. 

Co se týče druhé otázky, zde 
je obtížné hodnotit, které kul-
turní akce jsou zbytečné, neboť 
každá akce má své publikum. 
Kritériem potřebnosti by tak 
měla být pouze návštěvnost 
a zájem veřejnosti. 

Karolína  
Gattermayerová 
členka komise  
pro kulturu

Hana Novotná
zastupitelka  
MČ Praha 8

Jiří Vítek 
místostarosta  
MČ Praha 8

Vítězslav Novák, 
zastupitel  
MČ Praha 8

PIRÁTI TOP 09 A STAN PATRIOTI SPD A TRIKOLORA
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Historie / Inzerce

Znak osmé městské části slaví osmnáctiny.  
Koncem března 2005 ho definitivně schválil předseda 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Jeho autorem je Jan Dvořák. 
Propagační grafik, který se 
dlouhá léta zabývá tvorbou log 
firem, grafickým zpracováním 
plakátů a knih, vymýšlel výsta-
vy a výstavní stánky nebo 
kalendáře pro Obchodní tiskár-
ny Kolín. Zhruba 22 let vyráběl 
časopis Senát, tvořil i radniční 
noviny Prahy 3 a Prahy 6, také 
časopis Glassrevue. Vytvářel 
rovněž obaly na CD a LP, třeba 
pro Báru Basikovou, Evu Pilaro-
vou, Petra Koláře či Michala 
Davida. Kromě Prahy 8 je auto-
rem znaku Prahy 4 z roku 1999 

a vlajky Prahy 6. Čtvrt století 
tvoří pamětní desky slavných 
osobností – naposled Jiřího 
Menzla na domě na Hradča-
nech, kde režisér a herec bydlel. 
Za zmínku stojí i pamětní desky 
spisovatele Josefa Škvoreckého 
nebo vzpomínka na děti rodičů 
popravených v souvislosti 
s atentátem na Reinharda Hey-
dricha, které byly internováni 
na zámečku Jenerálka. 

Vystudoval umělecko-průmy-
slovou školu na Žižkově, poté 
pracoval ve Vysočanech 
v Pragovce.

 Jak dlouho trvala tvorba znaku 
Prahy 8?
Včetně variantních řešení rok, 
vlastní práce měsíc. Měl jsem 
připravit tři varianty, nakonec 
jich bylo pět. Pak přišla na řadu 
výběrová fáze, zvolili jsme 
variantu podobnou té současné. 
Následovalo vyprecizování 
písmene K, aby bylo heraldicky 
snesitelné. Dělení znaku vychá-
zelo z požadavků magistrátu, 
aby polovina symbolizovala 
hlavní město. Inspirací pro 
druhou půlku měly být Karlín 
a Libeň, jako historická jádra 
Prahy 8. Tak zněla dohoda. 
Neméně důležitá je i souvislost 
se znakem hlavního města, na 
kterém je zastoupená vlajka 
Libně.

 Co je při tvorbě znaku městské 
části nejtěžší?
Vychytat podstatu městské 
části. Prostudoval jsem historic-
ké prameny Libně a Karlína, 
vyspecifikoval je a pak se vše 
projednávalo na radnici. Poté 
jsme na magistrátu dospěli 
k finálnímu návrhu a ten šel do 

sněmovny. Pamatuji se, že 
tehdejším šéfem přísné parla-
mentní komise byl Jiří Louda, 
který působil v anglickém letec-
tvu za druhé světové války. 

 Znak Prahy 8 má korunku. Proč?
Některá města či městské části ji 
chtějí, některá ne. V původním 
návrhu znaku Prahy 8 bylo osm 
věžiček, ve finální verzi je jich 
pět. Nicméně znak je možné 
v určitých situacích používat 
i bez korunky. 

 Používáte při vaší práci 
moderní technologie?
Lidé občas říkají, že jsem po-
slední žijící dinosaurus v IT. 
V mé profesi moderní technolo-
gie nejsou všechno. Vrací se 
doba práce postaru. Tvrdím, že 
dobrý grafik potřebuje talent, 
kružítko, nůžky a ovládat mate-
matiku a geometrii. Takže 
tvořím jak před dvěma sty lety, 
vše ručně. Takto je výsledek 
originální, protože počítač 
nabízí všem stejné prvky. Mo-
derní technologie používám až 
ve finální fázi. (TK)

HERALDIKA

Znak Prahy 8  
je plnoletý

  Starosta Ondřej Gros (ODS) předal Janu Dvořákovi pamětní medaili 
Prahy 8, od grafika naopak obdržel dokumentaci a korespondenci, 
která předcházela vzniku znaku

 Popis znaku z dokumentace ze 17. ledna 2005

21. 3. „Vratislav město slavné Koruny  české, velice pohubil.“ Vztahy Prahy a Vratislavi mezi konku-
rencí a indiferencí – přednáška (od 18 hod.) 

25. 3. Středověké hry a hračky – workshop pro rodiče s dětmi. 
Rezervace na: wroclaw@muzeumprahy.cz 

Den na tržišti – lektorský program pro žáky 1. st. ZŠ 
Rezervace na: www.muzeumprahy.cz/vzdelavani-pro-skoly/ 

Doprovodné programy k výstavě - březen 2023
7. 3. Den na tržišti - Život obyvatel středověké Wrocławi – komentovaná 
prohlídka výstavy (od 17.30 hod.)
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Inzerce

ŽALUZIE – SÍTĚ PROTI HMYZU
JSOU ČISTOTA, STYL, TO PRAVÉ PRO VÁŠ DOMOV!

- Provádíme opravy vodících silonů a ovládacích řetízků
- Sleva 20% Sleva 20% na celostínící horizontální žaluzie ISOLINE PRIM
- Zaměření a nezávazná kalkulace po Praze ZDARMAZDARMA
- Rozumná cena a kvalita (Český výrobce)(Český výrobce),,  montáž do 7 dnů
- Servis oken – seřízení plastových oken, promazání kování

- KONTAKT KONTAKT tel.č.: 739 939 734739 939 734

Lukáš Chudoba, Praha 9, www.prahazaluzie.eu
www.prahazaluzie@gmail.com

  

 

INSTALATÉR 
TOPENÁŘ 

 

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace 

 

NEPŘETRŽITĚ 
 

Tel:  603 421 968 
737 415 417 

 

Rothenberg s.r.o. 
Na Slovance 38, Praha 8 

HODINÁŘ - SBĚRATEL 
KOUPÍ veškeré 

hodinky na ruku, 
kapesní, na krk, 

hodiny a vše po hodináři.
Slušné a seriozní jednání.

Tel. 777 311 101

PLACENÁ INZERCEPLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Stania Ramešová – harfa
Roman Fedchuk – housle

Městská část Praha 8
odbor kultury, sportu, mládeže 

a památkové péče pořádá

Cyklus zámeckých koncertu

Libeňský zámek, 
obřadní síň, 
Zenklova 35, 
Praha 8 – Libeň

Rezervace míst 
tel.: 222 805 104, 
606 613 390
www.praha8.cz     Z 
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14.  3.  2023  
úterý  

19,00 hodin
Program: zazní skladby autorů J. S. Bach, G.F. Händel, 

A. Vivaldi, A. Dvořák, B. Smetana, G. E. Massenet, 
N. Paganini, E. Toselli a P. de Sarasate
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Sport / Inzerce

Oddíl Aikido Karlín funguje 
v Křižíkově ulici 48 už 25 let. 
Kromě dospělých ho navštěvují 
i děti ve věku 6 až 18 let.
Za tu dobu jich prošlo naším oddílem při-
bližně dva tisíce. Jsou rozděleny do čtyř vě-
kových skupin: 6 až 7 let přípravka,  
7 až 10 let mladší, 10 až 14 let starší a 14 až 
18 let dorost. Cvičí dvakrát týdně na odpru-
žené podlaze s tatami povrchem.

Aikido je obranné bojové umění pocháze-
jící z Japonska a nepořádají se v něm závody 
ani zápasy. Při tréninku Aikido se jeden 
z dvojice chová jako útočník a ten druhý se 
učí bránit. Během technik využívá energii 
útoku a zároveň se snaží útočníka nezranit. 
Principem Aikido je vyhnout se útoku 
a zároveň zbavit útočníka rovnováhy, díky 
čemuž ho může kontrolovat. Pokud tedy 
využije sílu útoku a ještě útočníka vychýlí, 
nemusí být silnější, a přesto se dokáže 
ubránit. Proto je Aikido vhodné i pro menší 
či slabší. 

PROČ JE DOBRÉ  
PRO DĚTI CVIČIT AIKIDO?
  výuka sebeobrany, kotoulů a pádů
  rozvoj zdravého držení a používání těla 
  posílení a zpevnění těla, včetně hlubokého 

stabilizačního systému. Stalo se již zave-
denou praxí, že k nám několik pediatrů 
posílá cvičit děti s bolestmi zad

  práce s vlastní rovnováhou/stabilitou, 
sebeovládáním, sebekázní

  posiluje a rozvíjí osobnost, schopnost 
navázat přirozený kontakt s ostatními 
dětmi

  učí řešit konflikty bez násilí a jak reagovat 
ve stresových situacích, prohlubuje se 
i vzájemný respekt

„Měl jsem možnost se zúčastnit výukové 
hodiny. Oceňuji práci trenérů, hlavně velký 
zájem dětí a jejich radost z pohybu a doved-
ností. Jedná se o vhodnou pohybovou prů-

pravu pro další sporty – obratnost, koordina-
ce a motorika pohybu, využití hybnosti 
střední části těla, orientace v prostoru, peri-
ferní vidění,“ řekl předseda Komise pro sport 
a grantovou politiku Jan Štorek (ANO).

Více informací o našem oddíle se dozvíte 
na www.aikidokarlin.org.

Chtěl bych také poděkovat za spolupráci 
s radnicí Prahy 8.

Ondřej Malina

AIKIDO

V Karlíně pracují s dětmi čtvrt století

  V Karlíně se cvičí dvakrát týdně

PLACENÁ INZERCE
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Kultura / Inzerce

Orchideje známe hlavně z květinářství a zahradnických 
supermarketů, málokdo však ví, jak je ve skutečnosti 
tato skupina rostlin bohatá. 
Na otázku, kolik orchidejí vlast-
ně existuje, není správná odpo-
věď. Věda zná v současnosti přes 
27 tisíc druhů, ale každým 
rokem je objeveno několik 
desítek dalších. Orchideje také 
nejsou obyvatelkami jen tropic-
kých lesů, ale prakticky celého 
světa, i v naší přírodě roste přes 
60 druhů orchidejí. Nejseverněji 
rostoucí orchideje světa najde-
me v Evropě a na Sibiři – až na 
severu Skandinávie roste prst-
natec Dactylorhiza lapponica 
a Lysiella oligantha, které se 
vyskytují i za hranicí 70° sever-
ní šířky. Nejjižnějšími orchideje-
mi světa jsou Corybas diene-
mum a C. sulcatus, které rostou 
na ostrově Macquarie (zhruba 
na půli cesty mezi Tasmánií 
a Antarktidou). 

V tropických horách lze najít 
orchideje ve výškách přes 4000 
metrů nad mořem v alpínské 
vegetaci a mezi kameny jako 
skalničky. Nejvýše byly zazna-
menány v Andách, v Ekvádoru, 
kde orchideje rodu Myrosmodes 
spatříme ve výškách od 3500 do 
4800 metrů. K největším or-
chidejím světa patří Grammato-
phyllum speciosum z jihový-
chodní Asie. Roste epifytně na 
silných větvích statných stromů. 
Jednotlivé pahlízy této orchideje 
dorůstají délky až 3 metry, celý 
trs může vážit až přes tunu. 
Květní stvoly bývají také třímet-
rové, květů širokých asi 15 cm 
bývá 30 až 50 na stvolu. 

