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

Duben 2023
2. dubna, 15:00 – divadlo VšeMožno – O Smolíčkovi aneb
Etiketa v divadle. Představení pro děti od tří let. Vstupné 90 Kč.

6. dubna, 18:00 – Kouzlo a tajemství kávy
s Robertem Trevisanem. Povídání s ochutnávkou kávy s vynika-
jícím baristou. Vstupné 50 Kč.

16.dubna, 14:00 – Po stopách industriální minulosti Libně a 
Vysočan II. – komentovaná procházka, sraz před Libeňským 
světem. Vstup zdarma.

15. dubna, 10:00 – divadlo VšeMožno – Dlouhý, Široký
a Bystrozraký. PREMIÉRA, představení pro děti.Vstupné 90 Kč.

16. dubna, 15:00 – divadlo VšeMožno – Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký. Představení pro děti. Vstupné 90 Kč.

20. dubna, 18:00 – Od strojvůdce Příhody po Půl párku
Přednáška z cyklu na téma Voskovec a Werich v Americe.
Vstupné 50 Kč.

27. dubna, 19:30 – divadlo VšeMožno – Piš, Karl, piš!
Představení pro dospělé. Vstupné 220 Kč, studenti, senioři a 
vojsko za polovic.

30. dubna, 14:00 – Ďáblický hřbitov – smetiště českých dějin
20. století – sraz před hl. vchodem. Vstup zdarma.

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
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Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými 
opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví.
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Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8

Slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,

FOTO 
MĚSÍCE
Karlínský 
spěch

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 letošní 
rok do fotosoutěže Praha 8  
ve dne v noci.

Autor: Kateřina Kobesová

jaro v dubnu přijde snad už v plné síle, což 
nám každý rok přidá na dobré náladě, a vě-
řím, že i letos tomu nebude jinak.

Život nám však nepřináší jen radost 
a dobré zprávy. Začátkem března nás opus-
til čestný občan Prahy 8, reprezentant, 
dvojnásobný mistr Československa, legen-
da Sparty – Josef Vojta. Ve své kariéře 
oblékl i dres Meteoru, žil nedaleko Libeň-
ského zámku. Jeho památku jsme za naši 
městskou část uctili osobním položením 
květin při posledním rozloučení, které se 
konalo 14. března. 

Nedlouho po panu Vojtovi odešla i moje 
třídní paní učitelka Helena Vrabcová. Do-
volte mi proto osobnější vzpomínku. Měl 
jsem tu krásnou příležitost, aby mne a mé 
spolužáky učila číst, psát a počítat na začát-
ku 80. let. Dala nám do života i základní 
principy morálky a chování, vzpomínáme 
na ni s láskou a uznáním. Patřila i v posled-
ních dnech svého života díky své vitalitě 
a pozitivnímu přístupu k těm, kteří dokážou 
táhnout ostatní, což činila v aktivizačních 
skupinách při DPS Burešova. Moc jsem si 
paní učitelky vážil a doufám, že v našich 

školách je a bude podobně skvělých pedago-
gů co nejvíc.

V tomto čísle Osmičky mne zaujal rozho-
vor s Ondřejem Švábem o Evropské vesmír-
né agentuře, která se má již za pár let stěho-
vat na Palmovku. To, že bude sídlit zrovna 
u nás, je velice prestižní záležitost. Navíc to 
bude – spolu s plánovanou výstavbou na 
místě autobusového nádraží – i další impulz 
pro rozvoj lokality, která nám dosud dobrou 
reklamu nedělala. 

V dubnu se již také dočkáme více venkov-
ních akcí. Ať již jsou to trhy, festivaly, či 
tradiční Libeňská pouť. Na té se jistě s mno-
hými z vás uvidíme, nezbývá než si jen přát 
teplé a slunečné počasí.
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Zpravodajství

Trhy pod značkou Karlín 
Market zahájily již čtvrtou 
sezonu. Tradiční páteční 
prodej pod širým nebem 
od převážně českých 
výrobců a pěstitelů si 
oblíbili obyvatelé Karlína 
i blízkého okolí. 

Farmářské trhy jsou hlavně 
o čerstvé zelenině a ovoci, 
vejcích, uzeninách a gastrono-
mických dobrotách, ale také 
o lidech, kteří na Karlínské 
náměstí pravidelně dováží to, co 
sami vypěstují nebo vyrobí. 
„Třeba kvalita zeleniny se s běž-
nou supermarketovou nabídkou 
nedá vůbec srovnávat. Nejde ale 
jen o to zboží jako takové. Na 
trzích vám každý prodejce vždy 
ochotně poradí, někdy přidá 
i zajímavý recept a vy kromě 
nákupu odcházíte i s dobrým 
pocitem, že jste podpořili kon-
krétního člověka, a ne anonym-
ní velkopěstírnu z druhé strany 
zeměkoule. Proto jsme se spolu 
s organizátory Karlín Marketu 
rozhodli postupně představit 
jednotlivé prodejce, které mů-
žete na trzích potkat,“ říká 
zastupitelka Hana Novotná 
(TOP 09 + STAN).

SOCIÁLNÍ PODNIK GULE
Výtečné čerstvě připravované 
tvarohové mini koblížky s růz-
nými polevami či posypy a vý-
běrovou kávu z pražírny 

Nordbeans si můžete dát ve 
food trucku GULE (Gastronomie 
Umožňující Lidem Existovat).

GULE vychází z osobních, 
studijních a profesních zkuše-
ností Martina Ballaty. Jeho bratr 
se narodil s postižením, což 
v něm probudilo hlubší zájem 
o dané téma a po studiu resocia-
lizační pedagogiky, několikaleté 
praxi v podpoře neziskových 
organizací a sociálních podniků 
ve státní správě a díky vášni ke 
gastronomii se zrodil jeden 
velký životní sen toto všechno 
propojit. 

To se podařilo v roce 2017, 
kdy se začal psát podnikatelský 
plán. Byl založen sociální pod-
nik, navázaly se spolupráce 
s odbornými subjekty a spustila 
se dvouletá složitá cesta přípra-
vy projektu. Martin Ballaty se 

nenechal odradit a pro svůj 
nápad nadchl i pár dalších lidí, 
kteří práci dělají srdcem. Spo-
lečně tak od roku 2019 bojují 
v rámci kampaně „Handicap? 
No a co! My na to máme GULE!“ 
za rozbourání stereotypů v sou-
časné společnosti. 

Nezastavily je posměšky, 
nedůvěra v koncept ani covid 
a neustále bojují, hledí vpřed 
a chystají pro tuto sezonu řadu 
novinek.  Projekt v současné 
době poskytuje stabilní pracov-
ní uplatnění šesti osobám se III. 
stupněm invalidity. „Provozem 
food trucku chceme poukázat 
na skutečnost, že i člověk s han-
dicapem je schopen kvalitního 
pracovního výkonu, není třeba 
mu vytvářet speciální pracovní 
podmínky a neustále na jeho 
činnost dohlížet,“ dodává Balla-

ty. GULE je taková malá rodina, 
a proto svému týmu přezdívají 
„Děti z GULErbynu“. V jejich 
food trucku na Karlínském 
náměstí můžete potkávat pro-
dejkyni Lucku, která se narodila 
s dětskou mozkovou obrnou 
(DMO), vystudovala v Jedličko-
vě ústavu obor sociálně právní 
činnost pro oblast sociální péče 
a následně naskočila do trénin-
kového programu nedalekém 
podniku TA KAVÁRNA. Poté 
několik let působila v další 
kavárně, kde se však nedostala 
z pozice „myče nádobí“ na 
vysněný bar. Proto nabídku 
zaměstnání ve food trucku 
přijala okamžitě jako obrovskou 
výzvu a krok vpřed. 

V dalším čísle Osmičky se 
můžete těšit na příběh Farmy 
Hana Součková. (RED)

Petice k žádosti o nalezení a vyzdvižení těl 
národních hrdinů a odbojářů proti totalit-
ním režimům z neoznačených masových 
hrobů Ďáblického hřbitova stále běží a na-
jdete ji na www.vazmesihrdinu.cz. Pod 
peticí je aktuálně téměř deset tisíc podpisů.

„Petice vznikla z obavy o osudy stovek 
pozůstatků našich hrdinů, jejíž těla byla 
během období německé okupace a komuni-
smu naházena do hromadných hrobů Ďáb-
lického hřbitova. Najdeme zde Dr. Lyčku, 
štábního kapitána Morávka, Zelenku Haj-
ského, Zdenku Mašínovou, Záviše Kalandru 

a další. Navíc zde leží pomícháni se zrádci 
Čurdou, Gerikem, Emanuelem Moravcem 
a vrahy K. H. Frankem či Daluegem. V místě 
jsou také s největší pravděpodobností 
pohozena těla sedmi statečných z kostela 
sv. Cyrila a Metoděje,“ vysvětluje iniciátor 
petice Michal Švarc (Patrioti).

„Vážím si toho, že se naše snaha setkala 
s pochopením u premiéra Fialy, který spolu 
s námi považuje za velkou historickou 
křivdu, že dodnes nemají tito hrdinové 
důstojné hroby,“ dodává starosta Ondřej 
Gros (ODS).

Premiér se totiž nedávno setkal se členy 
petičního výboru – Jaroslavem Čvančarou, 
Pavlem Černým a Ondřejem Vetchým. Na 
své sociální sítě poté napsal příslib, že 
v rámci Úřadu vlády vznikne skupina slože-
ná mj. z odborníků, historiků a zástupců 
veřejných institucí, jejímž úkolem bude tuto 
křivdu napravit.

Petiční výbor: Michal Švarc, Pavel Černý, 
Karel Polata, Jaroslav Čvančara a Ondřej 
Vetchý. Podepsané petiční archy, prosíme, 
zasílejte na adresu: Michal Švarc, Zenklova 
1/35, 180 48, Praha 8. (RED)

FARMÁŘSKÉ TRHY

Příběhy karlínských prodejců startují 

ĎÁBLICKÝ HŘBITOV

Podpořte petici k nápravě historické křivdy

  GULE nabízí tvarohové mini koblížky s různými polevami a posypy

Karlínské akce
Kromě tradičních pátečních 
farmářských trhů zveme všech-
ny zájemce i na nejbližší akce 
Karlín Marketu, které budou 
plné dobrého jídla, pití a dopro-
vodného programu pro děti 
i dospělé:
   2. 4. Karlínský  

Food Truck festival 
   16. 4. Karlínský festival kávy 
   30. 4. Čarodějnice
Pro podrobné informace  
sledujte Karlín Market  
na Facebooku a Instagramu.
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Osmá městská část bude letos hospodařit s příjmy zhruba 
1,005 miliardy a výdaji 1,04 miliardy korun. Rozdíl 
pokryje přebytky hospodaření z minulých let. Na 
investice je naplánováno přes 206 milionů korun. 
Rozhodli o tom zastupitelé na svém březnovém zasedání.

Loni radnice hospodařila s pří-
jmy 846 milionů korun a výdaji 
899,7 milionu. V letošních 
příjmech obdrží radnice většinu 
peněz na takzvaných transfe-
rech, tedy z rozpočtu hlavního 
města nebo od státu. 

Daňové příjmy pak dosáhnou 
156,5 milionu. Další prostředky 
získá městská část na nedaňo-

vých příjmech, jako jsou úroky 
či odvody příspěvkových orga-
nizací. Běžné výdaje dosáhnou 
přibližně 833 milionů korun, 
zvýšení oproti loňskému roku je 
způsobeno především růstem 
cen energií a státem nařízeným 
zvýšením platů. Do oblasti 
školství, mládeže a sportu 
poputuje zhruba 207 milionů, 

do zdravotnictví a sociální 
oblasti 103,3 milionu, do život-
ního prostředí přes 93 milionů.