Výškou vynikají orchideje 
rodu Sobralia, nejvyšší změřený 
stonek druhu S. altissima byl 

13,4 m dlouhý – běžná výška je 
však kolem pěti metrů. Dlouhé 
stonky mají i liánovité orchideje 
rodu Vanilla, potřebují však 
oporu, po které se pnou. 

K orchidejím s největšími 
květy patří Paphiopedilum 
hangianum ze severu Vietnamu, 
objevené až v roce 1999. Jeho 
mohutné květy dosahují šířky 
až 16 cm a plochou nemají příliš 
konkurentů. Zvláštností je 
Paphiopedilum sanderianum, 
jehož okvětní lístky, protažené 
do cípů, dosahují až metrové 
délky. Velké květy mají i další 
rody, např. Sobralia, Cattleya, 
Vanda, Angraecum a další. 

K nejmenším orchidejím 
světa patří některé druhy rodu 
Bulbophyllum, jejichž pahlízky 
dorůstají jen 3 až 4 mm.

Zvláštností jsou dva druhy 
jihoaustralského rodu Rhi-
zanthella, který roste a kvete 
pod zemí. Nemá listy, netvoří 

chlorofyl a žije v symbióze 
s houbami. 

Se světem orchidejí se může-
te seznámit v trojské botanické 
zahradě ve skleníku Fata Mor-
gana a během výstavy Orchide-
je, poklady vietnamské džun-
gle, která se koná od 3. do  
19. března. (RED) 
 Více na www.botanicka.cz.

BOTANICKÁ ZAHRADA

Svět orchidejí je na dosah

Pátý ročník oblíbené fotosoutě-
že Praha 8 ve dne v noci se blíží 
a pro zvýšení šance na výhru 
radnice Prahy 8 připravila 
zájemcům o účast v soutěži 
fotokurzy se zkušenými fotogra-
fy – Patrikem Háchou a Vítem 
Lukášem. Oba provedou zájem-
ce v březnových kurzech zákla-
dy focení a přidají tipy a triky 
jak na zajímavé snímky.

Patrik Hácha se věnuje fotogra-
fii odmala a postupně se od 
dětského koníčku dopracoval ke 
koníčku, jenž ho živí. Jeho domé-
nou je zachycení atmosféry, 
příběhů a emocí. S Patrikem se 
v jeho kurzu fotografové zaměří 
na památky a ulice Prahy 8 a nau-
čí se, jak nejlépe vystihnout 
moment okamžiku a krásy budov. 
Kurzy Patrika budou probíhat v 
neděli 19. a 26. března 2023.

Vít Lukáš s focením začal před 
více než 20 lety v Chile, kde 
pracoval jako entomolog. Jeho 
doménou je zejména makrofo-
tografie, v níž vyniká, a stále 
přidává na své konto ocenění 

z prestižních českých i zahranič-
ních soutěží. Jeho fotografie se 
zpravidla objevují v médiích, 
tiskovinách či na billboardech 
a většina z nich se zaměřuje na 
faunu a flóru, na které bude 
orientovaný i kurz, kterým 
provede zájemce Bohnickým 
údolím v sobotních termínech 
18. a 25. března 2023.

Kurzy jsou pro maximální 
počet 20 osob na jeden termín 
a díky odboru kultury městské 
části Praha 8 jsou pro zájemce 
zdarma. Přihlášky můžete 
posílat na e-mail katerina.
ondrusova@praha8.cz nebo se 
hlásit na telefonním čísle  
222 805 186. Více informací 
o kurzech a lektorech najdete na 
stránkách www.praha8.cz nebo 
po naskenování QR kódu. (LJ)

FOTOGRAFOVÁNÍ

Profesionálové poradí

  Česká orchidej Orchis pallens
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Školství / Inzerce

PREVENCE

Co se závislostí na mobilu?
Alarmující čísla přinesla data z webu drogy-info.cz. 
Ukázalo se, že v riziku digitální závislosti čtyři a více 
hodin denně je podle různých studií 15 až 25 procent 
žáků základních a 10 až 15 procent studentů středních 
škol v ČR. 
Výskyt rizikového hraní her 
a času stráveného na sociálních 
sítích je vyšší mezi chlapci 
a klesá s věkem. „Čísla, která 
studie ukázala, mohu potvrdit 
i z praxe. Čeští teenageři mají 
v průměru pět profilů na sociál-
ních sítích, přitom první profil 
si nejčastěji zakládají v 11 až 
12 letech. Čas trávený hraním 
her hlavně na mobilu je pak 
vyšší o víkendech,“ potvrzuje 
adiktolog Radek Němec z tera-
peutické kliniky NEO Centrum, 
která poskytuje také přes pojiš-
ťovnu služby mladistvým 
a nabídla spolupráci školám 
v Praze 8. 

Praxe ukazuje, že závislost 
spouští špatný duševní stav. 
Dospívající může trpět třeba 

traumatem, stresem, obtížemi 
v navazování vztahů nebo 
v sebepojetí a sebeúctě. Závis-
lostní chování je pak často 
způsobem zvládání oné zátěže. 
Praxe také ukazuje, že počáteč-
ní „pouhá“ závislost na mobil-
ním telefonu může vyústit 
v problémy se školními výsled-
ky či neshody v rodinách. To se 
projeví mnohdy u teenagerů 
sebepoškozováním. Důležité je 
zjistit, proč dítě často mobil 
používá a také co na něm dělá. 
Nešťastné je určitě rovnou 
zakazovat. Jako lepší přístup 
vidí Radek Němec jít příkladem 
a vytvářet zdravé návyky jako 
trávení času venku pohybovými 
či jinými aktivitami, a to  
v co nejnižším věku. (RED)

Škola v přírodě s lyžováním
Mateřská škola Štěpničná vyrazila v lednu letošního roku se skupinou  
20 dětí na Školu v přírodě do Čestic. A protože Čestice jsou v podhůří 
Šumavy, pobyt dětí byl spojen s výukou lyžování. Sněhové podmínky 
nebyly úplně ideální, ale přesto jsme lyžovali. Do lyžařského areálu Kvilda 
nás vozil autobus. Zde se dětí ujali výborní lyžařští instruktoři a celé 
odpoledne se dětem trpělivě věnovali. A snad i proto se po pěti dnech 
výcviku naučily bezpečně lyžovat všechny děti. Počasí k nám bylo milos-
tivé, kromě sluníčka si děti užily i trochu čerstvého sněhu a mírný mrazík. 
Mimo lyžování běhaly po lese, hledaly stopy zvířat, užívaly si hrátky se 
sáněmi a stavění sněhuláků. Zařízení Školy v přírodě Čestice dětem 
poskytlo výborné zázemí i vynikající stravu, která všem velmi chutnala. 
Alice Houšková, MŠ Štěpničná
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Vodárenství / Inzerce

Fitzgerald 
v opeře 

  VZÁCNÝ  HOST

PETRA  ALVAREZ  ŠIMKOVÁ 
   sólistka ND Státní opery, 3 nominace Ceny Thálie 

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. 
srdečně zve 

14. března  2023 v 16 hod.
hotel Fitzgerald - Vítkova 151/26, Praha 8 – Karlín 

www.cidpraha8.cz

MÍSTO SRAZU: 
PAMÁTNÝ STROM 
V ČIMICKÉM HÁJI, 
GPS 50.1303917N, 
14.4416431E

Městská část Praha 8 ve spolupráci se sdružením R TEAM 
pořádají

Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.

OD 28. 2. 2023 DO KONCE BŘEZNA
BĚHÁME KAŽDÉ ÚTERÝ OD 18:00 HOD. 

NA OVÁLU ZŠ BUREŠOVA

OD 4. 4. 2023 DO KONCE ČERVNA
BĚHÁME KAŽDÉ ÚTERÝ OD 18:00 HOD. 

V ČIMICKÉM HÁJI

Bližší informace 
Roman Jaroš, 

tel.: 603 937 898,
behmetropole@seznam.cz

Účast na trénincích 
je ZDARMA, 
začít můžete 

kdykoli.

Běžeckou školu Prahy 8
bez rozdílu věku

BĚHÁME
S OSMIČKOU

MAZANKA

Město má novou 
komoru vodojemu

NOVÁ TECHNOLOGIE

Chlorování na Ládví I  
je bezpečnější

�Elektrolyzéry Chlorinsitu III  
na VDJ Ládví I (2x 300 g/hod)

Hlavní město se po více než třiceti letech dočkalo nové komory  
vodojemu. Na Mazance již byla komora uvedena do ostrého provozu,  
ten zkušební trval dvanáct měsíců. Investorem akce byla  
Pražská vodohospodářská společnost.
Nová armaturní komora, jejíž výstavba byla 
zahájena na počátku roku 2020, je připoje-
na na stávající areálové rozvody DN 800 
a DN 1000. Objem nové komory je 5250 m3 
a zvyšuje celkovou kapacitu vodojemu 
Mazanka na 17 250 m3. „Nová komora 
vznikla z důvodu očekávaného stavebního 
rozvoje v oblasti Bubny – Zátory,“ vysvětlil 
mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací 
Tomáš Mrázek.

Mazanka zásobuje pitnou vodou rovněž 
oblasti Libně a Karlína. 

V metropoli byl naposledy postaven 
vodojem Jesenice II, a to v roce 1991.

Na území města je nyní 69 vodojemů, 
loni byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce 
vodojemů na Floře. Celková délka vodovod-
ní sítě na konci roku 2022 dosáhla 3 606 
kilometrů, délka vodovodních přípojek 
činila 891 kilometrů. (TK)

Pražské vodovody a kanalizace zrekon-
struovaly chlorovnu ve  vodojemu Ládví I. 
Původní s plynným chlorem nahradila 
výroba chlornanu sodného v místě dávko-
vání (princip elektrolýza solanky). Jedná 
se o stejnou technologii, která je již od 
roku 2015 provozována na vodojemu 
Flora. Do dubna bude probíhat zkušební 
provoz.

Velkou výhodou je z provozního hlediska 
bezpečnost s ohledem na bytovou zástavbu 
v okolí. Eliminuje se totiž skladování plyn-

ného chloru a jeho doprava. Nová technolo-
gie výroby chlornanu sodného v místě 
využití používá jako surovinu kuchyňskou 
sůl, což je oproti provozování chlorovny 
s plynným chlorem provozně méně 
náročné. 

Pitná voda z vodojemu Ládví zásobuje 
především severní oblasti osmé městské 
části.

Bohdana Tláskalová,  
vedoucí oddělení technologie distribuční sítě PVK

  Nová komora přispívá ke zvýšení kapacity 
vodojemu
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Životní prostředí

V minulém čísle Osmičky 
jsme zveřejnili první část 
osvětového tématu 
týkajícího se výchovy psů 
a jejich pohybu ve 
veřejném prostoru. O své 
zkušenosti se podělila 
slečna Kristýna, která se 
léta věnuje výcviku 
a výchově psů. Její 
zkušenosti nyní doplňuje 
slečna Jitka.

Opět se budeme snažit odpově-
dět na otázku, jak zajistit soužití 
se čtyřnohým přítelem tak, aby 
bylo o radosti a bez konfliktů 
vůči druhým.

 Jitko, vaše psí smečka je jako 
noc a den, malý a velký, ještě by 
se chtělo říct, ten s velkýma 
očima a ten s malýma očima – 
jak se dají skloubit v jedné 
domácnosti rozdílné psí povahy? 
Cvičíte například každého psa 
zvlášť a každého vedete nějakou 
speciální cestou? A i přesto, 
nemusíte sem tam řešit nějakou 
jejich rozepři?  
Nejen každé psí plemeno, ale 
také každý konkrétní pes je při 
výcviku jiný. Proto je práce se 
psy tak rozmanitá a krásná. 
Takže je pro mě přirozené pra-
covat s každým psem trochu 
jinak. Každý z mých dvou psů 
má oblíbenější disciplíny, které 
mu jdou lépe. Lara, kříženka 
německého ovčáka, je vášnivá 
stopařka, a už když připravuji 
vybavení na stopy, sedne si ke 
dveřím a nikdo by ji nepřesvěd-
čil o změně programu. Když 
byla mladší, závodně běhala 
Dog racing (rovinný a překážko-
vý sprint na krátkou vzdálenost 
za umělou návnadou, pozn. 
red.), což můj belgický gifonek 
Ozzy chápal spíš jako divnou 
procházku po písčité dráze. 
Prostě neběžel. 

Ozzy miluje cvičení posluš-
nosti a také všechny aktivity, 
u kterých si musí takzvaně 
lámat hlavu. Při výcviku posluš-
nosti ráda využívám jejich 
přirozenou rivalitu nebo žárli-

vost, chcete-li, a cvičím větši-
nou s oběma dohromady tak, že 
jeden z nich je odložen a druhý 
pracuje. Průběžně je vyměňuji. 
Pracují ale v tu chvíli vlastně 
oba, protože vydržet se v klidu 
dívat na toho druhého, jak se při 
plnění povelů baví, je opravdu 
velmi náročné. Oba v těchto 
situacích podávají lepší výkony. 

Doma se respektují. Mají 
každý své zóny, místa, rituály. 
Nikdy nedošlo na vážnější 
rozepři, přirozeně chápou mě 
a mého partnera jako rozhodují-
cí osobnosti v domácnosti. My 
zase dbáme na to, aby třecí 
plochy nevznikaly. Domácnost 
se psy, a s více psy obzvlášť 
musí mít jasná, čitelná a jedno-
duše splnitelná pravidla. Pak 
budou všichni spokojení. 

 Vzít si psa z útulku je velmi 
ušlechtilé, je to ale cesta pro 
každého? 
Adopce psa z útulku je nejen 
ušlechtilé, ale velmi odvážné 
rozhodnutí, které ač bych si to 
moc přála, skutečně není pro 

každého. Pokud se pro psa 
z útulku rozhodnete, je dle 
mého názoru podstatný výběr 
toho pravého právě pro vás. 
Nedoporučuji vybírat jej pouze 
podle fotografie. 

Je bezpodmínečně nutné 
otevřeně komunikovat s organi-
zací, u které je opuštěný pes 
aktuálně v péči. Pouze její 
pracovníci znají konkrétní zvíře 
nejlépe a mohou vám i sdělit, že 
vybraný pes není vhodný zrov-
na pro vás, ale nabídnou jiného 
chlupáče, s kterým si sednete 
raz dva. Jako účel adopce vidím 
záchranu dvou opuštěných 
duší, jednu lidskou a jednu 
zvířecí. Aby se našly ty pravé, je 
potřeba odvést nějakou práci. 
Upřímně zhodnotit a sdělit 
pečující organizaci své životní 
podmínky, kde bydlím, jaké 
mám časové a finanční možnos-
ti a tak dále. Zejména psí senioři 
vyžadují častější veterinární 
péči a někdy i intenzivní péči 
z důvodu vážného onemocnění.  

Zamyslet se, zda jsem ocho-
ten a schopen přijmout fakt, že 

si pes z útulku v sobě nese často 
velmi špatné zkušenosti z dří-
vějška, které se promítnou do 
jeho chování v budoucnosti. 
Nebude potřebovat pouze péči 
ve smyslu krmení, venčení 
a podobně, ale také práci na 
jeho psychické stránce. Pokud 
ale začátek nepodceníme, 
získáme toho nejlepšího parťáka 
a on nejlepšího páníčka. Vztah 
se psem je opravdu založen na 
bezpodmínečné lásce a z vlastní 
zkušenosti si troufnu říct, že 
adopcí psa z útulku si sice 
přiděláte hodně práce, ale stojí 
to za to. 

 Jitko, v rámci 3. ročníku Srdce 
osmičky jste plnila přání 
osamělého seniora, který si přál 
krmivo pro psa. A vím, že jste 
měla doplňující dotazy na věk, 
plemeno, zdravotní stav. Co vás 
k tomu vedlo? 
V první řadě bych ráda poděko-
vala místostarostce Vladimíře 
Ludkové za tento skvělý pro-
jekt, díky kterému nám všem 
dává příležitost splnit někomu 

KYNOLOGIE

Adopce psa není pro každého

 Výcvik můžete zpestřit používáním různých 
targetů, je to i dobrý tip na domácí cvičení, když je 
venku nevlídno a tma. Pejsky tato činnost baví.

Co vložíte do štěněte během prvních měsíců života, 
bude vám vracet celý život.
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i prostinké přání. Třeba udělat 
radost knihou nebo, jak zmiňu-
jete v otázce, přilepšit pejskovi 
osamělého seniora. 

Moje doplňující dotazy zazně-
ly proto, aby bylo přání splněno 
efektivně, to je, aby tento kon-
krétní pes dostal to, co opravdu 
vzhledem k svému věku a veli-
kosti potřebuje. Co se výživy 
psa týká, máme naštěstí už 
dávno mnoho informací a mož-
ností, jak všem domácím maz-
líčkům poskytnout dobrou 
výživu. S úsměvem vzpomínám 
na doby, kdy jsme vařili psovi 
maso z nuceného výseku a po-
dávali například s rýží, vločkami 
či zeleninou. 

Neměli jsme ponětí o vyváže-
né dávce a poměrech bílkovin, 
sacharidů, no ale taky se žilo. 
Dnes víme, že psi mají jiné 
potřeby ve štěněčím věku, kdy 
je jejich organismus v růstu 
a stavbě, než psí senioři, kteří už 
nechodí na mnohakilometrové 
procházky a mají mnohdy od 
veterináře předepsané různé 
diety. Já mohu za sebe hovořit 
pouze o průmyslově vyrábě-
ných krmivech, protože nemám 
osobní zkušenosti s krmením 
syrovou stravou. 

Na trhu je opravdu velmi 
široká nabídka krmiv, takže 
máme jako majitelé psů poměr-
ně jednoduchý život. Zlaté 
pravidlo praví, že to, čím psa 
krmíme v prvním roce života, se 
nám na stáří vrátí. U štěněte 
záleží na tom, jakého je pleme-
ne. U velkých plemen se napří-
klad hodně dbá na to, aby byly 
správně vyživovány kosti 
a klouby, protože předpokládá-
me, že jednou ponesou vý-

znamnou hmotnost psa. V do-
spělosti zase například 
zohledňujeme aktivity psa, 
sportovce budeme živit trochu 
odlišně než společníka. 

 Častým tématem je i nadváha 
psů…
Tady zejména bych apelovala na 
majitele, jejichž psi mají sklony 
k nadváze. Psí senioři, psi s nad-
váhou a psi s krátkým čumá-
kem, tedy Brachycefalická 
plemena, mohou mít velmi 
vážné problémy s dýcháním, 
srdcem a pohybovým aparátem. 
Proto je nutné pro jejich dlouhý, 
spokojený, ale hlavně zdravý 
život vybrat třeba společně 
s veterinářem to pravé krmení 
pro ně a držet se krmné dávky. 
Já vím, ale ty oči… Je to těžké, 
ale věřte, že se správně zvole-
ným krmivem nebude pes 
hladový, takže můžete mít čisté 
svědomí. 

No a nakonec veterinární 
diety a psí senioři. Může se to 
rovnat, ale veterinární dietu 
může mít překvapivě předepsá-
nu i mladý pes. Díky velkým 
pokrokům ve veterinární medi-
cíně lze v dnešní době odhalit 
poměrně široké spektrum ne-
mocí psů, takže to vypadá, že 
jsou více nemocní než dřív. 
Řekla bych, že se o tolika nemo-
cech prostě jen nevědělo, ne-
mohli jsme je diagnostikovat, 
ale také jsme je bohužel nemoh-
li efektivně léčit. Dnes je možné 
řešit některé, to podtrhuji, 
zdravotní problémy předepsa-
nou dietou, což hodnotím jako 
skvělou zprávu. Přeji každému 
majiteli psa zdravý, šťastný 
a dlouhý společný život. (RED)

Přijďte rovnou,beznutnostirezervace. Dátesisnámičajnebokávuazjistíte, ževtomnejstesami.
Informacenatel: 601 263294 (odborsociálníchvěcí a zdravotnictví ÚMČPraha 8)

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Přijďte sdílet s pozvaným odborníkem i mezi sebou své obavy,
zkušenosti a dozvědět se potřebné informace. Těšíme se na Vás!

21. březnaod17:30do19:00
bezbariérovýklubCentra aktivizačních
programůSOSPraha8, Křižíkova50

TÉMA:
Zlobivé dítě... nemusí být případproOSPOD

Mgr.DavidKarl (OSPODÚMČPraha 8)
Bc. AlžbětaMatysová,DiS (Salesiánské střediskomládeže)

Rodina - to jsou vztahy, emoce, pečování, radost i starost.
Podvečery o rodině a pro rodinu nabídnou pravidelná setkání s
odborníky na témata dnešní mezigenerační rodiny, témata péče o
děti, o rodiče, sám o sebe.

Podvečery
prorodinu
orodině

Odborsociálníchvěcí a zdravotnictví ÚMČPraha 8
amístostarostkaVladimíra Ludková
Vássrdečnězvouna

Bez názvu-1   1Bez názvu-1   1 08.02.2023   13:11:5208.02.2023   13:11:52

Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče
si dovoluje srdečně pozvat 
rodiče dětí narozených
v letech 2022 a 2023 na

Vítání
občánků
Prahy 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání
občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná
k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce
Akce městské části) nejpozději do 14. května 2023
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.

12. a 13. června 2023

Z 
ak

ce
 b

ud
e 

po
říz

en
a 

fo
to

 a
 v

id
eo

 d
ok

um
en

ta
ce

, k
te

rá
 m

ůž
e 

bý
t z

ve
ře

jn
ěn

a.

Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými 
opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví.

divadlokh.cz
Rezervace na:

284 681 103

Hraje LD Jiskra

5. 3. 2023
v 10 hodin

PRINCEZNA NA HRÁŠKU
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ŘEMESLNÍCI
 MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ 
A ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, 
stěrky a sádrokarton. Sezonní sleva 
10 %. Volejte na tel.: 603 432 476
 ZEDNÍK, MALÍŘ, REKONSTRUKCE 
i drobné opravy. Tel.: 604 676 694,  
josef.bazant72@seznam.cz
 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 
A KANALIZACE, veškeré 
instalatérské práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce 
koupelen a bytových jader. 
Tel.: 603 421 968, 737415417
 INSTALATÉR – TOPENÁŘ – 
NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž 
vodovodních baterií, WC, 
umyvadel, van, el. ohřívačů, 
připojení praček, myček, 
vodoměrů, kohoutů včetně dodání. 
Tel.: 603 421 968, 737415417. 
E-mail: rothenberg@centrum.cz
 REKONSTRUKCE BYTŮ 
A KOUPELEN NA KLÍČ, spolehlivost 
a 10% sleva, demkiv@seznam.cz, 
tel.: 778 000 698
 ELEKTRIKÁŘ ERBEN,  
NOVÁ EL. VEDENÍ, zásuvky,  
revize www.elektrikarerben.cz  
Tel.: 604 516 344
 OPRAVA ŽALUZIÍ - VÝMĚNA 
VODÍCÍCH LANEK - NOVÉ ŽALUZIE 
- SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN-
SÍTĚ PROTI HMYZU 733720950 
pavel.janci@email.cz
 FA. J. MACHÁČ–VÝMĚNY BATERIÍ, 
VAN, KLOZETŮ A KUCH. DESEK. 
Instalace sprchových koutů a boxů-
senioři sleva! Pokládka dlažby, 
obkladů, PVC, koberců. Štukování, 
malování, lepení podhledů. Sekání 
trávy a vyklízení. T.: 777 325 466, 
janmachac66@seznam.cz
 RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů. 
Zahrady. Tel.: 606 662 223, 
723 899 561
 ŽALUZIE–ROLETY–MARKÝZY, 
pergoly, baldachýny, plisé, sítě 
proti hmyzu, shr. dveře, garnýže, 
čalounění dveří+ těsnění.  
Zdeněk Petříček, tel.: 606 350 270  
www.zaluzie-rolety-praha8.cz
 ELEKTROINSTALACE NOVÉ 
A OPRAVY. Zjištění závad a jejich 
odstranění. Kontrola zásuvkových 
okruhů pro případné el. vytápění. 
Výměna rozvaděčů. Nové vedení 
pro el. sporáky. Tel.: 608278778 
POLACEK.L@seznam.cz
 ELEKTRIKÁŘ SE ŽL – spokojenost 
zaručena. Tel.: 608 440 551
 PLYNAŘ– INSTALATÉR– TOPENÁŘ– 
montáž a oprava rozvodů, 
plynospotřebičů a plynové revize. 
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032
 MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU rychle, 
kvalitně a čistě, tel.: 736 734 947

 ZEDNICKÉ, obkladačské 
a malířské práce. Tel.: 602 386 895, 
e-mail: radek.zaloudek@seznam.cz

 MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ 
A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE. Tel.:  
725 173 593, www.malir-zenisek.cz

 HODINOVÝ MANŽEL LEVNĚ - 
INSTALATERSKÉ, MALÍŘSKÉ 
A ZEDNICKÉ PRÁCE, ÚKLID 
A VYKLÍZENÍ VČ. ODVOZU, 
ÚDRŽBA ZAHRAD Tel: 602 835 102

 ŽALUZIE - ROLETY - SÍTĚ - 
GARNÝŽE SPOUŠTĚCÍ věšení záclon 
bez žebříku 602 22 97 99 Praha 8

 SOUSTRUŽNICKÉ PRÁCE  
v Praze 8 na menším soustruhu.  
T: 732445700

SLUŽBY
 HODINOVÝ MANŽEL. Údržba 
domácností, drobné opravy 
a úpravy v bytech a domech, 
pokládka podlahových krytin, 
truhlářská výroba, sádrokarton, 
malování, obkladačské práce a jiné. 
Tel.: 773 168 170

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA 
SKLÁDKU! Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv za rozumnou 
cenu. Stěhování. Tel.: 773 484 056

 POTŘEBUJETE POMOCT SE 
STĚHOVÁNÍ A VYKLÍZENÍM? 
Vyklízíme, vykupujeme a odvážíme 
z bytů, půd, sklepů atd. LEVNĚ. 
tel.: 702 410 965/601 094 532.  
7 dní v týdnu.

 SERVIS PC pro Prahu 8 a 9 aj.  
Tel.: 604 552 758 i u Vás doma.

 HODINOVÝ MANŽEL elektro, 
voda aj. práce. Bohatá praxe.  
Tel: 602366135

 Trápí vás počítač? Počítejte s námi! 
Provádíme čištění, zrychlení, 
instalace, opravy, vzdálenou pomoc, 
obnovu dat i DOUČOVÁNÍ A KURZY. 
Volejte 731 732 737. Těšíme se na 
vás. Váš itcan.cz

 ŠICÍ STROJE–OPRAVY A PRODEJ. 
Opravy všech značek šicích strojů. 
Prodej nových šicích strojů. 
Autorizovaný servis Singer, 
Klapkova 74, 182 00 Praha 8 Tel: 
272 773 079 www.sicistrojeservis.cz

 ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ 
zemní práce, autodoprava, 
kontejnery, půjčovna dodávek. Tel: 
774007480 @: fatrans@email.cz

 Počítače Kohout nabízí servis 
počítačů a prodej použité 
elektroniky. Otevřeno Po-Čt 13-18. 
Lublinská9 Praha8 Tel:778053100 
www.pocitacekohout.cz

 KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ 
STROMŮ A KEŘŮ VČ. ODVOZU. 
TEL: 602 835 102

 ÚKLID – LEVNĚ: MYTÍ OKEN, 
ČISTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK, 
úklid domů, bytů, kanceláří. 
Tel.: 602 835 102

 Drobné i větší práce a opravy 
v domácnosti. Zn. PRECIZNĚ  
Tel: 737272779  
www.hodinovymanzeljano.cz

 ÚPRAVA, OŘEZ A SNIŽOVÁNÍ 
KEŘŮ A ŽIVÝCH PLOTŮ včetně 
odvozu odpadu. Máme 
profesionální řezné nástroje, vysoké 
žebříky a vysokozdvižnou plošinu. 
Tel.: 724 006 275. E-mail:  
info@pvj-group.cz,  
www.pvj-group.cz/plot

 SEKÁME ZAROSTLÉ POZEMKY 
a vysokou trávu našimi stroji. Od-
straníme také křoví, nálety, zlikvidu-
jeme odpad. Tel: 724 006 275, 
info@pvj-group.cz, www.pvj-group.cz

 KÁCÍME STROMY z naší vyso-
kozdvižné plošiny. Dosáhneme do 
výšky 13 metrů. Stromky rozřeže-
me odshora dolů po kouskách, 
odpad odvezeme, pařezy vyfrézu-
jeme. Zkrátíme i další vzrostlou 
zeleň. Tel.: 724006275.  
Email: info@pvj-group.cz,  
www.pvj-group.cz/plosina

REALITY POPTÁVKA
 Koupím byt nebo menší domek 
v Praze a blízkém okolí. Na 
vystěhování nespěchám, lze i na 
dožití. Platba ihned. Vyplatím dluhy 
i exekuce. Tel.: 608 661 664

 KOUPÍM BYT, ROD., ČINŽOVNÍ 
DŮM, VILU, pozemek jakkoli velký 
i spoluvlast. podíl s právní vadou, 
exekucí, nežádoucím nájemníkem. 
Formality vyřídím. I na dožití.  
Tel.: 603 420 013.

 Koupím byt v Praze 8, přímo  
od majitele. Tel.: 604 617 788

NÁKUP – PRODEJ
 PRODEJ MOLITANŮ, koženek, 
potah. Látek. Matrace na míru. 
Čalounictví. Na Veselí 2, za rohem 
domu, Praha 4 - Pankrác.  
Tel.: 241 402 270, www.molitany.cz

 KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI, 
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400

 Králíky na chov/jídlo-brambory-
krmná řepa-vynešené slepice 
723266481

 KOUPÍM LP GRAMOFONOVÉ 
DESKY. Přijedu. 721442860

 Věnuji hlízy kany č. květ. 
721074641

KRÁSA
 Pedikúra klasická mokrá metoda, 
ošetření kuřích ok, zarostlých 
nehtů, nehtové špony, Poznaňská 
438/27 Bohnice, tel.: 777 272 303

 PEDIKÚRA (I MOBILNÍ), REFLEXNÍ 
masáže nohou. Tel.: 774 877 972

 Zacvičte si z pohodlí domova 
s osobní trenérkou. Na výběr máte 
z několika druhů cvičení, moderní 
tréninkovou metodou EMS 
i zdravotní cvičení pro zdravá záda. 
Více na www.veryactive.cz,  
777 838 375

 Masáže v Čimicích-masáž zad a šíje, 
nohou i rukou, možnost dárkového 
poukazu. Tel: 737 807 043  
www.masaze-cimice.cz

NABÍDKA PRÁCE
 Technik/Montér stínící techniky 
v Praze a Středočeském kraji. 
Pracovní poměr hlavní, ŽL, Dohoda 
o provedení práce. Zájemci se 
mohou hlásit na tel. 777038000 
nebo gato@gato.cz

 Církevní ZŠ logopedická Don 
Bosco a MŠL Praha 8 hledá učitele 
- speciálního pedagoga pro 1. 
stupeň, učitele pro 2. stupeň 
s aprobací M/Fy/Z/TV/INF 
a vychovatele do ŠD s nástupem od 
1.9. 2023. Nabízíme přátelské 
prostředí, třídy po 10 žácích. Tel: 
283 852 124, info@donbosco.cz

 ZŠ Žernosecká Praha 8 přijme 
vedoucí školní jídleny s nástupem 
ihned. Od 1.9.2023 přijmeme  
také kvalifikovaného učitele 
matematiky, učitele IT, 
vychovatelku školní družiny 
a školního psychologa.  
Tel.: 777 774 618,  
e-mail: reditelka@zernosecka.cz

 FIRMA NA ÚDRŽBU ZELENĚ 
v Praze přijme pracovníka. Náplň 
práce: ořez keřů a živých plotů, 
kácení stromů, sekání trávy. Práce 
s motorovými řeznými nástroji. 
Nutná dobrá fyzická kondice 
a řidičský průkaz B. Práce je na 
nekuřáckém pracovišti. Pište e-mail 
na: info@pvj-group.cz

PLACENÁ INZERCE PLACENÁ INZERCE

 

Poliklinika Čumpelíkova, 1. patro
Čumpelíkova 1764/2, Praha 8
www.diabetologiepraha8.cz

 220 513 417

TreDia s.r.o.
DIABETOLOGICKÁ

AMBULANCE

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

• NOVÉ ŽALUZIE
• MYTÍ OKEN

• SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN
• SÍTĚ PROTI HMYZU
• DOPRAVA ZDARMA!

Hynek Jan
Tel.: 732 768 666

okna.servis@post.cz
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Zábava

Únorová doplňovačka

Na vylosované výherce opět čekají kvalitní knižní ceny.  
Znění tajenky posílejte do 10. března 2023  
 známý e-mail: vladimíra.ludkova@praha8.cz.
Vylosovanými luštiteli jsou pan M. P., paní O. L. a M. F. 
Gratulujeme.
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4
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5

3

Mezigenerační luštění pro děti
Pravidla jsou stejná, na malé výherce čeká z rukou místostarostky 
Vladimíry Ludkové (ODS) knižní ceny. „Jede, jede panáček,  
má placatý zobáček, kde voděnka crčí, tam nosejček 
strčí“. Odpověď na hádanku naleznete v tajence. 
Tajenka z minulého čísla: Kamarád. 
Výherci z minulého čísla: E. K., N. H. a E. E. Blahopřejeme.

Ruka pro život. Tak zněla tajenka doplňovačky  
z předchozího vydání Osmičky. 
Tajenkou z aktuálního čísla jsou názvy organizací  
pomáhající lidem s duševním onemocněním.

kresba

zármutek

zrestaurovat

výběr

valy

pánský gala oděv

svátek 23. 3.

vrstva

rámus

totožný

Inzerce

1
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3

4

5

Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !

Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA Firma

s 20 letou
tradicí

Autocentrum Vojkov s.r.o., K Nemocnici 50, 251 62 Tehovec - Vojkovwww.likvidacevojkov.cz

605 798 888

LIkviVoj_telefon_web_190x128.indd   1 25.10.2021   9:38
PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Přijmeme zaměstnance do

restaurace KFC Krakov

kfc.jobs.cz

Kontaktuj nás na

CZKFCPraha.Krakov@amrest.eu
 

nebo naskenuj tento kód
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Zdravotní a sociální péče

PODVEČERY PRO RODINU

Jak řešit poruchy příjmů potravy? 
Cyklus setkání, který bude přinášet 
témata spojená s rodinným životem, 
odstartoval v lednu v karlínské 
klubové místnosti. Tam se obvykle 
potkávají senioři v rámci Centra 
aktivizačních programů, ale 
podvečerní přednášku o poruchách 
příjmu potravy si přišla poslechnout 
velmi pestrá skupina účastníků. 
„Podvečery pro rodinu a o rodině vznikly 
na pomoc všem, kteří hledají informace. 
V sociálních službách často pracujeme 
s lidmi, kteří právě informace nedostali 
včas, možná je dřív nehledali, případně 
v dobré víře čekali, až jim někdo poradí. My 
tomu chceme jít naproti,“ konstatovala 
místostarostka Vladimíra Ludková (ODS). 