Investiční výdaje má radnice 
naplánovány na 206,75 milio-
nu, což je více než v loňském 
roce. Naprostá většina těchto 
výdajů směřuje do oblasti škol-
ství. „Sestavit letošní rozpočet 
byl opravdu velmi obtížný úkol. 
Nicméně jsem rád, že i přes velké 
problémy kvůli cenám energií 
a platovým nákladům se podaři-
lo navýšit investiční výdaje 
a nekrátit finance do školství či 
životního prostředí,“ uvedl 
starosta Ondřej Gros (ODS).

„Rozpočet jsme nepodpořili 
zejména z toho důvodu, že 
nám v něm chybí rozpracova-
ný střednědobý výhled roz-
počtu, což je nástroj pro střed-
nědobé plánování rozvoje 
obce na období dva až pět let. 
I vzhledem k absenci progra-
mového prohlášení je zjevné, 
že Rada nemá vizi rozvoje naší 
městské části a jede na volno-
běh,“ říká zastupitel a člen 
finančního výboru Jakub Jiran 
(Piráti).

Rozpočet schválilo 26 zastu-
pitelů, dva byli proti a 10 se 
zdrželo hlasování. (RED)

FINANCE

Zastupitelstvo schválilo letošní rozpočet 

KRÁTCE
Zemřel Josef Vojta

Vynikající český fotbalista, česko-
slovenský reprezentant, držitel 
bronzové medaile z ME 1960 
a stříbrné z LOH 1964 v Tokiu 
Josef Vojta zemřel. Po skončení 
vrcholné kariéry hrál ještě několik 
let nižší soutěže – mimo jiné za 
Meteor Praha VIII. V roce 2018 mu 
byl v rámci ankety Nejlepší sporto-
vec Prahy 8 hlasováním veřejnosti 
udělen titul Sportovní legenda 
Prahy 8. Josef Vojta bydlel v Libni 
a před pěti lety se stal čestným 
občanem osmého obvodu. 

Podchod u Vychovatelny 
s novou vizáží
Tým praho! project ve spolupráci 
s TSK a GHMP vytvoří výtvarně 
interaktivní instalaci v podchodu 
pod Zenklovou ulicí, který propojuje 

tramvajové zastávky Vychovatelna. 
Nová vizáž podchodu obsahově 
zpracuje tematiku vztahu člověka 
k přírodě, klimatických změn 
a pocitů s nimi spojených. K přečte-
ní budou graficky a výtvarně zpra-
cované výpovědi na toto téma, 
podchod ale bude návštěvníkům 
klást i několik otázek, na které je 
možnost odpovědět skrze QR kód, 
nebo odpověď napsat přímo na 
stěnu tomu určenou. Více informací 
o projektu na www.prahoproject.cz.

Turnaj na Admiře
FK Admira Praha pořádá čtvrtý 
ročník fotbalového turnaje star-
ších přípravek (U10), a to pod 
názvem Sapho cup. Akce se koná 
1. května 2023 od 9.30 hodin, a to 
na stadionu klubu v ulici Na Pecích 
46. Turnaje se zúčastní dvanáctka 
týmů, včetně například Sparty, 
Slavie či Bohemians.

Otevření Štvanické 
lávky se odkládá
Stavba lávky propojující Karlín 
a Holešovice nabrala zpoždění. 
Důvodem jsou složitější geologické 
podmínky v plavebním kanále, než 
se čekalo. Lávka bude zprovozněna 
v první polovině letošního roku. 
„Přesný termín stanoví technický 
dozor stavby,“ sdělil primátorův 
náměstek Zdeněk Hřib (Piráti). 
Zpočátku město plánovalo lávku 
otevřít letos v únoru či březnu. 
Spojení do dokončení lávky tak 

znovu zajistí přívoz, jehož provoz 
se obnovil 25. března.

Umění na Florenci
Vestibuly stanice Florenc C dosta-
nou v rámci probíhající rekonstruk-
ce nové úsporné LED osvětlení. Na 
něj by v pasáži spojující oba vesti-
buly mělo navázat nové trvalé 
umělecké dílo – světelný objekt, na 
jehož návrh Galerie hl. m. Prahy 
společně s dopravním podnikem 
vyhlašují soutěžní dialog v rámci 
programu hl. m. Prahy Umění pro 
město. Zájemci se do něj mohou 
přihlásit pouze elektronicky pro-
střednictvím Tender Arény, uzávěr-
ka je 21. dubna 2023 ve 14 hodin. 

Vítěz by měl být vyhlášen letos 
v září, rozhodne o něm pětičlenná 
porota. Úkolem vítěze bude také 
zajistit realizaci a instalaci navrže-
ného díla. Organizátorem soutěžní-
ho dialogu je CCEA MOBA.

Joudrs otevírají sezonu
Bohnický softbalový klub Joudrs 
vstupuje do roku 2023. Všechny 
venkovní akce zahájí slavnostním 
otevřením sezony, a to 4. dubna od 
18 hodin. Připraven bude bohatý 
program včetně otevíracího zápasu, 
kde se utkají proti sobě Junioři 
a Kadeti A klubu, autogramiády 
plakátu hráček a hráčů A týmů 
a občerstvení.

Prezentace Příběhů našich sousedů
V KD Krakov se 5. dubna od 16 hodin koná slavnostní prezentace projektu 
Příběhy našich sousedů. Jedná se o projekt pro žáky 8. a 9. tříd, kteří měli za 
úkol vyhledat ve svém okolí pamětníka, natočit s ním rozhovor na diktafon 
a nahrávku dále přetvořit do formy rozhlasové reportáže, animace nebo 
video reportáže. Žáci spolupracují s profesionálními nahrávacími a animační-
mi studii a učí se také pracovat s dobovým a archivním materiálem atd. 
Reportáže představí celkem osm žákovských týmů ze šesti základních škol. 
Akce se koná za podpory MČ Praha 8, společnosti Post Bellum a drobných 
sponzorů jako například OC Krakov nebo Aquacentrum Šutka. (RED)
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Doprava

Městská část dostala 
podnět od obyvatel Ládví 
a spolku Krásné Kobylisy, 
že v posledních měsících 
stoupl počet nákladních 
aut, která nevyužívají 
původní zásobovací 
garáže pod obchodním 
centrem, ale za cenu 
přejíždění zelených ploch 
parkují přímo na náměstí, 
odkud se potom zboží 
přesouvá do obchodů. 

Radní pro dopravu Tomáš Slabi-
houdek se proto sešel s ředitelem 
OD Regata, aby společně zkontro-
lovali možnosti zásobování 
obchodů na Ládví, kde však 
existuje několik vlastníků. Při 
návštěvě podzemních garáží se 
potvrdilo, že budova supermar-
ketu, okolní obchody od řeznictví 
po „Mery Shop“ i Nejlevnější 
potraviny mají možnost zásobo-
vání z podzemních ramp. Jejich 
provozovatelé by měli tuto mož-

nost využívat, na což zástupci OD 
Regata „své“ obchody upozornili. 
Ostatním majitelům v zásobování 
odzdola nikdy nebránili. MČ 
Praha 8 jim děkuje za vstřícnost. 

Jiná situace je u budovy od 
restaurace Lapák po bufet. Tyto 

obchody se z podzemí zásobovat 
nedají. „Jejich provozovatelé 
musí využívat nadzemní zásobo-
vací možnosti z parkoviště či 
zadních vchodů z ulic Kyselova 
či Opálkova. Nicméně při této 
činnosti by neměli vjíždět na 

trávník a cesty pro pěší. Tam, 
kde je to obzvláště patrné, zváží-
me instalaci bariér na zelených 
plochách, aby se tak předešlo 
jejich ničení koly najíždějících 
vozidel,“ upozornil Tomáš Slabi-
houdek (TOP 09 + STAN). (RED)

NÁKLADNÍ AUTA

Radnice prověřila zásobování na Ládví

  Řada obchodů se může zásobovat z podzemních ramp. Někteří řidiči poškozují zelené plochy

 Kola a koloběžky by už neměly překážet chodcům

V několika ulicích poblíž Ládví 
vznikla nová parkovací místa 
pro jednostopá vozidla – skútry, 
motorky, jízdní kola i koloběžky. 
Díky tomuto novému dopravní-
mu značení se kola a koloběžky 
přesunou z chodníků na vozov-
ku a nebudou překážet chod-
cům. Sdílené skútry pak ušetří 
místo automobilům v modrých 
zónách. 

„Od provozovatelů sdílených 
služeb chceme, aby na těchto 
nových místech parkovali. Vybí-
rali jsme je tak, aby nedocházelo 
k rušení parkovacích míst pro 

auta. Jsou vyznačená v prosto-
rech před přechody pro chodce 
a v nevyužitých prostranstvích, 
kde byly předtím žluté čáry nebo 
dopravní stíny. Celková parkova-
cí kapacita se tedy zvyšuje,“ 
vysvětlil předseda komise pro 
dopravu MČ Praha 8 Martin 
Jedlička (TOP 09 + STAN).

Podobná parkovací místa byla 
loni vyznačena i v Karlíně a na 
Palmovce na zhruba 30 místech, 
kde toto řešení dnes dobře 
funguje. Kola i koloběžky na nich 
skutečně parkují a méně překá-
žejí chodcům. (RED)

KOBYLISY

Parkování pro skútry a kola i na Ládví

Přehled nových parkovacích míst pro cyklomoto:
  Čumpelíkova
  Opálkova
  Taussigova

  Za střelnicí
  Střekovská
  Tanvaldská

  Chabařovická
  Frýdlantská
  Klapkova (u metra Kobylisy)
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Cyklostezka A2, která prochází Rohanským 
nábřežím, se dočká celkového rozšíření 
a zpevnění v průběhu letošního dubna. 
„Skvělá zpráva je, že stavba postupuje podle 

plánu a pokračuje bez zásadních potíží. 
Místo původního bahnitého mlatového 
povrchu se pokládá asfaltový. Dojde k rozší-
ření na čtyři metry a přibude veřejné osvět-
lení, které tam citelně chybělo. Zrekonstru-
ovaná cyklostezka bude sahat od 
Libeňského mostu k Negrelliho viaduktu 
a propojí se také se Štvanickou lávkou, jež 
se nyní dokončuje,“ uvedl radní Tomáš 
Slabihoudek, který se spolu s předsedou 
komise pro dopravu Martinem Jedličkou 
(oba TOP 09 + STAN) zúčastnil kontrolních 
dnů na rekonstruovaném úseku. 

AKTUÁLNÍ STAV:
  Starý mlatový povrch byl odstraněn v celé 

délce stavby.
  Na protipovodňovém valu se postupně 

rozšiřuje násep sloužící k rozšíření 
vozovky.

  Z východní i západní strany jsou dokončo-
vány betonové obruby.

  Dojde k zachování dřevěných schodů, 
které se jen přesunuly o pár metrů vý-
chodně, aby nadále sloužily všem 
chodcům.

  Všechny nové stožáry veřejného osvětlení 
jsou již osazeny.

  Pokud všechno půjde podle plánu, finální 
asfaltový povrch se položí ve druhé polo-
vině letošního dubna. (RED)

Na základě žádosti 
městské části Prahy 8 
dojde k rozšíření zón 
placeného stání (ZPS) pro 
oblast 8.3 Trojská ulice 
a okolí. Ty začnou platit 
od 1. července 2023.
Zóny budou rozšířeny v oblas-
ti těchto ulic: Trojská, Nad 
Hercovkou, Na Dlážděnce, 
Pod Dlážděnkou, Nad Hercov-
kou, Přádova a další. Přesnou 
oblast rozšíření naleznete 
v přiložené mapce a také na 
internetových stránkách 
www.parkujvklidu.cz. Mapy 
také ukazují, jaký druh zón 
bude v dané ulici zaveden.

Důvodem pro rozšíření ZPS 
je snaha o regulaci dopravy 
v klidu, zamezení odstavování 
vozidel nerezidentům na 
dopravních uzlech či poblíž 

úřadů, a zabírání tak parkova-
cích míst pro místní obyvatele.
Rozšíření projednala a doporu-
čila dopravní komise a schváli-
la Rada MČ Praha 8. (RED)

ROHANSKÝ OSTROV

Rozšíření a rekonstrukce 
cyklostezky pokračuje

PARKOVÁNÍ

Zóny míří do okolí Trojské ulice

  Cyklostezka by měla být dokončena  
letos v dubnu

Informace k registraci 
parkovacích oprávně-
ní v Praze 8 najdete 
na www.praha8.cz.

Přechod u autobusové 
zastávky Kobylisy 
přisvětlen
Přechod pro chodce mezi ulicemi Pod Sídliš-
těm a Vršní se dočkal přisvětlení. Z pohledu 
MČ Praha 8 se dlouhodobě jednalo o rizikový 
přechod bez světelné signalizace. Proto 
o jeho přisvětlení radní Tomáš Slabihoudek 
(TOP 09 + STAN) usiloval: „Mám radost, že 
se chodci u zastávky mohou v noci cítit zase 
trochu bezpečněji. Jedná se o velmi vytížený 
přechod s přestupem na metro a s pohybem 
stovek autobusů.“

 Zóny kolem Trojské ulice začnou fungovat od letošního července
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Bezpečnost a životní prostředí

Dobrovolní hasiči Prahy 8 
jsou v posledních 
měsících pravidelně 
nasazováni k výjezdové 
činnosti. V únoru prošli 
také odbornou stáží 
u profesionálních hasičů, 
kdy byla vysílána jako 
posilová jednotka. 

Před několika týdny dobrovolné 
hasiče navštívil také místosta-
rosta Jiří Vítek (Patrioti pro 
Prahu 8), kde se seznámil s je-
jich zázemím a vybavením. 
„Zcela upřímně musím říci, že 
nasazení a dobrovolnost našich 
hasiček a hasičů neodpovídá 
kvalitě zázemí, které v současné 
době mají. Bohužel je parado-
xem, že je v posledních letech 

potřebujeme stále více, ale 
v Bohnicích, kde má být dle 
požadavků HZS Praha jednotka 
dislokována, nemáme možnost 
poskytnout odpovídající kvalit-

ní zázemí z majetku MČ Praha 8. 
V Bohnicích žádný odpovídající 
objekt ani pozemek nevlastní-
me, proto děkuji psychiatrické 
nemocnici za poskytnutí pro-

stor pro jejich působiště, ale my 
musíme udělat vše proto, aby se 
zázemí jednotky výrazně zlepši-
lo,“ řekl Vítek. 

Ani schválený rozpočet nebyl 
k hasičům nijak štědrý. Částka 
300 tisíc korun na roční provoz 
musí být doplněna granty a do-
tacemi, bez kterých by jednotka 
prakticky nebyla schopna vyko-
návat činnost. 

Pro ilustraci zveřejňujeme 
seznam výjezdů za jediný den 
(13. února) v rámci stáže na 
HZS HS-3 Holešovice: Technic-
ká pomoc při nehodě ve Vyso-
čanské ulici, nalomená větev 
v Bohnické ulici, otevření bytu 
v ulici Štíbrova, otevření bytu 
v ulice Dolákova, větev v ulici 
Podkovářská, snesení nadměr-
ného pacienta v ulici Na Rokyt-
ce. (RED)

Komise pro bezpečnost projed-
nala v rámci řádného programu 
několik bodů ohledně veřejného 
pořádku v Praze 8, jedním 
z nich byla reakce na stížnosti 
občanů ohledně problematické-
ho domu Čimická 772 stojícího 
na pozemku č. 948/2. 

V objektu dochází pravidelně 
k požárům a nedovolenému 
pálení materiálů lidmi bez 
domova, bohužel v poslední 
době se stal i místem, které 
navštěvuje v rámci dobrodruž-
ných výprav mládež a děti. 
Tímto chceme apelovat na 
rodiče, aby svým dětem vysvět-
lili, že návštěva takovýchto 
opuštěných objektů je nejen 
porušením vlastnického práva, 
ale především zde hrozí nečeka-
ný pád materiálu z domu, a tím 
možné poškození zdraví. Objekt 
je v soukromém vlastnictví, 
majitel nereaguje na žádné 
výzvy ani nebyl v poslední době 
nikdy na výzvu přítomen při 
zásahu jednotek integrovaného 
záchranného systému. 

Komise doporučila, aby mís-
tostarosta Jiří Vítek (Patrioti pro 

Prahu 8) informoval Radu MČ 
Praha 8 o stížnosti sousedů 
a s odborem krizového řízení 
požádal o informace o stavu 
soudního řízení, dále zajistil 
součinnost s právním odborem 
radnice a prověřil, zda ze strany 
majitelů nejde o trestný čin 
obecného ohrožení. 

Dále má konzultovat situaci 
s odborem životního prostředí 
a stavebním odborem, a to vše 
vzhledem k nezajištění objektu 
proti vniknutí a opakovaným 
požárům, ohrožování okolních 

budov a majetku občanů a pro-
věřit majetkové vztahy a povin-
nosti vlastníků v oblasti staveb-
ního práva. Po zjištění 
potřebných informací má mís-
tostarosta informovat starostu, 
radu a autory stížnosti o mož-
ném postupu ze strany samo-
správy, nejpozději do 1. dubna 
2023. Odbor bezpečnosti a kri-
zového řízení na pokyn starosty 
musí provést fyzickou kontrolu 
místa, a to tak, aby nenarušil 
soukromí vlastníka a neporušil 
případné vyhlášky a zákon. (RED)

DOBROVOLNÍ HASIČI

Jednotka pracuje v plném nasazení

BEZPEČNOSTNÍ KOMISE

Co dále s ruinou v Čimické ulici?
PARK DLÁŽDĚNKA

Výstavbu hřiště 
odkládají spory
První etapa revitalizace parku 
Dlážděnka v Libni skončila loni. 
Protože lidé z jeho blízkého okolí 
podali správní žalobu, nelze do 
rozhodnutí soudu přistoupit ke 
kolaudaci první etapy, a tím ani 
nejde obnovit dětské hřiště 
v parku. Příprava výstavby 
dětského hřiště tak bude pokra-
čovat v závislosti na rozhodnutí 
soudu či na dosažení dohody se 
stěžovateli. Městská část Praha 8 
chce stavbu dokončit se zámě-
rem, aby v parku dětské hřiště 
vzniklo. Musí však respektovat 
zákony a předpisy. Bez kolauda-
ce radnice nesmí v tomto prosto-
ru umístit ani provizorní dětské 
hřiště. V současnosti v parku 
Dlážděnka probíhají práce na 
odstranění havárie kabelu 22kV, 
které 2. března 2023 objednala 
společnost PREdistribuce, a.s. 
Délku havarijních prací lze 
v době uzávěrky čísla odhadnout 
na několik týdnů. O dalším 
vývoji budeme informovat 
v některém z příštích čísel Os-
mičky. (RED)

  Dobrovolní hasiči mají stále hodně práce

  Vybydlený dům je v privátním vlastnictví
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

VELIKONOČNÍ TURNAJ 
SENIORŮ V TENISOVÉ ČTYŘHŘE

VÁS ZVOU NA

Odbor kultury, sportu, mládeže 
a památkové péče
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Turnaj je určen pro věkovou 
kategorii ženy 55 let a více 
a muži 60 let a více.

sobota

15. dubna
2023

prezentace 9,00
zahájení 9,30

Tenisový klub ESO
Ládví - Chabařovická 4 

Počet účastníků je omezen. 

Účast si rezervujte do 12. 4. 2023
u paní Wildtové na tel.: 606 613 390, 222 805 104 
nebo na e-mailu: vladislava.wildtova@praha8.cz

                                                               
   
 
                    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inzerce
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Fórum

Měla 
v uplynulých 
čtyřech letech 
politika 
magistrátu 
v oblasti 
bezdomovectví 
a protidrogové 
politiky  
pro Prahu 8 
pozitivní 
dopad?

TENTO MĚSÍC 
SE PTÁ: 
TOP 09 + STAN

Jděme cestou 
mobilních 
ošetřoven
Od roku 2013 vedu s magistrát-
ními radními za sociální oblast 
vášnivé debaty, že Praha 8 není 
stavěná na experimenty v oblas-
ti služeb pro osoby se závislost-
mi. V roce 2013 přišel nápad 
umístit na Palmovce „šlehárnu“, 
v uplynulých letech jsem bráni-
la snaze otevřít v Libni a Karlíně 
dvě kontaktní centra.

Jako politik a zároveň sociální 
pracovník vnímám potřebu 
služeb pro osoby se závislostmi. 
Avšak žádám rovněž jejich 
rovnoměrné rozložení v hlav-
ním městě. A to se neděje. 
Metadonové centrum pod 
Bulovkou je pro mě silným 
argumentem, že Praha 8 má 
vybráno na hodně let dopředu. 
Věřím, že uchráněni budou 
i obyvatelé z ulice Za Poříčskou 
bránou, kde má v magistrátním 
domě vzniknout jedno z nízko-
prahových zařízení.

Zcela odmítám hru na populi-
stickou Ludkovou. Opakovaně 
navrhuji jít cestou mobilních 
ošetřoven, které mohou spolu 
s dalšími opatřeními z oblasti 
bezpečnosti a veřejného pořád-
ku relativně bez potíží fungovat 
a pružně reagovat na potřeby 
všech – klientů, ale také míst-
ních obyvatel, na které všechny 
magistrátní návrhy jako by 
zapomínaly.

Je třeba dívat se 
do budoucnosti 
a více 
spolupracovat

Otázka se zaměřuje na minu-
lost. Považuji za konstruktivní 
se na základě vyhodnocení cílů 
celopražské strategie, kterou 
zmíním níže, podívat do bu-
doucna. Co tedy dělat, aby 
bezdomovectví a drogová pro-
blematika byla v budoucnu 
efektivně řešena? 

Za prvé je třeba vyřešit bez-
pečnost v problematických 
lokalitách. Udržovat více pořá-
dek, osvětlit různá zákoutí, 
posílit spolupráci s městskou 
policií, tak aby zde častěji dohlí-
žela. Za druhé je velice důležité 
zapojit do tématu občany. Orga-
nizovat setkání, kde se bude tato 
problematika konkretizovat, kde 
se obyvatelé zapojí do tvorby 
pocitových map a budou se 
spolupodílet na postupech 
řešení. Za třetí je velice důležitá 
prevence v těchto oblastech, a to 
hlavně primární prevence na 
školách, debatách pro mladé lidi, 
ale i pro ostatní občany. Je třeba 
otevřeně komunikovat tuto 
problematiku a aktivně pracovat 
na podvědomí o tom, jak se 
zachovat v určitých životních 
situacích. A v neposlední řadě je 
třeba zajistit dostupnost pomoci, 
tak aby bylo možné snadněji 
začít problémy řešit. Propojit 
odborné pomáhající organizace 
s veřejností. Zajistit pro vše 
dlouhodobé stabilní financování. 

Klíčovou pro tuto problemati-
ku je aktivní spolupráce právě 
mezi magistrátem a naší měst-
skou částí. Je nutná mezioboro-
vá diskuse a propojení metodiků 
prevence. Je třeba konkrétnější 
komunikace kroků magistrátu 
směrem k MČ, tak aby se nachá-
zely postupně společné cíle 
a mohly se plnit. Shrnutí minu-
lých let této snahy magistrátu lze 
nalézt v dokumentu Vyhodnoce-
ní dílčích cílů Strategie protidro-
gové politiky hl. m. Prahy na 
období 2014 až 2020.