ZÁVAŽNÉ DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ
Poruchy příjmu potravy jsou velmi závaž-
ným duševním onemocněním. Lze je sou-
hrnně charakterizovat jako nepřetržité 
chorobné jídelní chování, přičemž mezi tři 
nejzávažnější patří mentální anorexie, 
následovaná mentální bulimií a záchvatovi-
tým přejídáním, dále jsou to nespecifické 
formy poruch, jako jsou patologická posed-
lost zdravým stravováním a jiné. Nezane-
dbatelnou stránkou onemocnění je jeho 
sociální kontext, protože řada lidí poruchy 
příjmu potravy za nemoc nepovažuje, 
a s tím je následně spojeno nepochopení 
potřeb nemocného člověka, dospělého 
i dítěte, a rovněž i složitost léčby. Léčebný 
proces je v jejich případě dlouhodobý a kli-
katý, stejně jako u jiných duševních nemocí 
s možností opakovaného návratu akutní 
fáze a s možností mnoha remisí. Žádný 
z odborníků pacientovi či klientovi nezaru-
čí, že hospitalizace problém vyřeší a za pár 
týdnů bude vše dobré. Ať už k hospitalizaci, 
jejímž smyslem je stabilizace nutričního 
a celkového zdravotního vztahu, dojde, či 
nikoliv, bez podpůrné terapeutické péče se 
onemocnění zvládá velmi těžce. 

Najít vyhovujícího terapeuta je běh na 
dlouhou trať. Jedním z faktorů účinné 
terapie je dobrý vztah mezi klientem a tera-
peutem. Zjednodušeně řečeno, terapeut 
a klient si musí „sednout“. Překážkou 
mohou být i delší objednací lhůty těch, 
kteří spolupracují se zdravotní pojišťov-
nou, protože jejich kapacity jsou 
limitované. 

CENTRUM ANABELL POMÁHÁ
Situace s delší lhůtou objednání bohužel 
v tuto chvíli platí i pro Centrum Anabell. 

Nicméně na setkání zazněla dobrá zpráva, 
že by se to mohlo díky nově schválenému 
úvazku v síti sociálních služeb brzy změnit. 
Mnohdy je proto třeba jít cestou samoplát-
ce a velmi inspirativní možností podpory je 
i knihovna Centra Anabell. Internetovou 
knihovnu organizace lze nalézt na jejich 
webových stránkách. Mezi publikacemi 
volně ke stažení jsou příběhy klientů, 
manuály pro rodiče, videa o potravinách, 
odborné časopisy a mnoho dalšího. „Poru-
chy příjmu potravy jsou vážné duševní 
onemocnění, které zasahuje do různých 
oblastí života. Nezůstávejte na tuto nároč-
nou situaci sami,“ řekla sociální pracovnice 
Centra Anabell Kateřina Sloviaková.

BEZPEČÍ S PSYCHOTERAPEUTEM
Psychoterapie může navazovat na hospita-
lizaci, může jí předcházet a může být 
dalším podpůrným prostředkem, vždy 
bude velmi záležet na potřebách každého 
nemocného. Představy, jak takové sezení 
s psychoterapeutem probíhá, může mít 
většina z nás zkreslené a dané nějakou 
filmovou předlohou. „Terapeutických 
přístupů je mnoho a každý z nich má své 
specifické postupy. Jinak se pracuje s dět-
mi, jinak s dospívajícími a jinak s dospělý-
mi. Nicméně obecně se dá říci, že základem 
dobré a účinné terapie je navázání bezpeč-
ného vztahu mezi klientem a terapeutem. 
V prostředí bezpečí a přijetí se pak lze 
věnovat tématům, kvůli kterým klient do 
terapie přichází. Tento bezpečný vztah se 

většinou vytváří postupně s přibývajícím 
počtem sezení,“ informovala Hana Čížková, 
psychoterapeutka a pedagožka odborných 
předmětů na VOŠ JABOK.

Podle ní nelze čekat zázraky okamžitě. 
Pokud teď mluvíme o individuální psycho-
terapii a půjdete k terapeutovi poprvé, při 
prvním sezení se vás zeptá, proč jste ho 
vyhledali a v čem by vám měla terapie 
pomoci. Budete se věnovat tomu, jaké jsou 
možnosti terapie v rámci vašeho tématu, 
terapeuta se vyptáte na vše, co o terapii 
potřebujete vědět. Pokud přichází do 
terapie nezletilý klient, budou na začátku 
spolupráce přítomni i zákonní zástupci, 
aby se pravidla spolupráce domluvila 
společně. Psychoterapie většinou vypadá 
jako rozhovor, ve kterém byste měli mít 
hlavní prostor pro vyjadřování vy. Terapeut 
klade otázky, případně nabízí za sebe to, co 
považuje za důležité (zpětnou vazbu, 
edukaci, terapeutické techniky) – ale měl 
by ověřovat, jak působí jeho intervence na 
vás, co se děje v prostoru „tady a teď“. 
Terapie se není třeba bát, pokud vám 
terapeut osobnostně nesedne, nebojte se 
ho změnit, vzájemný vztah je důležitý. 

PRVNÍ VOLBA: RODINNÁ TERAPIE 
Jakákoliv duševní nemoc, výjimkou nejsou 
ani poruchy příjmu potravy, zasahuje do 
vztahů a sociálních vazeb. Rodina, pracovi-
ště, škola, přátelé a další skupiny, v nichž se 
nemocný pohybuje, mohou však být důle-
žitou součástí léčebného procesu, a i proto 

 Mezi duševní poruchy patří i patologická posedlost zdravým stravováním
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PODVEČERY PRO RODINU

Jak řešit poruchy příjmů potravy? 
se doporučuje forma rodinné terapie, 
zejména pak je-li nemocným dítě. V čem je 
benefit rodinné terapie hodnotí Petr Hroch, 
manželský a rodinný poradce z olomoucké 
poradny pro rodinu. „Rodinnou terapii 
nebo obdobnou formu odborné podpory 
celého rodinného systému, kde se poruchy 
příjmu potravy objeví, považuji zcela 
rozhodně za takzvanou první volbu. Podle 
mě je rodinný přístup, zejména u dětí 
a dospívajících, nezbytný a měl by být 
doporučen vždy. Proč? Protože právě 
rodinný systém, rodina, její atmosféra, 
vztahy a tlaky mezi jejími členy, a to i přes 
generace, to je právě to, co poruchy příjmu 
potravy když už ne přímo vytváří, tak 
udržuje,“ uvedl.

Je velmi důležité, aby nejen nemocný, 
ale jeho blízcí byli schopni tohle přijmout, 
i když je to nepříjemné, bolavé a pro ně 
zprvu obviňující. Zdravě vedená rodinná 
terapie je v tom podpoří. Ukáže, jak tyto 
bolavé provázanosti přijmout právě bez 
toho obviňování, zato s odpovědností 
a zejména se zdravým postojem. Rodina 
totiž nemá podporovat nemocného v boji 
proti těmto poruchám, proti nemoci. „Ro-
dina, zvláště rodiče, jej přeci mají podporo-
vat pro zdravý život. Láska je řešení, ne 
nenávist. Láska k sobě a k životu, tu přeci 
mají za úkol rodiče v dítěti vybudovat, ne 
nenávist k nemocem tohoto světa. A zákla-
dem toho je přijetí. Ukázat dítěti, že jej 
přijímáme, jaké je, i s tím, co má jinak, než 
bychom rádi. Třeba i s tou bulimií. Tento 
postoj mu pak zásadně pomůže změnit 
postoj ze zaměření na nemoc na zaměření 
se na zdraví,“ doplnil.

Cílem nemá být odstranění poruchy, že se 
něčeho zbavím, ale to, že se proměním. 
Nikoli „mám nemoc, nechci ji mít“, ale 
„jsem teď nemocný, chci být zdravý“. A prá-
vě ten zdravý život, to, za co stojí žít, co mají 
rodiče za úkol dětem nabídnout. A rodinná 
terapie jim v tom výrazně může pomoci. 

Pokud máte dotazy, neváhejte a nestyďte 
se obrátit na odborníky z Centra Anabell. 
I kdyby se mělo jednat pouze o preventivní 
dotaz, může být odpověď na něj to, co 
zabrání budoucím potížím. 

  http://www.anabell.cz/
  http://knihovna.anabell.cz
  https://czap.cz/ (Česká asociace pro 

psychoterapii)
  https://www.praha8.cz/Podvecery-pro-rodi-

nu-o-rodine-1.html (záznam setkání)
  https://www.youtube.com/watch?v=cT-3vhE_

E6k&t=910s (O individuální psychoterapii)

KRÁTCE
Pomoc zvířatům 

Výkonný ředitel Nadace Bona Filip Vrbický 
předal symbolický šek v hodnotě skoro 570 
tisíc korun do rukou ředitelky Psychiatrické 
nemocnice Bohnice Zuzaně Barboríkové, a to 
jako reakci na požár Bohnického statku. Sbírka 
byla určena na pomoc tamním zvířatům. Všem 
dárcům, kterých bylo několik stovek, 
děkujeme.

Krabík opět funguje
Osmička pro rodinu znovuotevřela rodinný klub 
v Kulturním domě Krakov. Jedná se již o třetí 
rodinný klub pro nejmenší děti a jejich dopro-
vod na území městské části Praha 8. Naleznete 
tam útočiště nejen před nevlídným počasím, ale 
také můžete navázat sociální kontakty s ostatní-
mi lidmi s podobnými zájmy ve vašem okolí. 
Chystají se pestré aktivity, kterými pak můžete 
děti zabavit i doma. Přijďte navštívit nejen KD 
Krakov, ale také zařízení v Čimicích a Ďáblicích. 
První vstup je zdarma.

Populární Vaření s Bárou
Dopolední vaření ve skautské klubovně Dolá-
kova slaví úspěchy. Pod vedením šéfkuchařky 
Báry Mosorjakové, která je nejenom výbornou 
kuchařkou, ale také redaktorkou a autorkou 
knihy Kuchařka od Báry pro mámy a táty, se 
učíte, jak úsporně vařit společně s dětmi, 
získáte rady a tipy k neplýtvání, skladování 
a recyklaci. Na každém kurzu vás čekají skripta 
s obsahem kurzu a recepty. Co si uvaříte, to si 
také sníte. Přijďte společně s vašimi dětmi 
zažít jedinečné dopoledne, kdy se nejenom 
dobře najíte. Pro rezervaci místa pište na 
e-mail: h.slesingerova@8prorodinu.cz. Kapaci-
ta omezena. (RED)

SENIOŘI

Reminiscenční střípky  
z karlínského CAP
Každý měsíc si mohou návštěvníci Centra 
aktivizačních programů Křižíkova zavzpo-
mínat s místostarostkou Vladimírou Ludko-
vou (ODS) v rámci reminiscenčního poseze-
ní na své dětství, mládí a jiné životní 
okamžiky. To se koná v klubové místnosti 
a těší se velkému zájmu ze strany seniorů. 
„Práce se vzpomínkami je nádherná mož-
nost pro kontakt se seniory, a když jsem 
ukončovala roční vzdělávací kurz, který se 
mi díky pandemickému období prodloužil 
téměř na dva a půl roku, těšila jsem se na 
organizování vlastní reminiscenční skupiny. 
Ta karlínská je otevřená každému seniorovi, 
i proto nejdeme do takové hloubky, ale 
jakmile odezní chřipkové období, chystám 
se s reminiscencí do naší odlehčovací služby 
v ulici S. K. Neumanna,“ informovala 
místostarostka. 