A nechcete se 
zeptat magistrátu?

S dotazem jsme se obrátili na 
Milenu Johnovou, radní pro 
sociální oblast v hl. městě Praze 
v uplynulých čtyřech letech. 
A její odpověď zní:

Jednoznačně ano! Na první 
místo patří otevření nízkopraho-
vého denního centra pro ženy bez 
domova v léta opuštěné a chátra-
jící budově bývalé základní 
umělecké školy v Libni. Původně 
čistě komunitní centrum se 
postupně rozšířilo na poskytová-
ní nízkoprahových sociálních 
služeb pro ženy. Vzhledem 
k tomu, že jde o komorní službu, 
nemá toto centrum negativní 
dopad na okolí a současně pomá-
há ohroženým lidem zvládnout 
chudobu, duševní i infekční 
nemoci, které často stojí na 
pozadí bezdomovectví.

Na poli nízkoprahových 
služeb magistrát zcela bezprece-
dentním způsobem pozitivně 
zasáhl do průběhu pandemie, 
když zajistil místo pro dodržo-
vání karantény, ochranné po-
můcky, očkování a další ošetření 
pro stovky lidí bez domova 
včetně lidí se závislostmi.

Ve vztahu k lidem se závis-
lostmi nechal magistrát odbor-
níky zpracovat plán rozložení 
adiktologických služeb na celém 
území Prahy. Poprvé v historii 
existuje v Praze jasná představa, 
jaké služby a v jaké kapacitě 
mají vzniknout v jednotlivých 
městských částech, aby byly 
pokryty potřeby zmíněné cílové 
skupiny a zároveň bylo chráně-
no veřejné zdraví Pražanů.

Je škoda, že vedení Prahy 8 
místo konstruktivního přístupu 
systematicky blokovalo jednání 
v této oblasti a odmítalo názory 
odborníků. Nízkoprahové služby 
v decentralizované podobě, jak 
to magistrát navrhuje, pomáhají 
chránit veřejné zdraví a navracet 
lidi uvízlé v rizikovém životním 
módu k léčbě a důstojnému 
životu. V tomto směru jde poli-
tické vedení Prahy 8 proti veřej-
nému zdraví svých obyvatel.

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

Ilona Tůmová 
zastupitelka  
MČ Praha 8

ODS ANO 8ŽIJE A PRAHA SOBĚ
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Víte, co jsou  
zimní opatření? 

Možná jste o nich ještě neslyše-
li. Pokud chodíte večer do 
centra Prahy, ať už do divadla, 
kina, nebo baru, mohli jste tuto 
scénu zahlédnout. Nad bezdo-
movcem, který sedí někde 
v závětří nebo leží v zapadlém 
koutě vestibulu metra, se sklá-
nějí dva lidé, podávají mu chle-
ba a horký čaj a povídají si 
s ním. Jsou to terénní pracovní-
ci. Dávají mu informace o tom, 
že existuje zdarma možnost 
přespání v teple. Zároveň kont-
rolují, jestli je v pořádku, a po-
kud ne, převezou ho do nízko-
prahového centra na hygienu 
a drobné ošetření. Pokud má 
zájem a nezná cestu, odvezou 
ho do noclehárny. To jsou zimní 
opatření, která financuje praž-
ský magistrát.

Dělám tuhle práci od loňské-
ho prosince. Musíte se obrnit 
trpělivostí. Na začátku večera 
jsou klienti občas veselí a neřeší, 
kde budou spát. Jak noc postu-
puje a venku přituhuje, jejich 
touha dostat se do tepla sílí. Ale 
pořád jsou to lidé, kteří mají 
svobodnou volbu a nemůžeme 
je nikam tlačit násilím. „Já to 
nějak překlepu, sednu na noční 
tramvaj. Mám kde spát, mám 
stan. Do noclehárny nejdu, 
minule mě tam zbili,“ často 
říkají. Oni se rozhodují podle 
své vůle a na základě předcho-
zích zkušeností. My „teréňáci“ 
na ně můžeme jen apelovat, aby 
nepodcenili situaci, že kdoví, 
jak se budou cítit k ránu. 

Jsme rádi, když se i přes svou 
životní mizérii rozhoupou 
k tomu, aby se v našem středis-
ku umyli či nechali ošetřit. 
Někteří jsou v depresi a nevidí 
jinou cestu z ní, než se opít 
a zapomenout. Přesto: chceme, 
aby někde umrzli? Myslím, že 
žádná civilizovaná společnost si 
to nepřeje. Proto jsme tu my, 
terénní pracovníci, a zimní 
opatření. 

Politika 
magistrátu dosud 
nefungovala, teď 
se otevírají nové 
možnosti
Problém bezdomovectví se stále 
více přesouvá z centra města ke 
stanicím metra Prahy 8 a dále 
pak do sídlišť. S kroky magistrá-
tu jsme proto v uplynulých 4 
letech nemohli být spokojeni. 

Chybí celopražská metodika 
péče o lidi bez domova. Napří-
klad umísťování center pro lidi 
bez domova nebo drogově 
závislé řeší magistrát nahodile 
a v rámci celé Prahy nerovno-
měrně. Mnohdy navíc pokout-
ně, jako naposledy u Libeňské-
ho mostu.

Věříme, že nové vedení magis-
trátu se na problematiku bezdo-
movectví a drogově závislých 
zaměří lépe než předchůdci 
a bude své kroky probírat dopře-
du s městskými částmi, které 
mají velkou místní znalost. Jsme 
otevřeni smysluplné spolupráci, 
ale bezpečí pro občany Prahy 8 
musí být na prvním místě. 

A o čem chceme v rámci 
bezpečnosti s magistrátem 
diskutovat? Základem všeho je 
znepříjemnění pobytu na veřej-
ných místech původcům problé-
mů. To zajistí přítomnost měst-
ské policie a kamer, pod jejichž 
dohledem bude těžko někdo 
chtít třeba prodávat drogy. Naši 
koncepci vidíme následovně:
1.  Mobilní policejní služebny na 

vytipovaná místa, zejména ke 
stanicím metra Kobylisy, 
Ládví, Palmovka a Florenc.

2.  Kamerový dohled, který 
pomůže rychle identifikovat 
pachatele přestupků a trest-
ných činů.

3.  Práce preventistů – ti by měli 
zajistit, aby takové lokality 
ani nevznikaly. Budou dohlí-
žet na veřejný pořádek a prů-
běžně vyhodnocovat situaci. 
Společně s novým vedením 

na magistrátu i tento problém 
zvládneme!

Jde to  
od desíti k pěti

Bezdomovectví je společenský 
jev a lze ho chápat jako syndrom 
sociálního selhání, ať ze strany 
jedince či státu, nebo jako 
svobodnou volbu jedince žít na 
okraji společnosti, neztotožňo-
vat se s jejími pravidly ani je 
neakceptovat. Účinný recept na 
řešení bezdomovectví v součas-
ném politickém systému neexis-
tuje a ani institut domovského 
práva není v dnešním právním 
systému průchodný. 

Bohužel, jak se ukazuje, 
naopak lidí na okraji společnosti 
přibývá. Vzhledem k tomu, že 
s mnoha hovořím, jsem účast-
ník preventivních akcí za radni-
ci, tak upřímně říkám, že si 
nedovolím kritizovat žádnou 
instituci, která se bezdomovec-
tvím zabývá. Policie nemá 
dostatečné pravomoci na vyká-
zání těchto osob do svých do-
movských měst či obcí, každý se 
umí velmi zdatně ohánět svými 
právy, ale na povinnosti jaksi 
zapomíná. Městské části v Praze 
nemohou vydávat vyhlášky 
a také přímo nevelí městské 
policii, která se zase potýká 
s podstavem strážníků. 

Dle vlastní zkušenosti tu 
máme tři skupiny bezdomovců. 
Takové ty klasické starší, kteří 
se v posledních letech stahují do 
sídlišť, kde se cítí relativně 
bezpečně. Bohužel většinou 
holdují alkoholu, jsou vytlačeni 
velmi brutálně ze svých tradič-
ních míst v opuštěných budo-
vách mladou vlnou velmi agre-
sivních bezdomovců pro změnu 
holdujících drogám. Třetí jsou 
tzv. paraziti, kteří se přisají na 
slabší oběť, která vlastní napří-
klad byt, vysají ji a nakonec 
i majetkově zlikvidují. Terénní 
pracovníci se mohou přetrh-
nout, ale když ten na druhé 
straně nechce, neuděláte nic, 
ale určitě jsou i světlé výjimky. 
Ze strany hlavního města jsem 
nezaznamenal něco, co by tuto 
situaci zlepšilo. V Praze 8 spíše 
naopak.

Nepodporujeme 
vznik kontaktních 
center pro 
narkomany na 
území Prahy 8
O pozitivním přístupu magistrá-
tu k protidrogové problematice 
v oblastech bezdomovectví 
a protidrogové problematiky se 
nedá z mého pohledu již delší 
dobu vůbec uvažovat. Chybí zde 
jednoznačně koncepční řešení 
pro celou Prahu a dopady jsou 
spíše negativní. Vzniká tlak na 
jednotlivé MČ, aby uvolnily 
prostory pro kontaktní centra 
– např. nyní výpověď MČ Prahy 
5 organizaci Progressive o.p.s. 
a nově zřízení metadonového 
centra v ulici Za Poříčskou 
bránou v Karlíně.

Nekoncepčnost a více než 
diskutabilní přístup magistrátu  
k jednotlivým městským čás-
tem vyplývá mj. právě z jeho 
posledního počinu, kdy rozhod-
nutím Protidrogové komise 
Rady MHMP z 25. 1. 2023, 
direktivně, bez konzultace 
s naší městskou částí, byla 
Praha 8 „obohacena“ o další 
metadonové kontaktní centrum 
v ulici Za Poříčskou bránou. 

Protidrogová komise Rady 
MHMP se ani neobtěžovala 
přizvat zástupce Prahy 8 k jed-
nání, zjistit názor obyvatel 
velmi zatížené lokality Karlína 
a posoudit vliv svého rozhodnu-
tí na život občanů v oblasti, 
zejména s ohledem na bezpečí 
rezidentů a kvalitu života v bez-
prostředním okolí centra. Je 
zbytečné připomínat, že s pro-
blematikou drog je vždy spojen 
výskyt dalších sociálně patolo-
gických jevů. Tato skutečnost 
komisi při jejím rozhodování 
zjevně vůbec nezajímala. Do-
mnívám se, že „Komplexní 
přístup MHMP“ v tomto případě 
symbolizovala pouze snaha 
zbavit se „horkého bramboru“, 
bez ohledu na vše ostatní. 

Iva Nachtmannová 
příznivkyně Pirátů

Tomáš Hřebík
místostarosta  
MČ Praha 8

Jiří Vítek 
místostarosta  
MČ Praha 8

Jana Dvořáková, 
zastupitelka  
MČ Praha 8

PIRÁTI TOP 09 A STAN PATRIOTI SPD A TRIKOLORA
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Rozhovor

V minulém měsíci jsme nastínili budoucnost  
objektu Nové Palmovky, kde má od roku 2025 sídlit 
agentura EUSPA, na jejíž aktivity jsme se zeptali 
vedoucího oddělení kosmických technologií a aplikací 
Ministerstva dopravy ČR Ondřeje Švába.

Jeho oddělení je v rámci Odboru 
kosických aktivit, ITS a VaV na 
Ministerstvu dopravy zodpověd-
né za národní zapojení a zastou-
pení v kosmickém programu EU, 
EUSPA a programech evropské-
ho vesmíru agentury (ESA).