Pokud to téma reminiscence dovolí, celé 
posezení doplní i vystoupení hostů. Tradič-
ně to jsou členové dramaticko-recitačního 
kroužku pod vedením Zdeny Pokové, v led-
nu mezi seniory pak přišly dívky z Dětského 
baletu Praha. (RED)  Dětský balet Praha potěšil seniory
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Zdravotní a sociální péče–CAP Program na březen 2023

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 
Centrum aktivizačních programů 
 Praha 8, Burešova 1151/12
  tel.: 283 881 848    e-mail: cap@sospraha8.cz   
  www.sospraha8.cz    www.facebook.com/cappraha8

SPECIÁLNÍ PROGRAM
  Pravidelné čtvrteční turistické 

výlety – RNDr. M. Štulc. Informace 
v kanceláři CAP

  Nordic Walking pro méně zdatné 
v pondělí a pro zdatné ve čtvrtek 
– L. Čipera. Informace na webu: 
klus-osmicka.webnode.cz 

  6. 3. od 13:30  Příroda – člověk 
– krajina I. část. Cyklus přednášek 
a filmů. Uvádí RNDr. M. Štulc 

  7. 3. od 13:30  Tvořivá dílnička 
s P. Limanovskou

  13. 3. od 10:00  Tvořivá dílnička 
s J. Chybovou

  13. 3. od 14:00  Peru – země 
kontrastů. Přednáší Mgr. Eva 
Farfánová Barriosová

  14. 3. od 14:00  F. L. Věk a MUDr. 
Jan Theobald Held. Historická 
přednáška s H. Kohoutovou

  20. 3. od 13:30  Příroda – člověk 
– krajina I. část. Cyklus přednášek 
a filmů. Uvádí RNDr. M. Štulc

  21. 3. od 13:30  Velikonoční 
tvoření s P. Limanovskou

  21. 3. od 14:30  Hůrka – Asuán 
– Nové Butovice – vycházka s Mgr. 
Karlem Pinkasem – sraz v 14:30 
u vchodu do metra B na stanici 
Hůrka

  24. 3. od 8:30  Patchwork s Mgr. 
S. Kyselovou (materiál zajištěn)

  28. 3. od 14:00  Tvořivá dílnička 
s J. Vávrovou

  29. 3. od 13:30  Vycházka po 
Praze s průvodkyní JUDr. H. 
Barešovou – přihlášení předem 
nutné! Od prvního dne v měsíci 

  29. 3. od 14:00  Duchovní 
beseda s katechetkou  
Mgr. B. Tranovou

UPOZORNĚNÍ: 
Do kurzu společenských tanců 
přijmeme muže a taneční páry.

STŘEDA
  9:00–9:50  Školička PC a internetu pro mírně pokročilé  

(vede Ing. V. Košťál) – 1. 3. a 15. 3.

  9:00–9:50  Školička PC – práce se soubory  
(vede J. Votrubová) – 8. 3. a 22. 3.

  10:00–10:50  Školička PC a internetu pro začátečníky  
(vede Ing. V. Košťál) – 1. 3. a 15. 3. 

  10:00–10:50  Školička PC – práce se soubory  
(vede J. Votrubová) – 8. 3. a 22. 3.

SPECIÁLNÍ PROGRAM
  1. 3. od 13:30  Bingo – 

společenská hra  
(vede I. Košťálová  a J. Hrubá)

  6. 3. od 9:00  Qulling  
(vede J. Hrubá)

  6. 3. od 13:30  Přednáška –  
jak se dá změnit mozek  
(přednáší Mgr. Z. Vévoda)

  7. 3. od 11:00  Trénink paměti 
(vede PhDr. Z. Pavlíková) 

  8. 3. od 13:30  Klubové setkání 
– společenské hry

  9. 3. od 10:00  Korálková 
dílnička (vede Ing. B. Rošická)

  10. 3. od 11:00  Výtvarná 
dílnička – malování akrylovými 
barvami (vede A. Gaislerová)

  13. 3. od 9:00  Malování mandal 
(vede D. Kovaříková)

  14. 3. od 11:00  Pozitivní 
myšlení (přednáší L. Francírková)

  15. 3. od 10:30  Trénink mozku 
– v rámci Národního týdne 
trénování paměti  
(přednáší Bc. A. Novotná)

  15. 3. od 13:30  Bingo – 
společenská hra (vede I. Košťálová 
a J. Hrubá)

  16. 3. od  8:00  Patchworková 
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) 
– materiál zajištěn 

  16. 3. od 10:00  Poradenský 
servis – jak sepsat závěť,  
darování a dědictví (konzultant 
JUDr. Z. Kohoutová)

  21. 3. od 11:00  Trénink paměti 
(vede PhDr. Z. Pavlíková)

  22. 3. od 13:30  Klubové setkání 
– společenské hry

  23. 3. od 10:00  Háčkování 
a pletení (vede J. Novotná)

  23. 3. od 10:00  Tvořivá dílnička 
– zdobení vajíček voskem  
(vede J. Chybová) 

  24. 3. od 11:00  Výtvarná 
dílnička – malování akrylovými 
barvami (vede A. Gaislerová)

  27. 3. od 13:30  F. L. Věk a  
MUDr. Jan Theobald Held – 
historická přednáška  
(přednáší H. Kohoutová)

  29. 3. od 13:30  Bingo – 
společenská hra  
(vede I. Košťálová a J. Hrubá)

  30. 3. od 10:00  Tvořivá dílna 
– drhaný lístek  
(vede Mgr. Vladimíra Ludková)

ÚTERÝ
  10:00-11:00  Cvičení na židlích 

(vede J. Hodinová) – 14. 3.  a 28. 3.

ČTVRTEK
  9:00-12:00  Aktivizační 

dopoledne – pojďte ,,JEN TAK“ 
společně posedět a procvičit si       
angličtinu, paměť, projít se po 
ortopedické podlaze nebo vybarvit 
si mandalu s paní Luizou

SPECIÁLNÍ PROGRAM  
  3. 3. od 10:00  Výtvarná 

dílnička – malování akrylovými 
barvami (vede A. Gaislerová)

  7. 3. od 10:00  Povídání a písně 
o koních s Mgr. Lukášem Tremlem

  8. 3. od 10:00  Malování s Ingrid 
Vostrou podle svět. malířů ,,Krajina 
ve stylu Heather Galler“

  13. 3. od 10:00  Hrátky na 
procvičování paměti (vede  
J. Hodinová a M. Lustyková)

  15. 3. od 13:30  Trénink mozku 
– v rámci Národního týdne trénování 
paměti (vede Bc. A. Novotná)

  17. 3. od 10:00  Výtvarná 
dílnička – malování akrylovými 
barvami (vede A. Gaislerová)

20. 3. od 10:00  Reminiscenční 
setkání – Březen za kamna vlezem, 
duben ještě tam budem  
s Mgr. V. Ludkovou
  21. 3. od 10:00  Povídání 

o chlebu, chléb náš boží dar  
s Mgr. Lukášem Tremlem

  22. 3. od 10:00  Tvořivá dílna 
(vede J. Chybová)

  27. 3. od 11:00  Pozitivní 
myšlení (vede L. Francírková)

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 
Centrum aktivizačních programů 
 Praha 8, Mazurská 484/2
  tel.: 283 024 118    e-mail: cap@sospraha8.cz   
  www.sospraha8.cz    www.facebook.com/cappraha8

  tel.: 720 535 422, 724 879 513    e-mail: cap@sospraha8.cz   
  www.sospraha8.cz    www.facebook.com/cappraha8

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ 

CAP Burešova
CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ 

CAP Mazurská

CAP  
Křižíkova

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Centrum aktivizačních programů 
Praha 8, Křižíkova 48

Zájemci o programovou nabídku se mohou hlásit 
v kanceláři CAP osobně nebo telefonicky.

Zájemci o programovou nabídku se mohou hlásit 
v kanceláři CAP osobně nebo telefonicky.

Zájemci o kurzy se mohou hlásit v kanceláři CAP Mazurská  
buď osobně nebo telefonicky na tel. č. 283 024 118. 

Dále je nutné se vždy přihlásit  
na všechny dílničky a přednášky! 

Děkujeme za pochopení.
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divadlokh.cz
Rezervace a prodej na:

BLANAROVIČOVOU

HVĚZDNÝ VEČER
ŽENY V UMĚNÍ:

Vstupné: 
200 Kč/ 150 Kč

20. 3 2023 v 19.00
v Divadle Karla Hackera

S YVETTOU 

divadlokh.cz

BLANAROVIČOVOU

Odbor kultury osmé městské 
části už od roku 2009 pořádá ve 
foyer takzvaného Bílého domu 
Velikonoční jarmark chráněných 
dílen. Své výrobky na něm 
prezentují neziskové organizace 
i soukromí prodejci. Můžete si 
tam udělat radost a také náku-
pem finančně přispět na činnost 
výrobců, a tím na dobrou věc. 
Bohatou kolekci velikonoč-
ních dekorací a výrobků tema-
ticky zaměřených na Velikonoce 

nabízejí pravidelně tyto organi-
zace: Centrum integrace dětí 
a mládeže, Bona, FOKUS, Pro-
saz, Svaz tělesně postižených, 
Sananim, Ruka pro život, Klub 
ŽAP, Otevřený ateliér – Pavla 
Výborná, Tichá kavárna a další. 
Pravidelně jarmark navštěvují 
družiny základních škol z blíz-
kého okolí a občané z řad široké 
veřejnosti. Akce se koná  
22. března od 10 do 16 hodin 
v ulici U Meteoru 6. (TK)

CHRÁNĚNÉ DÍLNY

Velikonoční jarmark je tady

Informace na tel: 222 805 104, 606 613 390
nebo vladislava.wildtova@praha8.cz

www.praha8.cz

Foyer tzv. „bílého domu“
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň
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Středa 22. března 2023 
10,00 – 16,00 hodin

chráněných dílen

Velikonoční 
jarmark 

Městská část Praha 8
Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče 
pořádá tradiční

Zdravotní a sociální péče / Inzerce

 Nákupem pomůžete neziskovým organizacím

  Křižíkova 50, úterý a čtvrtek od 13:30 do 16:30 
  Bulovka 10, každý čtvrtek od 13:00 do 16:00 
  Burešova 12, pondělí a středa 13:30 do 16:30

Zveme vás k pravidelnému setkávání s vrstevníky  
v příjemném domácím prostředí našich klubů,  
kde je možné si při kávě popovídat, zahrát společenské 
hry, zazpívat si a účastnit se pravidelně pořádaných 
kulturních programů, dílniček a přednášek  
na různá témata. 
  Hudební odpoledne s Mgr. Václavem Vomáčkou – Vzpomínka na Jarosla-

va Vejvodu od 14:00 
7. 3.  KS Křižíkova 
9. 3.  KS Bulovka 
13. 3.  KS Burešova

  Hudební odpoledne s paní Miluší Beranovou od 14:00 
6. a 20. 3.  KS Burešova

  MEZI NÁMI – mezigenerační setkání od 13:30 
15. 3.  KS Burešova

  Bingo – společenská hra od 14:00 
27. 3.  KS Burešova

Kluby  
seniorů
  Info: www.sospraha8.cz    Tel: 283 881 848
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Inzerce

PLACENÁ INZERCE

Obchodní řetězec nabízí široký sortiment produktů, který splňuje vysoké standardy kvality 
a  čerstvosti. Stejně důležitě dbá i  na  přístup k  udržitelnosti a  odpovědnému zacházení 
s přírodními zdroji. Nahlédněte s námi pod pokličku udržitelného sortimentu Kauflandu.

V Kauflandu Ví, že rozhodují činy

Bio produKty 
V sortimentu řetězce 
naleznete více než 530 
výrobků nesoucích logo BIO. 
Vyzkoušejte také produkty 
privátní značky K-Bio 
za příznivou cenu, bez barviv 
i umělých přísad a především 
v bio kvalitě. 

fairtrade
Spravedlivá cena a důstojné 
pracovní podmínky. To je 
cílem certifikace Fairtrade. 
Obchodní řetězec Kaufland 
nabízí více než stovku 
fairtradových produktů, 
mezi něž patří především 
čokoládové či kakaové 
produkty a také květiny.  

GotS
Biobavlna nikdy nezklame. 
Byla vypěstována bez použití 
pesticidů a za férových 
pracovních podmínek. A jak 
ji poznáte? Podle certifikace 
GOTS. V Kauflandu naleznete 
přes 500 produktů oblečení 
a bytového textilu s logem 
GOTS. 

udržitelný 
ryBoloV
Mořské ryby jsou bohatým 
zdrojem jódu a omega-3 
mastných kyselin a v našem 
jídelníčku by neměly chybět. 
I proto je nutné brát ohled 
na jejich dostatečné 
množství. V Kauflandu si 
můžete vybrat z více než 70 
rybích produktů s certifikací 
ASC či MSC, které garantují 
udržitelný rybolov. 

odpoVědnoSt
za dřeVo, papír 
a KaKao
Přes 170 produktů 
v Kauflandu má certifikaci 
FSC. Ta garantuje, že 
nábytek, hračky a školní 
či hygienické produkty 
pocházejí z odpovědného 
lesního hospodářství.  
A až si budete vychutnávat 
například šálek kávy, 
všimněte si loga UTZ. Díky 
němu téměř 100 kávových, 
čajových a kakaových 
produktů z Kauflandu 
garantuje udržitelný  
původ surovin. 

VlaStní maSozáVod
Kaufland jako jediný 
obchodní řetězec v ČR má 
svůj vlastní masozávod 
v Modleticích. Má tak 
jedinečný dohled nad 
kvalitou a čerstvostí masa 
a nabízí vám jen to nejlepší. 

příSnější než 
normy eu
Kaufland dbá na kvalitu 
ovoce a zeleniny. Akceptuje 
maximálně 1/3 hodnoty 
reziduí pesticidů než 
stanovují normy Evropské 
Unie. Dodržování standardů 
aktivně prověřuje vlastními 
rozbory v certifikovaných 
laboratořích. 

VeGGie jede!
Rostlinná strava je trendy. 
Pro všechny její příznivce 
nabízí Kaufland za skvělou 
cenu širokou nabídku 
produktů privátní značky 
K-take it veggie, které 
jsou navíc nově klimaticky 
neutrální.

Karlovy Vary 188x264.indd   1 02/03/22   13:44
Bez názvu-2   1Bez názvu-2   1 10.02.2023   14:09:2110.02.2023   14:09:21
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Servis / Inzerce

Amerika volá
Československo, 

Začátky: od 18.00 hod. 
Vstupné: 50 Kč 

Pivovarnická 3, Praha 8

tady Voskovec 
a tady Werich

PROGRAM:
16. 02. 2023
Tři strážníci v Americe
16. 03. 2023
Route 66 s Werichem
a Hoffmeisterem
20. 04. 2023
Od Strojvůdce Příhody
po Půl párku
18. 05. 2023
Černá čtvrthodinka
Voskovce a Wericha
15. 06. 2023
Hlas Ameriky uvádí hudební 
a zábavný program pro
osvobozené Čechy a Slováky
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rezervace: 
Kateřina Ondrušová 
katerina.ondrusova@praha8.cz, 
telefon: 222 805 186

Velkoobjemové kontejnery
Lokalita Datum Čas

Prvního pluku 1. 3. 2023 14:00–18:00

V Mezihoří x U Pošty 1. 3. 2023 15:00–19:00

Na Pěšinách x Pod Statky 2. 3. 2023 13:00–17:00

Podhajská pole 2. 3. 2023 14:00–18:00

Mazurská 3. 3. 2023 14:00–18:00

Pivovarnická x Na Rokytce 3. 3. 2023 15:00–19:00

Pernerova x Kubova 4. 3. 2023 8:00–12:00

Čimická x Řepínská 6. 3. 2023 13:00–17:00

Trojská x Nad Trojou 6. 3. 2023 14:00–18:00

Lindavská 7. 3. 2023 14:00–18:00

Prosecká x Františka Kadlece 7. 3. 2023 15:00–19:00

Havránkova x Šimůnkova 8. 3. 2023 13:00–17:00

Třeboradická x Košťálkova 8. 3. 2023 14:00–18:00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou 9. 3. 2023 13:00–17:00

Na Dílcích 9. 3. 2023 14:00–18:00

Na Vartě 10. 3. 2023 14:00–18:00

Pod Labuťkou x Prosecká 10. 3. 2023 15:00–19:00

Kubišova x S. K. Neumanna 11. 3. 2023 8:00–12:00

Mlazická 11. 3. 2023 9:00–13:00

Pivovarnická 7 13. 3. 2023 14:00–18:00

Janečkova 13. 3. 2023 15:00–19:00

U Sluncové x Za Invalidovnou 14. 3. 2023 13:00–17:00

Služská x Přemyšlenská 14. 3. 2023 14:00–18:00

K Mlýnu x Chorušická 15. 3. 2023 14:00–18:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 15. 3. 2023 15:00–19:00

Roudnická 16. 3. 2023 14:00–18:00

Hnězdenská x Olštýnská 16. 3. 2023 15:00–19:00

Petra Bezruče x Čumpelíkova 17. 3. 2023 14:00–18:00

Tanvaldská 1 17. 3. 2023 15:00–19:00

Drahorádova 18. 3. 2023 8:00–12:00

Frýdlantská 18. 3. 2023 9:00–13:00

K Haltýři x Velká skála 20. 3. 2023 14:00–18:00

Nekvasilova x K Olympiku 20. 3. 2023 15:00–19:00

Havlínova x Pohnertova 21. 3. 2023 14:00–18:00

Na Pecích x Chaberská 21. 3. 2023 15:00–19:00

Křivenická x Čimická 22. 3. 2023 14:00–18:00

Dolákova x Hackerova x Kusého 22. 3. 2023 15:00–19:00

Kurkova 23. 3. 2023 13:00–17:00

Modřínová x Javorová 23. 3. 2023 14:00–18:00

Na Dlážděnce x U Sloupu 24. 3. 2023 14:00–18:00

Kandertova x Lindnerova 24. 3. 2023 15:00–19:00

Řešovská x Zelenohorská 25. 3. 2023 8:00–12:00

Mazurská 25. 3. 2023 9:00–13:00

Pakoměřická x Březiněveská 27. 3. 2023 13:00–17:00

Pekařova x Jestřebická 27. 3. 2023 14:00–18:00

Řešovská x Zelenohorská 28. 3. 2023 14:00–18:00

Gdaňská x Toruňská 28. 3. 2023 15:00–19:00

Přívorská x Hanzlíkova 29. 3. 2023 14:00–18:00

Roudnická 29. 3. 2023 15:00–19:00

Na Přesypu x Pod Přesypem 30. 3. 2023 14:00–18:00

Hnězdenská x Olštýnská 30. 3. 2023 15:00–19:00

Tanvaldská 1 31. 3. 2023 13:00–17:00

Kubišova x Gabčíkova 31. 3. 2023 14:00–18:00

Bioodpadové kontejnery
Lokalita Datum Čas

Do Údolí x Libeňská 1. 3. 2023 13:00–17:00

Kandertova západní konec 3. 3. 2023 13:00–17:00

V Nových Bohnicích x K Farkám 4. 3. 2023 8:00–12:00

U Drahaně 163/9 4. 3. 2023 9:00–13:00

Fořtova x Do Údolí 5. 3. 2023 9:00–12:00

Havlínova x Klíčanská 7. 3. 2023 13:00–17:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 11. 3. 2023 9:00–13:00

U Pekařky 13. 3. 2023 13:00–17:00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna 17. 3. 2023 13:00–17:00

Brandýská x Ke Hřišti 18. 3. 2023 9:00–12:00

Turská x K Větrolamu 19. 3. 2023 9:00–12:00

K Haltýři (před domem č. 12) 20. 3. 2023 13:00–17:00

Sopotská x Bydhošťská 24. 3. 2023 13:00–17:00

Na Okrouhlíku x Na Stírce 26. 3. 2023 13:00–16:00

Nad Popelářkou x Nad Strání 27. 3. 2023 15:00–19:00

PLACENÁ INZERCE

ZASKLENÍ BALKONŮ

ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

SLEVA 10% NA ZASKLENÍ BALKONU 
DO KONCE LEDNA 2023 BŘEZNA 2023

ZASKLENÍ BALKONŮ

ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

SLEVA 10% NA ZASKLENÍ BALKONU 
DO KONCE LEDNA 2023

info@bydlenijerabek.cz

www.ZALUZIEJERABEK.CZ

+420 739 034 488

www.BYDLENIJERABEK.CZ
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Společenská rubrika

Vážení spoluobčané,
  v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této 

rubrice nás, prosím, kontaktujte na telefonních 
číslech 222 805 170 nebo 601 306 107, popřípa-
dě na e-mailové adrese: osmicka@praha8.cz.

  Fotografie a text zveřejňujeme jak v tištěné 
podobě časopisu Osmička, tak v elektronické 
verzi umístěné na webových stránkách  
www.mesicnik osmicka.cz.

  Prosíme vás, abyste zasílali fotografie pouze 
u dětí do tří měsíců věku v době uveřejnění. 
Dále zveřejňujeme jméno a příjmení u dětí 
do šesti měsíců věku, ostatní pouze pokud je  
volné místo.

Únor 2023

 Dne 2.2. oslavili manželé Dagmar a Vla-
dimír Trendlovi 50 let společného života, 
zlatou svatbu. Gratulujeme a přejeme hod-
ně štěstí a zdraví do dalších let a ať zůsta-
nou tak milí jako dnes.

Březen 2023

 Dne 10.3. oslaví 85. narozeniny 
paní Dagmar Málková. Hodně zdraví a spo-
kojenosti přeje dcera Jana s rodinou.

 Dne 19. 3. se dožívá pan Stanislav Kurja-
ta 76 let. Přeji mu zdraví a spokojený život 
do dalších let. Sousedka Marie.

 Naše nejmilejší maminka, babička 
a prababička Bohunka slaví letos 80. naro-
zeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví 
do dalších let! Máme Tě moc rádi.

 Dne 27. března oslaví 70. narozeniny pan 
Ing. Ladislav Chalupa z Prahy 8 – Kobylis. 
Přejeme mu do dalších let hodně zdraví, 
spokojenosti a životního elánu. Jana a Jenda

Červen 2022
 Vyšata Aria
 Zrak Matěj

Červenec 2022
 Mechlová Anna
 Sekáč Adam

Srpen 2022
 Král Kristián

 Kranda Madlen
 Šenbauerová Veronika

 Šnejdarová Sofie 

Září 2022
 Svoboda Daniel
 Zima Jan

Říjen 2022
 Jirovská Vanda
 Karasová Stela

Listopad 2022

Ditrichová Laura 

Lamoš Jakub Ragnar 

Landová Markéta 

Stankovičová Elin 

Prosinec 2022
 Gurová Magdalena

Kuttelwascher Jan 

Maňasová Bibiana 

Leden 2023
 Coneva Linda

 Fabián Eduard 

 Kratochvíl Tomáš

 Kubelka Václav

 Vašák Jan

Nově narozené děti Jubilea

Všem dětem přejeme krásné a šťastné 
dětství a jejich rodičům blahopřejeme.