 Pro obyvatele, kteří o EUSPA 
nikdy neslyšeli, lze v několika 
větách vylíčit, čím se agentura 
zabývá?
EUSPA je Agentura Evropské 
unie pro kosmický program, 
zabývá se zejména provozem 
družicového navigačního systé-
mu Galileo, rozvojem trhu 
aplikací nad daty evropských 
družicových systémů a bezpeč-
ností. Agentura je umístěna 
v Praze od roku 2012, tehdy se 
však ještě zabývala jen družico-
vou navigací a působila pod 
zkráceným názvem GSA. 

Po dlouhodobém úsilí a vyjed-
návání na unijní půdě se podaři-
lo její kompetence i působnost 
rozšířit natolik, že před dvěma 
roky byla transformována právě 
na EUSPA, která se nově zabývá 
i pozorováním Země, družicovou 

telekomunikací a inovacemi 
v aplikacích využívajících data 
a služby družicových systémů. 
Agentura se také stará o kontakt 
s uživateli, podporu vesmírných 
start-upů, pořádá soutěže 
a hackathony. 

Právě díky svému rozšíření se 
agentura již nevejde do stávají-
cího sídla v Praze 7 a bylo třeba 
najít novou budovu v širším 
centru města. Optimální byla 
budova ve veřejném vlastnictví, 
dobře dopravně dostupná, 
s dostatečně kapacitními inže-
nýrskými sítěmi. Po dlouhém 
výběru padla volba na Novou 
Palmovku a my jsme velmi rádi, 
že po dohodě mezi hlavním 
městem a vládou EUSPA vdech-
ne Palmovce nový impulz a ráz. 

 Co lze od agentury EUSPA 
v Praze 8 očekávat?
EUSPA je centrem unijních kos-
mických aktivit. Je ústředím 
jednoho z globálních družicových 
navigačních systémů, kterých je 
na světě méně než prstů jedné 
ruky. Je tedy velmi prestižní, že 
taková agentura bude sídlit právě 

v Praze 8. Občanům obvodu 
přinese možné pracovní příleži-
tosti pro odborníky, a to nejen na 
vesmír, ale třeba i právníky, 
finanční a projektové manažery, 
experty na dopravu, zemědělství, 
nakládání s přírodními zdroji 
a mnohé další, odborníky na 
bezpečnosti i na IT. Bude to právě 
Praha 8, kam budou mířit na 
schůzky zástupci špičkových 
evropských technologických 
firem, které dost možná po čase 
otevřou v blízkém okolí svoji 
pobočku, aby mohli spolupráci 
s EUSPA lépe rozvíjet. 

Takové případy již v Praze 
máme. A v neposlední řadě 
mohou občané Prahy 8 očeká-
vat proměnu Palmovky, která se 
díky dokončení dlouho rozesta-
věné budovy Nová Palmovka 
a nastěhování EUSPA stane 
atraktivním územím.

 Vyvíjí se za zdmi agentury 
EUSPA i systémy, o kterých 
nelze mluvit?
O všech systémech, kterými se 
EUSPA zabývá, se veřejně mlu-
ví, protože jsou pod civilní 
správou. Jde o navigační Galileo 
a EGNOS, pozorovací Coperni-
cus, telekomunikační GOVSAT-
COM a nově také připravovaný 
IRIS2.

 Jak běžný člověk přijde do 
styku se systémy, jako jsou 
Galileo, Copernicus, GOVSAT-
COM, a v čem pomáhají?
Družicová navigace a pozorování 
Země nacházejí široké uplatnění 

v celé řadě oborů, jako je dopra-
va, logistika, zemědělství, řízení 
nakládání s přírodními zdroji, 
sledování životního prostředí, 
smart cities a v mnohých dalších. 
Na družicových službách budou 
z velké části také záviset auto-
nomní systémy. 

Význam družicových systémů 
a jejich ochrany proto rychle 
roste, což je i důvodem pro 
vznik programu a rozvoj jeho 
infrastruktury a služeb. Bez 
družicové telekomunikace si lze 
jen stěží představit online 
zprávy či fotbalové přenosy 
z druhého konce světa, byť 
GOVSATCOM a v budoucnu již 
zmiňovaný IRIS2 se zaměří spíše 
na bezpečné vládní spojení. 
Komerční aktivity budou stále 
v rukou firem.

Jedním z příkladů spolupráce 
EUSPA s hlavním městem je 
osazení pražských tramvají 
a autobusů multikonstelačními 
přijímači družicové navigace, 
které podporují i Galileo. Infor-
mace o přesné poloze má 
v MHD řadu využití, od sledová-
ní polohy vozidel, a tím i lepšího 
řízení hromadné dopravy jako 
takové, až po rychlejší reakci na 
mimořádné situace v dopravě, 
možnost automatického vyhla-
šování zastávek, zajistí automa-
tické omezení rychlosti při 
vjezdu tramvají do výhybek či 
automatické mazání kolejí, díky 
němuž dojde ke snížení hluku 
z tramvajové dopravy. Aplikací 
je však mnohem více. 

Skoro každý už přišel do 
styku s družicovou navigací při 
navigaci v autě nebo v mapě na 
mobilním telefonu na výletě.

V případě družicových sním-
ků ze systému Copernicus jde 
například o sledování měst-
ských tepelných ostrovů, tedy 
míst, kde se město v létě přehří-
vá, sledování zdravotního stavu 
městské zeleně či kvality ovzdu-
ší. Dlouhá časová řada snímků 
slouží také jako dokumentace 
stavu území a jednoduše mapu-

VEDOUCÍ KOSMICKÝCH TECHNOLOGIÍ MINISTERSTVA DOPRAVY ONDŘEJ ŠVÁB:

Palmovka se stane centrem 
světového formátu

O všech systémech, 
kterými se EUSPA 
zabývá, se veřejně 
mluví. 

  Sentinel-1, první družicová konstelace programu Copernicus FOTO: ESA
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je postupný rozvoj města v čase. 
Družicové snímky jsou základ-
ním zdrojem dat pro předpověď 
počasí, kterou denně sleduje 
skoro každý. Při využití snímků 
a navigace v přesném zeměděl-
ství jsou pozitivní dopady 
prokazatelné, jak nižší zátěží 
životního prostředí, tak úspora-
mi a snižováním nákladů.

 Proč je dobré spolupracovat 
na evropských navigačních 
systémech, když existují jiné, 
například GPS?
Je to přímo nutnost. Pokud chce 
být Evropa nezávislá, musí mít 
své vlastní družicové systémy. 
Nejen navigační, ale i pozorovací 
a telekomunikační. Musí být také 
schopna dostat vlastní družice na 
oběžnou dráhu a tam je provozo-
vat a také musí umět data a služ-
by svých systémů maximálně 
využít. V opačném případě bude 
spoléhat na někoho jiného, což 
vždycky plodí nějaký druh závis-

losti. Informace o přesné poloze, 
přesném čase, stavu území 
i bezpečné spojení prostě jsou 
strategickými komoditami, 
kterými disponuje každá globální 
velmoc. Respektive pokud jimi 
nedisponuje, ani nemůže být 
globální velmocí. Z technického 
hlediska pak schopnost postavit 
družicový systém také znamená, 
že jeho fungování dokonale 
rozumíme, umíme jej perfektně 
přizpůsobit vlastním potřebám 
a vlastním aplikacím. A to za nás 
nikdo jiný neudělá. Nelze očeká-
vat, že například USA nebo Čína 
budou své systémy přizpůsobo-
vat potřebám Evropy. Možná 
ještě důležitější otázkou je, jestli 
bychom něco takového vůbec 
chtěli.  

 V Praze 8 je několik vědeckých 
ústavů, spolupracuje EUSPA 
s některými z nich?
Přímá spolupráce mezi EUSPA 
a těmito ústavy, pokud víme, 

zatím není. Je to dáno právě 
zaměřením EUSPA na aplikace, 
využití, provoz a bezpečnost 
systémů. Nicméně uvedené 
ústavy se dlouhodobě a úspěšně 
zapojují do projektů Evropské 
kosmické agentury (ESA). Je to 
samostatná mezinárodní orga-
nizace stojící zcela mimo Evrop-
skou unii, byť s ní na kosmic-
kých projektech úzce spolu- 
pracuje. Rolí ESA je zejména 
rozvoj nových kosmických 
technologií a systémů. Jejich 
provoz a využití si pak již dělá 
EU sama právě prostřednictvím 
EUSPA. Ke kosmickým projek-
tům vědeckých pracovišť v Pra-
ze 8 – podílejí se na přípravě 
vědeckých misí ESA, jako je 
rentgenová observatoř Athéna, 
přístroje na analýzu a částic 
elektromagnetických vln pro 
kosmické sondy, jako je třeba 
Solar Orbiter, který již obíhá 
Slunce – a to ve vzdálenosti 
třikrát menší, než Země! Příkla-
dů ba i plánů do budoucna je 
mnoho!

 Na jakých zajímavých kosmic-
kých projektech se podílejí 
české firmy? 
České firmy se podílejí na více 
než 500 projektech Evropské 
kosmické agentury a EUSPA, 
z nichž mnohé se již uplatňují 
v praxi, běžně na trhu. Jde 
například o využití umělé inteli-
gence pro zpracování družico-
vých snímků pro odhady úrody 
na polích, sledování stability 
staveb či poklesů poddolova-
ných území, těžby nerostných 
surovin, obecně pro sledování 
ekonomických indexů, bezpeč-
nostní aplikace. 

Poslední dvě jmenované se 
mimo jiné vyvíjejí v Karlíně 

a kvalitativně patří ke světové 
špičce. V navigaci jsou to pro-
jekty, které například umožní 
rozšíření použití dronů, neboť je 
uvidí Řízení letového provozu, 
projekty k zefektivnění dopravy 
a logistiky. Hodně zajímavého 
se děje v přípravě kosmických 
technologií. České firmy pracují 
na částech nosných kosmických 
raket, například čtyři metry 
vysokém dispenseru, chytré 
regálové skříni, která se umístí 
„na špičku“ nosné rakety, na-
skládají se do ní družice a ty 
díky dispenseru nejen přežijí 
poměrně náročný start (vibrace, 

zrychlení, hluk), ale ve správ-
ném pořadí se vypustí na správ-
né oběžné dráhy. 

V Česku se vyvíjejí a vyrábějí 
radiační monitory a stínění, 
které umožňují elektronice 
přežít v nepřátelském prostředí 
vesmíru – přesná letová optika, 
chladicí systémy, front-end 
elektronika, pokročilé mecha-
nické systémy. Za zmínku určitě 
stojí příprava flexibilních „role-
tových“ solárních panelů, které 
za stejné hmotnosti jako klasic-
ké deskové umožní vynést 
daleko větší, na fólii navinutý 
solární panel, a získat tak více 
energie od Slunce. Příkladů je 
mnoho, české firmy rozhodně 
mají co nabídnout.

Lenka Jančijuková

  Do Prahy 8 zamíří zástupci špičkových evropských  
technologických firem, říká Ondřej Šváb

Karlínská firma patří 
ke světové špičce.

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

Pokladna je otevřena každý pracovní den
od 11 do 18 hodin a vždy hodinu před představením.

DUBEN

ÚT 19.0025
ST 19.0026
ČT 27 19.00

SO 19.0029
PÁ 19.0028

romeo&julie2022

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!