Ke gratulantům 
se připojuje i MČ Praha 8: 
„Gratulace jsou pro  
mě nejen příjemným 
setkáním, ale rovněž 
možností dotázat se  
na potřeby seniorů, 
poskytnout poradenství 
ve věci dostupných 
sociálních služeb 
a případně nalézt  
podporu a pomoc,“  
říká místostarostka  
Vladimíra Ludková (ODS).
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Inzerce

Tel.: 244 463 229

PLACENÁ INZERCE
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Pranostika sice míní březen – za kamna vlezem, ale 
jaro už opravdu stojí přede dveřmi, a proto je na místě 
odlehčovat jídelníček a tělo správně nastartovat pro 
nadcházející roční období. 
Na jaře se často mluví o detoxi-
kaci těla, tedy jeho očistě, a tu 
lze podpořit právě správným 
stravováním. Odborníci radí 
vzdát se v jarním období ales-
poň na čas tučných pokrmů, 
masa, polotovarů, kávy, alkoho-
lu i sladkostí. Naopak je dopor-
učováno jíst více ovoce, zeleni-
ny a celozrnných výrobků. 
Takové jídlo pomůže zbavit tělo 
nečistot a organismus dostane 
šanci a čas regenerovat. 

V březnu si už všichni před-
stavujeme jaro, saláty, sluníč-
ko… Ale ono toho po pravdě 
v březnu ještě moc neroste. Ale 

něco přeci. Po zimě se v obcho-
dech začíná objevovat čers-
tvá sezónní zelenina, například 
kedlubny, špenát, ředkvičky, 
ředkev, mrkev a toho je třeba 
využít. 

V kombinaci se zelenými 
saláty si tak určitě vytvoříte 
vitamínovou bombu, za niž vám 
bude vaše tělo vděčné. Navíc si 
tělo lehce odpočine po ma-
sopustech a zabíjačkách a naladí 
se na následují Velikonoce, kdy 
nás zase bude čekat hromada 
jídla a především sladkostí.

Radek Pálka 

DENÍK ŠÉFKUCHAŘE

Jaro vyzývá k očistě vašeho těla

  Nástup jara láká ke konzumaci vyššího množství zeleniny a ovoce 

Kedlubnovo-mrkvový salát  
s dresinkem z modrého sýra
SUROVINY
  ¼ červené menší cibule nakrájené na jemné plátky
  3 ks střední oloupané kedlubny nakrájené na sirky (tenké proužky)
  sůl a pepř podle chuti
  1 ks zeleného jablka zbaveného jadřince, nakrájeného na sirky 

a zakapaného šťávou z jednoho citronu
  ½ hrnku pekanových ořechů, nasucho opražených nebo opeče-

ných v troubě a nasekaných
  3 ks střední mrkve nakrájené na sirky (tenké proužky)
  ½ hrnku hladkolisté najemno nasekané petrželky
  lžička krupicového cukru

Dresink z modrého sýra
  ½ hrnku rozdrobené nivy
  ½ hrnku zakysané smetany
  ⅓ hrnku podmáslí
  1 stroužek najemno nakrájeného česneku
  1 lžíce vinného bílého octa
  pár kapek worcestrové omáčky, lze nahradit i pálivou chilli 

omáčkou
  sůl a pepř podle chuti
  1 lžíce jemně nasekané petrželky

POSTUP:
Nejprve si vyrobíme dresink. Rozdrobený sýr, zakysanou smetanu, 
podmáslí, česnek a ocet rozmixujte dohladka. Dresink přemístěte do 
misky, dochuťte ho worcesterskou omáčkou, dolaďte solí a pepřem 
a nakonec vmíchejte petrželku.

Salát: 
Cibuli vložte na 10 minut do studené vody, potom ji slijte, proplách-
něte, nechte okapat a osušte.
Do větší mísy dejte kedlubny, osolte je, mírně opepřete a promíchej-
te. Přidejte jablko, pekanové ořechy (lze nahradit vlašskými), mrkev 
a petrželku a všechno dobře promíchejte. Do dresinku vmíchejte 
cukr a promíchejte ho se salátem. Před podáváním nechte zhruba 
hodinu rozležet.
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Zábava

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději do 10. března 2023 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, 182 00 Praha 8. 
Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefonní kontakt. 

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SudokuV tajence najdete dokončení citátu Jean-Baptiste Poquelina (Molière), 
francouzského herce, spisovatele a dramatika,  
od jehož úmrtí v únoru uplynulo 350 let. 
Téměř každý člověk umírá na své léky…
Správné znění tajenky z minulého čísla,  
citát francouzské spisovatelky Sidonie-Gabrielle Colette:  
Koho milujeme, toho nejsme nikdy pevně rozhodnuti opustit,  
i kdyby nám sebevíc ublížil.

10 vylosovaných výherců obdrží po dvou  
vstupenkách do Botanické zahrady Praha. 

Výherci, kteří obdrží po dvou vstupenkách  
na koncert Honzy Nedvěda ml. a skupiny Příbuzní: 
  Karolína Bednaříková, Čimice
  Jaroslav Lhoták, Troja
  Emil Píša, Karlín

  Jana Selingerová, Libeň
  Jiří Svoboda, Bohnice
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Inzerce

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

DIVADLO KARLA HACKERA, Klapkova 26, Praha 8 
Rezervace: www.divadlokh.cz, Tel.: 284 681 103 
Aktuální informace na www.divadlokh.cz. BREZEN

V

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
Dopolední představení ve všední dny jsou školní a účast na nich je možná po telefonické 
nebo e-mailové dohodě. Vstupné za představení LD Jiskra 50 Kč, za ostatní představení 80 Kč.

02/03 čt 
9:00; 10:30; 
14:00

03/03 pá 
9:00; 10:30

04/03   so 
10:00

05/03  ne 
10:00 

19/03 ne 
10:00 

26/03  ne 
10:00

30/03 čt 
9:00; 10:30; 
14:00

31/03 pá 
9:00; 10:30

KOUZELNÉ MALOVÁNÍ S ČAROVÁNÍM S PROFESOREM 
ZLOMTUŽKOU. Interaktivní představení s iluzorními prvky.
Hraje Petr Ocelík – Mim o. s. U nás poprvé. Od 5 let.

KOUZELNÉ MALOVÁNÍ S ČAROVÁNÍM S PROFESOREM 
ZLOMTUŽKOU. Interaktivní představení s iluzorními prvky.
Hraje Petr Ocelík – Mim o. s. U nás poprvé. Od 5 let.

KOUZELNÉ MALOVÁNÍ S ČAROVÁNÍM S PROFESOREM
ZLOMTUŽKOU. Interaktivní představení s iluzorními prvky.
Hraje Petr Ocelík – Mim o. s. U nás poprvé. Od 5 let.

PRINCEZNA NA HRÁŠKU. Klasická marionetová pohádka.
Hraje LD Jiskra. Od 4 let.

SMOLÍČEK PACHOLÍČEK. Klasická marionetová pohádka.
Hraje LD Jiskra. Od 4 let.

SMOLÍČEK PACHOLÍČEK. Klasická marionetová pohádka.
Hraje LD Jiskra. Od 4 let.

PRASEČÍ SLEČINKY. Neokoukaná pohádka o dvou
rozmazlených slečinkách. U nás poprvé. Hraje Divadýlko z Pytlíčku. 
Od 3 let.

PRASEČÍ SLEČINKY. Neokoukaná pohádka o dvou

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ                                                

01/03 st
19:00

16/03 čt
19:00

18/03 so
19:00 

20/03 po
19:00 

22/03  st
19:00 

23/03  čt
19:30 

24/03  pá
19:30 

25/03  so
19:00 

Představení označená jako Pronájem otevřený veřejnosti si můžete rezervovat,  
ale vstupenky se prodávají až večer před představením.

PT DIVADLO 20 LET NA SCÉNĚ. Speciální narozeninový 
večer. Autorské aktovky, hudba, tombola a překvapení. První 
premiéra. Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 222 Kč.

UPÍR VE SKLEPĚ. Hra ze současnosti o dvou dějstvích. 
Autor: Jana Pacnerová. Hraje Divadlo Blama. Pronájem otevřený 
veřejnosti. Vstupné 200/ 150 Kč.

PAVILON 13. Hra o tom, co je vlastně normální a jak tenká 
je hranice meziduševním zdravím a duševní nemocí. Hraje 
Divadelní spolek Posun. Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 
250 Kč.

HVĚZDNÝ VEČER S YVETTOU BLANAROVIČOVOU. 
Povídání s oblíbenou herečkou. Vstupné 250/150 Kč.
 
PT DIVADLO 20 LET NA SCÉNĚ. Speciální narozeninový 
večer. Autorské aktovky, hudba, tombola a překvapení. Host 
večera: Saša Niklíčková. Druhá premiéra. Pronájem otevřený 
veřejnosti. Vstupné 222 Kč.

A DO PYŽAM! Jedna z nejúspěšnějších komedií. Autor: 
MarcCamoletti. Hraje Divadlo Bez debat. Pronájem otevřený 
veřejnosti. Vstupné 250/ 100 Kč.

KONCERT FOLKOVÉ SKUPINY …A NEBO TAK. 
Pronájem otevřenýveřejnosti. Vstupné 150 Kč.

ROZMARNÝ DUCH. Autor: Ch. Condomin. Líbezná 
duchařská komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními 
vědami. Hraje Divadlo Okko. Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 
300 Kč.

45. FESTIVAL PRAŽSKÝCH 
A STŘEDOČESKÝCH 
AMATÉRSKÝCH LOUTKÁŘŮ 
11. a 12. března 2023, vstupné 70 Kč

PRINCEZNA NA HRÁŠKU. 
Hraje LD Jiskra.

DÁŠENKA.
Hraje Říše loutek, Praha.

VÁNOČNÍ SOKOL. 
Hraje LD Nástup, Sokol Praha. 

Slavnostní zakončení festivalu.

11/03  so
10:00

10:00

14:00

17:00

12/03 ne
10:00

14:00

16:00

16:00

Slavnostní zahájení

OKLAMANÝ ŽENICH, 
ANEB POUSTEVNÍKOVA LEST
Hraje Javajka, Neratovice.

KABARET. Hraje LD Večernice, 
Mladá Boleslav.

POHÁDKY PRO MALÉHO MYŠÁKA, 
ANEB KDYŽ USPÁVÁ TÁTA. Hraje LD 
Před Branou, Rakovník.

PRAŽSKÝCH A STŘEDOČESKÝCH

AMATÉRSKÝCH

LOUTKÁŘŮ11. a 12. března 2023

Skupina amatérských loutkářů Svazu českých divadelních ochotníků
a

Loutkové divadlo Jiskra Vás srdečně zvou na

45. FESTIVAL 

10:00   Slavnostní zahájení

Sobota 

10:00 Oklamaný ženich aneb
  poustevníkova lest    
14:00 Kabaret

14:00 Pohádky pro malého
  myšáka aneb když uspává táta

Javajka, Neratovice

LD Večernic, Mladá Boleslav

LD Před Branou, Rakovník

10:00   Princezna na hrášku

14:00 Dášenka

16:00 Vánoční sokol

 

Říše loutek

LD Nástup Sokol Praha – Libeň

Neděle

LD Jiskra

16:00 Slavnostní zakončení festivalu

 

v Divadle Karla Hackera

divadlokh.cz