294 STATEČNÝCH
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

ČT 19.0013

ÚT 19.00

20.00

11

ČT

ST

19.30

19.00

06
05

ÚT 19.0004
PO 19.0003

ST 12
294 STATEČNÝCH

ENCYKLOPEDIE AKČNÍHO FILMU

BEZRUKÝ FRANTÍK
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU 
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

Dan Bárta & Illustratosphere Koncert

PÁ 19.0021

Cabaret Calembour,
host divadla

Divadlo LETÍ,
host divadla

PO 19.3024
PO 19.0024
SO 19.3022

ČT 10.0020
NE 15.0016
SO 19.3015

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

8GB TVRDÝHO PORNA
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
MLČENÍ BOBŘÍKŮ

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
KOUZELNÉ SNY
KVIDOULE 3+KK

Veejná generálka

Premiéra

1. repríza
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Kultura

Myslíme tomu fešákovi na fotografii. Uhrančivý 
pohled, chrup ve skvělém stavu. Tak kolik let  
by mu asi tak mohlo být? 

Odpověď vás možná překvapí. 
Ale pojďme si o něm říci i něco 
víc než jen jeho věk. Kde tohohle 
krasavce potkáte? V Loutkovém 
divadle Jiskra, které má stálou 
scénu v Divadle Karla Hackera 
v Kobylisích a letos slaví 110 let.

K Jiskře neodmyslitelně patří 
tato nádherná loutka – Drak. Je 
to nejstarší exemplář, jejž má 
soubor k hraní pohádek k dispo-
zici. Vyrobil ho v roce 1933 
Antonín Münzberg ve svém 
Loutkářském závodu Praha. Svítí 
mu oči, a dokonce umí i plivat 

oheň. Jedná se tedy o technicky 
velmi důmyslnou loutku.

Antonín Münzberg byl nejen 
divadelní nadšenec, významný 
technolog a odborník, ale také 
velká osobnost loutkářského 
světa. Když v roce 1954 zemřel, 
nebylo jeho synovi umožněno  
v této krásné práci a odkazu 
pokračovat. Münzberg mladší se 
tedy rozhodl všechny formy, 
které jeho otec pro výrobu 
loutek vyvinul, zničit. A tak už 
žádná další Münzbergova loutka 
nikdy nevznikne.

Exemplář z Jiskry hraje 
titulní úlohu v pohádce Drak. 
Ta měla premiéru 5. listopadu 
1933 a od té doby se v Jiskře 
odehrálo 61 repríz. Drak je 
stále ve skvělé kondici. Při 
představeních hrozivě svítí 
očima, vyfukuje kouř a oheň 
dokáže soptit tak, že se jeho 

loutkoví kolegové na scéně 
třepou strachy o své nitě.

Tak co? Spočítali jste, kolik 
roků mu je? Ano, devadesát. 
Teď jistě podotknete, že v po-
hádkovém dračím světě je to 
tedy naprostý mladíček...

Helena Skočová

LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA

Hádejte, kolik mu je?

Poletující motýli na zahradě významně 
zvyšují estetický dojem, a navíc přispějí 
i k opylování rostlin. Mnozí majitelé zahrá-
dek se proto snaží do své zahrady motýly 
přilákat. 

Existuje mnoho návodů, jak to udělat. 
Rady se bohužel většinou omezují na to, 
které rostliny do zahrad vysadit. Květy 
mnohých zahradních trvalek a keřů motýli 
s oblibou vyhledávají. Populární z tohoto 
hlediska jsou levandule, šanty, hvozdíky, 
plaménky, a především různé kultivary 
„motýlích keřů“ – komule Buddleja davidii. 

To jsou bezesporu půvabné rostliny, které 
zahradu zdobí a motýly přitahují. Problé-
mem, zvláště ve velkých městech, je však to, 
že motýli musí odněkud přilétnout. Zahrád-
káři se snaží výsadbou obdobných rostlin 
udělat pro motýly to nejlepší, ale často 
zapomínají, že pro výskyt dospělých motýlů 
je nezbytné, aby se měly housenky kde živit. 

Oblíbené anglické trávníky jsou z hlediska 
trvalé přítomnosti motýlů a dalšího hmyzu, 
nutného k opylování, pustá poušť. S jedi-
ným rozdílem, že na jeho kvalitní vypěsto-
vání se spotřebuje velké množství energie 
a vody, která se stává stále dražší a méně 
dostupná. 

Ve městě se často realizují drahé projekty 
na zahradní úpravy a následně chybí peníze 
na jejich udržování. Krásné a nákladné 
úpravy pak schnou, zarůstají plevelem 
a není na ně hezký pohled. Vysázení květ-
naté louky a původních druhů dřevin na 
mnohých místech je dobré alternativní 
řešení. Prospěje to nejen obecním rozpo-
čtům, ale přiláká to do měst motýly, další 
opylovače a ptáky, které zde postrádáme. 

Ale i přesto můžete právě i v Praze vidět 
řadu krásných motýlů – uvedená fotografie 
byla pořízena v trojské botanické zahradě. 
Do skleníku Fata Morgana se navíc od  
7. 4. do 21. 5. můžete vypravit za tropický-
mi motýly.

Eva Smržová
Více na www.botanicka.cz

BOTANICKÁ ZAHRADA

Přilákejte motýly na zahradu

  Otakárek ovocný létá na výslunných 
skalách, stráních a lukách. 

  Nejstaršímu exempláři Jiskry je 90 let FOTO: ARCHIV LD JISKRA

Výstava keramiky  
v Libni vrcholí
První dubnové dny vyzývají k návštěvě úřadu 
i pro jiné účely než zajištění administrativní 
agendy. Současná výstava v přízemí úřadu 
Prahy 8, takzvaném Bílém domě, nese 
příznačný název Kera éra, neboť představuje 
práce dvou výtvarnic Marie Surové a Veroni-
ky Kolářové. Každá přistupuje ke keramice 
zcela odlišným způsobem, a diváka nutí 
zamýšlet se nad výtvarným zpracováním 
jednotlivých děl. Na adrese U Meteoru 6 
můžete v otevírací době úřadu potěšit své 
smysly až do poloviny dubna, kdy výstava 
končí. (LJ)
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Jako v pohádce to 
vypadalo díky Dětskému 
baletu Praha (DBP) 
a studentům a pedagogům 
ze Střední školy DUKE 
Náhorní z Prahy 8 
v Divadle na Vinohradech, 
kde se konalo celovečerní 
představení Z pohádky do 
pohádky. 

Dětský baletní soubor vedený 
uměleckou ředitelkou Veroni-
kou Zídkovou je osmičkovým 
volnočasovým a uměleckým 
tělesem, který v Praze 8 funguje 
již deset let. DBP mohli opako-
vaně ocenit diváci na kulturních 
akcích Prahy 8 a rovněž napří-
klad senioři v Centru aktivizač-
ních programů. Nově navázal 
soubor velmi cennou spolupráci 
se vzdělávací institucí, což je 
mimořádně přínosné i pro 
samotné studenty školy, kteří 
tak získávají reálné zkušenosti.

„Těší mě, když se mi podaří 
propojit místní obyvatele, 
komunity a organizace, tak jako 
se to nyní podařilo v rámci 
pohádkového baletního před-
stavení. S úžasem jsem sledova-
la, jak studenti spolu s pedagogy 
dokázali v šibeničním termínu 
s grácií vyrobit scénu pro děti. 
Jestli má něco naučit studenty 
obstát v reálném profesním 
životě, tak jsou to právě takové 
situace,“ říká místostarostka 

Vladimíra Ludková (ODS), která 
iniciovala vznik spolupráce.

„Tvorba scény je podstatnou 
součástí každého představení, 
ale protože přináší velké nákla-
dy, nebývá v silách neziskové 
organizace, jakou je náš baletní 
soubor, oslovit divadelní scéno-
grafy. Dekorace tak často tvoří 
pedagogové a přátelé našeho 
souboru. Spolupráce se školou 
si proto mimořádně vážím, 
věřím, že mohou vzniknout 
nádherné věci, které budou 
pověstnou třešničkou na dortu,“ 
doplňuje umělecká ředitelka 
DBP Veronika Zídková.

Na tvorbě scény se podíleli 
studenti tří oborů, grafický 
design, propagace a aranžér. 
V rámci představení se vystřída-
lo pět promítaných ilustrací, 
které vytvořila studentka školy 
Sára Macháčková, scénu dotvo-
řily květinové a další závěsné 
dekorace studentů, z nichž lze 
jmenovat například Amélii 
Třebíckou, Alexandru Kubišo-
vou, studentky oboru grafický 
design. 

„Děkuji svému pedagogické-
mu týmu a studentům, že do 
toho šli, byť bylo zřejmé, že nás 
čas tlačí do kompromisu. Za mě 
dopadlo vše skvěle a vážím si 
profesionality mých kolegů 
i studentů, že i když realizace 
díky absenci možnosti vše 

dopředu vyzkoušet měla drobné 
chybičky, tak to vzali s humo-
rem a že se těší na další výzvy,“ 
sdělila ředitelka SŠ DUKE Hana 
Pavelková. 

Střední škola designu a umění, 
knižní kultury a ekonomiky 
Náhorní je státní škola s dlouho-
letou tradicí, která má zajímavou 
skladbu oborů a umožňuje 
těmto oborům velmi dobře 
vzájemnou spolupráci. Soustře-
ďuje se přitom na rozvoj kreativi-
ty napříč obory. Na společných 
projektech mohou vzájemně 
kooperovat a podílet se studenti 
oboru grafický design, který má 
tři zaměření (propagační grafika, 
knižní grafika a ilustrace a pro-
storový design a výstavnictví) se 
studenty oboru knihkupecké 

a nakladatelské činnosti, tak 
i ekonomiky a podnikání, stra-
nou nezůstávají ani studenti 
oboru aranžér, kteří se mohou 
dále vzdělávat na nástavbovém 
studiu oboru propagace. Škola je 
aktivní a snaží se studentům 
zprostředkovat praktické i jazy-
kové dovednosti díky projektům 
a soutěžím, ve kterých se stu-
denti velmi dobře umísťují.

„Je dobře, že se na naší měst-
ské části umí propojit lidé, kteří 
společně vytváří hodnotnou 
kulturu a mohou se prezentovat 
veřejnosti,“ dodala radní Jana 
Solomonová (ANO). (RED)

Fotogalerii k práci studentů  
a z představení najdete na  
www.praha8.cz.

UMĚLECKÁ SPOLUPRÁCE

Dětský balet se spojil se studenty

  Dětský balet Praha vystoupil v Divadle na Vinohradech FOTO: JIŘÍ A ZUZANA SEVEROVI

  Promítané ilustrace vytvořila studentka školy Sára Macháčková

  Na tvorbě scény se podíleli 
studenti tří oborů
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Školství

Termíny zápisů dětí do 1. ročníků základních škol městské části Praha 8  

  ZŠ a MŠ Na Slovance,  
Praha 8, Bedřichovská 1

Zápis: 12. dubna 2023 od 14 do 18 hodin 
Zápis: 13. dubna 2023 od 14 do 17 hodin

  Základní škola, Praha 8, Burešova 14
Zápis: 3. a 4. dubna 2023 od 14 do 18 hodin. 
Pro zájemce s předchozí rezervací přesného 
času (www.zsburesova.cz).
Zápis LEX Ukrajina: 1. června 2023 od 15 do 
16.30 hodin

  Základní škola, Praha 8, Libčická 10
Zápis: 3. – 5. dubna 2023 od 14 do 18 hodin
Zápis do přípravné třídy: 3. – 5. dubna 2023 
od 14 do 18 hodin
Rezervační systém bude spuštěn 26. – 30. 
března 2023

  ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Zápis: 18. a 19. dubna 2023 od 14 do 18 hodin

  Základní škola, Praha 8, Glowackého 6
Zápis: 12. dubna 2023 od 14 do 18 hodin
Zápis do přípravné třídy:  
15. května 2023 od 14 do 16 hodin (v kanceláři 
školy)
Od 1. do 11. 4. 2023 (do 12 hodin) bude zákon-
ným zástupcům zpřístupněn rezervační sys-
tém, v němž zákonný zástupce vyplní žádost 
o přijetí k základnímu vzdělávání

  Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11
Zápis: 19. a 20. dubna 2023 od 14 do 17 hodin

Zápis do přípravné třídy: 17. – 31. května 2023 

Odkaz k přihlášení k zápisu (vyplnění přihlášky 
a zvolení termínu zápisu včetně hodiny a třídy): 

aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/
zshovorcovicka/KWE015_Prihlaska.
aspx?ID=5007#

Zápis LEX Ukrajina: 6. června 2023  
od 14 do 17 hodin

  ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Zápis: 12. dubna 2023 od 14 do 18 hodin

  ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
Zápis do 1. třídy i přípravného ročníku pro 
dětí bydlící ve spádové oblasti školy:

11. a 12. dubna 2023 od 14 do 18 hodin

Dodatečný zápis do 1. třídy i přípravného 
ročníku pro děti bydlící mimo spádovou 
oblast školy: 26. dubna 2023 od 14 do 18 
hodin

Zápis LEX Ukrajina: do 1. ročníků, přípravné 
třídy a k předškolnímu vzdělávání do MŠ 
proběhne 8. června 2023 od 14 do 16 hodin

  Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28
Zápis: 3. dubna 2023 od 14 do 18 hodin

Zápis: 4. dubna 2023 od 14 do 17 hodin

  Základní škola, Praha 8, Palmovka 8

Zápis do 1. třídy i přípravného ročníku: 3. a 4. 
dubna 2023 od 14 do 18 hodin

  Základní škola Mazurská, Praha 8, Svíd-
nická 1a

Zápis: 11. dubna 2023 od 14 do 17.30 hodin

Zápis: 12. dubna 2023 od 14 do 16 hodin

Od 20. 3. 2023 je spuštěn rezervační systém na 
www.mazurska.cz

  ZŠ a MŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4

Zápis: 12. dubna 2023 od 13 do 17.30 hodin

Zápis: 13. dubna 2023 od 14 do 17 hodin

  ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8, Za 
Invalidovnou 3

Zápis: 4. a 5. dubna 2023 od 14 do 17 hodin

Zápis LEX Ukrajina: 5. června 2023 od 13 do 16 
hodin

  Základní škola Bohumila Hrabala,  
Praha 8, Zenklova 52

Zápis: 4. a 5. dubna 2023 od 14 do 18 hodin

  Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3

Zápis: 17. a 18. dubna 2023 od 14 do 17 hodin

Zápis LEX Ukrajina: 6. června 2023 od 14 do 
16 hodin

V souladu s § 36 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání 
(dále jen „školský zákon“), ve 
znění pozdějších předpisů, se 
povinná školní docházka vzta-
huje na státní občany České 
republiky a na občany jiného 
členského státu Evropské unie, 
kteří na území České republiky 
pobývají déle než 90 dnů. Dále 
se povinná školní docházka 
vztahuje na jiné cizince, kteří 
jsou oprávněni pobývat na 
území České republiky trvale 
nebo přechodně po dobu delší 
než 90 dnů, a na účastníky 
řízení o udělení mezinárodní 
ochrany. 

Zákonný zástupce je povinen 
v souladu s § 36 odst. 4 školské-
ho zákona přihlásit dítě k zápisu 
k povinné školní docházce, a to 
v době od 1. dubna do 30. 
dubna kalendářního roku, 

v němž má dítě zahájit povin-
nou školní docházku. 

Povinná školní docházka je 
stanovena § 36 odst. 3 školské-
ho zákona a začíná počátkem 
školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne šesté-
ho roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. Dítě, které 
dosáhne šestého roku věku 
v době od září do konce června 
příslušného školního roku, 
může být přijato k plnění povin-
né školní docházky již v tomto 
školním roce, je-li přiměřeně 
tělesně i duševně vyspělé a po-
žádá-li o to jeho zákonný zá-
stupce. Podmínkou přijetí 
dítěte narozeného v období od 
září do konce prosince k plnění 
povinné školní docházky podle 
věty druhé je také doporučující 
vyjádření školského poraden-
ského zařízení, podmínkou 
přijetí dítěte narozeného od 
ledna do konce června doporu-

čující vyjádření školského 
poradenského zařízení a odbor-
ného lékaře, která k žádosti 
přiloží zákonný zástupce. Pro 
školní rok 2023/2024 budou 
zapsány do 1. ročníků základ-
ních škol děti, které dosáhnou 
šestého roku věku do 31. 8. 
2023, a děti, které měly odklad 
školní docházky. Zákonný 
zástupce dítěte předloží při 
zápisu svůj platný občanský 
průkaz a rodný list dítěte. Žák 
plní povinnou školní docházku 
v základní škole zřízené obcí se 
sídlem ve školském obvodu 
v souladu s § 178 odst. 2 škol-
ského zákona, v němž má žák 
místo trvalého pobytu, v přípa-
dě cizince místo pobytu žáka 
(dále jen „spádová škola“), 
pokud zákonný zástupce nezvo-
lí pro žáka jinou než spádovou 
školu. Školské obvody základ-
ních škol zřízených městskými 
částmi jsou stanoveny v obecně 

závazné vyhlášce č. 5/2022 Sb. 
hl. m. Prahy, o školských obvo-
dech základních škol, viz www.
praha8.cz - odkaz Občan, Škol-
ství, Školy zřízené MČ, Základní 
školy, Související dokumenty 
a informace, OZV hl. m. Prahy. 
Předpokládá se novela této 
vyhlášky s účinností od 1. 
dubna 2023. Termíny zápisů 
budou zveřejněny na stejném 
webovém odkazu a na webo-
vých stránkách škol. Při rozho-
dování o přijetí dětí do 1. roční-
ků základních škol postupují 
ředitelé podle stanovených a na 
internetových stránkách zá-
kladních škol zveřejněných 
kritérií. Ředitelé spádových škol 
jsou povinni přednostně při-
jmout žáky s místem trvalého 
pobytu v příslušném školském 
obvodu. 

Mgr. Petr Svoboda,  
vedoucí odboru školství

POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA

Zápis dětí do 1. ročníků základních škol 
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Termíny dnů otevřených dveří před zápisem dětí do mateřských škol 2023/2024 

  MŠ , Praha 8, Korycanská 14
5. dubna 2023 od 16:30 hodin
Korycanská 12 DOD s integrací: 
4. dubna 2023 od 16:30 hodin

  MŠ, Praha 8, U Sluncové 10 a
29. března 2023 od 17 do 19 hodin 
(bez účasti dětí)

  MŠ, Praha 8, Sokolovská 182
18. dubna 2023 od 15 do 17 hodin

  MŠ, Praha 8, Kotlaska 3
19. dubna 2023 od 15 do 17 hodin. 
Třída rybiček.

  MŠ, Praha 8, Klíčanská 20
30. března 2023  
od 15 do 17 hodin.

  MŠ, Praha 8, Na Pěšinách 13
18., 19. a 21. dubna 2023 od 8  
do 15 hodin a od 15 do 17 hodin.

  MŠ, Praha 8, Šiškova 2
12. dubna 2023 v 15 a 16 hodin 

  MŠ, Praha 8, Bojasova 1
12. dubna 2023 v 15:00 a v 16:00 
hodin. Sraz u školní branky smě-
rem od koupaliště.

  MŠ, Praha 8, Šimůnkova 13
5. dubna 2023 v 15 hodin. 
Sraz před třídou Lvíčátek.

  MŠ, Praha 8, Štěpničná 1
20. dubna 2023 v 10:30  
a 16:30 hodin před vstupem  
do MŠ o 15 min dříve.

  MŠ, Praha 8, Chabařovická 2
18. dubna 2023  
od 9:30 do 11:30 hodin  
a od 14:30 do 16:00 hodin

  MŠ, Praha 8, Na Přesypu 4
5. dubna 2023 od 15 hodin

  ZŠ a MŠ, Praha 8,  
Lyčkovo nám. 6

22. března a 27. března 2023 od 15 
do 17 hodin, v obou budovách MŠ.

  MŠ, Praha 8, Lešenská 2
5. dubna 2023 od 15 do 15:45 
hodin a od 16 do 16:45 hodin.

  MŠ, Praha 8, Poznaňská 32
12. dubna 2023  
od 15 do 16.30 hodin

  MŠ, Praha 8, Řešovská 8
17. dubna a 20. dubna 2023  
od 15 do 17 hodin

  MŠ, Praha 8, Krynická 2 
13. dubna 2023 od 14:30  
do 17 hodin, ve vestibulu MŠ

  MŠ, Praha 8, Libčická 6
Dny otevřených dveří na obou 
pracovištích: 18. dubna 2023  
ve 14:30 a v 15:15 hodin,  
před vstupy do budovy

  ZŠ a MŠ Petra Strozziho, 
Praha 8, Za Invalidovnou 3

23. března 2023 od 9 do 10 hodin 
a od 15 do 16.30 hodin

  MŠ, Praha 8, Na Korábě 2
Dny otevřených dveří na obou 
pracovištích: 5. dubna 2023  
a 12. dubna 2023 od 15 do 17 hodin

  ZŠ a MŠ, Praha 8,  
U  Školské zahrady 4

Adresa MŠ: U Školské zahrady 8. 
12. dubna 2023 od 15.15 hodin

  ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8, 
Bedřichovská 1

Adresa MŠ: Drahorádova 2 
19. dubna 2023 od 15 do 17 hodin

  ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, 
Hlivická 1

Adresa MŠ: Ústavní 16 
27. března 2023 od 15.30 do 16.30 
hodin

  ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
19. dubna 2023  
od 10 do 11:30 hodin  
a od 16 do 17:30 hodin.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ – LEX UKRAJINA 

  Základní škola a mateřská škola Lyčkovo náměstí 6
8. června 2023 od 14 do 16 hodin

  Mateřská škola Na Korábě 2
7. června 2023 od 12 do 16 hodin

Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě 
se zřizovatelem, městskou částí Praha 8, 
v souladu s ustanovením § 34, § 34a, § 34b 
a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, místo, termín 
a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí 
k předškolnímu vzdělávání od následujícího 
školního roku a zveřejnili je způsobem 
v místě obvyklým. 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahu-
je na státní občany České republiky, kteří 
pobývají na území České republiky déle než 
90 dnů, a na občany jiného členského státu 
Evropské unie, kteří na území České repub-
liky pobývají déle než 90 dnů. Dále se 
povinné předškolní vzdělávání vztahuje na 
jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na 
území České republiky trvale nebo přechod-
ně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky 
řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 
31. 8. 2023 pěti let, má povinnost dítě 
přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělává-

ní. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání 
povinné. Školské obvody mateřských škol 
zřízených městskými částmi jsou stanoveny 
v obecně závazné vyhlášce č. 4/2019 Sb. hl. 
m. Prahy, o školských obvodech mateřských 
škol, viz www.praha8.cz – odkaz Občan, 
Školství, Školy zřízené MČ, Mateřské školy, 
Související dokumenty a informace, OZV hl. 
m. Prahy. Mateřské školy zřízené MČ Praha 8 
mají jeden školský obvod. Na stejném webo-
vém odkazu budou zveřejněny termíny 
zápisů. Děti jsou přijímány podle stanove-
ných kritérií a rozhodující je místo trvalého 
pobytu dítěte, v případě cizinců místo poby-
tu ve školském obvodu a dále věk dětí. Děti 
jsou přijímány v souladu s § 50 zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou 
dětí, pro které je od 1. 9. 2023 předškolní 
vzdělávání povinné. 

Zápis dětí do mateřských škol se uskuteč-
ní ve středu 3. a ve čtvrtek 4. května 2023 
od 13 do 17 hodin v mateřských školách 
městské části Praha 8. Zápis do tříd s inte-
grací Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 

14 bude v mateřské škole v úterý 2. května 
2023 od 13 do 17 hodin. 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání, Evidenční list a Kritéria k přijí-
mání dětí budou zveřejněna a zákonný 
zástupce dítěte si je může vytisknout z in-
ternetových stránek jednotlivých mateř-
ských škol. Kdo nemá tuto možnost, může 
si uvedené tiskopisy vyzvednout v konkrét-
ní mateřské škole také ve dnech otevřených 
dveří. Předem vyplněnou žádost o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání, vyplněný 
a lékařem potvrzený Evidenční list pro dítě 
v mateřské škole zákonný zástupce odevzdá 
u zápisu 3. a 4. května 2023 od 13 do 17 
hodin, do integrovaných tříd dne 2. května 
2023 od 13 do 17 hodin. Zákonný zástupce 
dítěte předloží při zápisu svůj platný občan-
ský průkaz a rodný list dítěte. O přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozho-
duje datum podání žádosti, ale stanovená 
kritéria k přijímání dětí.

Mgr. Petr Svoboda,  
vedoucí odboru školství

MATEŘINKY

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání  
a k povinnému předškolnímu vzdělávání
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Inzerce

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

 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

 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

 ELEKTRIKÁŘ SE ŽL – spokojenost 
zaručena. Tel.: 608 440 551

 MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU rychle, 
kvalitně a čistě, tel.: 736 734 947

 PLYNAŘ– INSTALATÉR– 
TOPENÁŘ– montáž a oprava 
rozvodů, plynospotřebičů 
a plynové revize. Vladimír Tymeš, 
tel.: 603 937 032

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

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

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

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

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.

 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. 
Odstraníme také křoví, nálety, 
zlikvidujeme odpad. Tel:  
724 006 275, info@pvj-group.cz, 
www.pvj-group.cz

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

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

REALITY POPTÁVKA
 HLEDÁM BYT KE KOUPI 1+1 – 3+1 
v Praze 8 a 9. Tel.: 778 085 837
 Přímý zájemce koupí byt nebo 
nemovitost v okolí Prahy pro své 
děti. Seniora mohu nechat v bytě 
na dožití. Platba ihned. Na stavu 
bytu nezáleží. 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

REALITY SLUŽBY
 MARTIN KRATOCHVÍL – REALIT-
NÍ MAKLÉŘ NA DOPORUČENÍ pro 
Prahu 8. Osobní přístup. 20 let 
zkušeností na trhu. NEJVÝHOD-
NĚJŠÍ CENY při prodeji a pronájmu 
vaší nemovitosti. Zdarma tržní 
odhad a poradenství. Spolehlivost. 
www.martinkratochvil.cz 
Tel.: 777 150 350

NÁKUP – PRODEJ
 KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI, 
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400
 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
 KOUPÍM LP GRAMOFONOVÉ 
DESKY. Přijedu. 721442860
 Králíky na chov/jídlo-brambory-
ořechy-vajíčka-slepice 723266481
 Prodám na Š 2zánovní pneu 
s disky 4šr 165/70 R13 790  
T: 603223959

KRÁSA

 Relaxační a regenerační masáže 
v Kobylisích, Na Stírce 250/17 
www.studio-rila.cz Tel.:602762982

 Nabízím kadeřnické služby levně, 
vhodné pro důchodce, zajdu 
i k vám domů, tel.: 724 909 592

 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

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

NABÍDKA PRÁCE

 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 
keuřáckém pracovišti. Pište e-mail 
na: info@pvj-group.cz

 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 
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  
do svých řad od 1. 9. 2023 
kvalifikovaného učitele 
matematiky, učitele IT, 
vychovatelku školní družiny 
a školního psychologa.  
Telefon: 777 774 618, e-mail: 
reditelka@zernosecka.cz

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

Rychle 
a pRecizně

Mytí oken, čištění 
koberců, sedaček 

a čalouněného nábytku 
Tel.: 737 017 035

PLACENÁ INZERCE PLACENÁ INZERCE

VENKOVNÍ ROLETY-ŽALUZIE
Až vám bude HIC rolety vám pomohou nejvíc.

WWW.ZALUZIE8.CZ  
 +420 602 22 97 99

Nejlepší investice je do vlastního bydlení.

GARNÝŽE SPOUŠTĚCÍ - záclony bez žebříku
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Vladimír PETR – flétna, basová příčná flétna 
David HOLÝ – kytara

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     
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11.  4.  2023  
úterý  

19,00 hodin
Program: zazní skladby autorů J. Ibert, E. Djemil, 

J. Pernambuco , M. Bevilacqua, R. Burley (arr.), 
F. Tárrega, W. A. Mozart

www.zahradnictvidablice.cz

∙   listnaté a jehličnaté stomy a keře   ∙   ovocné dřeviny   
∙   vřesovištní rostliny    ∙   rostliny pnoucí a půdopokryvné   

∙   růže – mini, pnoucí, pokryvné, polyantky, velkokvěté 
∙   trvalky, skalničky, kapradiny a okrasné traviny   ∙   balkonové květiny a letničky    

 ∙   substráty, mulčovací kůra, hnojiva   ∙   zahradnické potřeby  

K Zahradnictví 582, Praha 8 | tel. 775 565 729, 778 883 161

Zahradnictví Ďáblice
Lesy hl. m. Prahy | více než 95 let pěstujeme zeleň pro Prahu

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE PLACENÁ INZERCE

PRACUJTE 
PRO VZP ČR
JAKO REFERENT/KA 
KLIENTSKÉHO PRACOVIŠTĚ

  lokalita Praha Vinohrady, Krč či Smíchov
  stabilní a jisté zaměstnání
  13. mzda a další benefi ty

Přihlaste se ještě dnes na www.zdravakariera.cz 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

G-195-hr-referent.indd   1G-195-hr-referent.indd   1 02.03.2023   13:58:2402.03.2023   13:58:24



Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / DUBEN 2023  www.praha8.cz20

Sport/Inzerce

Na akci Podvečery pro rodinu a o rodině, která se koná pod záštitou místostarostky Vladimíry Ludkové, 
je pořizován zvukový záznam. Najdete ho na www.praha8.cz.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8 www.praha8.cz

Pořadatel:      TJ Kobylisy, U školské zahrady 430/9, Praha 8, 
                         ve spolupráci s Městskou čás� Praha 8
Místo:             Areál zdraví v Ďáblickém háji, Praha 8
Přihlášky:      elektronicky na  behdablickymhajem.webnode.cz
                        či  do 18:00 hodin 29.4.2023  prihlasky.4�ming.cz
                        nebo na místě startu v den závodu od 8:30 hodin, 
                        nejpozději 20 minut před startem příslušné kategorie 
Ředitel:          Elena Truhlářová
Měření času: rozhodčí 
Účast:             běh je veřejným závodem, účastníci závodí na vlastní 
                         nebezpečí
Šatny:             přírodní, v areálu zdraví na místě startu za odložené 
                         věci pořadatel neručí.
Tratě:              po pevných i měkkých cestách v Ďáblickém háji
Startovné:     dospělí 50 Kč, dě� 30 Kč v den závodu u výdeje 
                        startovních čísel 
Ceny:              první tři v každé kategorii obdrží diplom, medaili 
                        a cenu ostatní dle zájmu pamětní diplom a lízátko
Vyhlašování: průběžně
Informace:     elena.truhlarova@seznam.cz nebo info@tjkobylisy.cz

Jarního běhu .51  ro
č
n
ík

Ďáblickým hájem

neděle 30. dubna 2023 

STARTOVNÍ ČÍSLA SE 
PO DOBĚHU VRACÍ!!

Kulturní dům Ládví bude 28. dubna 
2023 od 18 hodin hostit velkou 
boxerskou událost – druhý ročník 
amatérského galavečera Boxu a K1. 
Loni se turnaj uskutečnil v KD 
Krakov a zaznamenal velký úspěch.  

Kluci předvedli krásné a vyrovnané zápasy, 
nedali si nic zadarmo, vše bylo pod kontro-
lou profesionálních rozhodčích, kteří bedli-
vě dali na vše pozor a spravedlivě vyhlásili 
vítěze. Atmosféra byla vskutku elektrizujicí, 
každý zápasník měl svůj fanklub, a fanoušci 
si tak přišli na své. Akce měla i charitativní 
význam, organizátoři finančně podpořili 
Kolpingův dům a dva amatérské závodníky, 
kteří se připravují na svoji profesionální 
dráhu a nemají dostatek prostředků.  

Tentokrát se akce uskuteční ve větším 
prostoru v KD Ládví a organizátoři slibují 
velkou show a návštěvnost. „Jsem rád, že 
můžeme opět nabídnout nejen občanům 
Prahy 8 tuhle příležitost. Kluci v tělocvič-
nách už makají a řádně se připravují na 

zápasy, a my děláme vše proto, aby se akce 
líbila. Museli jsme tentokrát najít větší 
prostor, protože se přihlásilo hodně bojov-
níků a také očekáváme větší návštěvnost. 
Tím bych chtěl také čtenáře pozvat na 
tento večer, kdo má rád krásu boxu a bojo-
vých sportů, neměl by chybět,“ uvedl 
organizátor Warrior Challenge Martin 
Gaňo.

Akce bude mít opět charitativní vý-
znam, opět podpoří charitu nebo sociálně 
slabý institut, také nadějnou 14letou 
sportovkyni, která je velkým talentem 
a reprezentuje Česko po celé Evropě. „Do 
programu jsme vložili i pěvecké vystoupe-
ní, představí se mladý nadějný zpěvák  
Nikolas Paul. Diváky čeká 16 zápasů 
v různých váhových kategoriích a stylů. 
Můžete se těšit na box, K1 a Muay thai. 
Tímto bych chtěl poděkovat radnici Prahy 
8, místostarostovi Jiřímu Vítkovi, Aleši 
Ratajovi, KD Ládví a všem partnerům za 
podporu. V neposlední řadě děkuji kama-
rádovi a společníkovi Martinovi Podlucké-
mu za spolupráci,“ dodal Gaňo. (RED)

BOX

KD Ládví hostí Warrior Challenge

 První ročník se konal v KD Krakov
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Inzerce

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Inzerce
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Zdravotní a sociální péče

Ještě v 90. letech minulého století u nás neměli lidé 
s autismem a jejich blízcí mnoho možností, kde najít 
podporu, i když se již tehdy oproti létům minulého 
režimu začala jejich situace v mnohém zlepšovat. 
V době před revolucí většinou rodiče ani netušili,  
že by za nestandardními projevy jejich dítěte mohla 
stát tato diagnóza. 
Existovalo totiž jen velmi málo 
odborníků, kteří se autismem 
zabývali. Většinou psychiatrů 
nebyl vůbec uznáván a býval 
zaměňován například za schi-
zofrenii nebo smě šován s dia-
gnózou mentální retardace. 
Proto nebyl autismus téměř 
diagnostikován a společenské 
povědomí o něm bylo v podsta-
tě nulové.

Zásadní zlom přišel právě až 
s rokem 1989. Nová doba nabí-
zela nové možnosti a zpřístup-
nila důležité informace. Vznika-
ly první třídy pro žáky 
s autismem, první specializova-
né organizace, uskutečnila se 
první konference o autismu, 
začala vycházet odborná litera-
tura a autismus byl zahrnut do 
legislativy. I na konci 90. let 
bylo ale společenské povědomí 
o autismu nízké, specializova-
ných organizací bylo jen pár 

a lidé s autismem byli stále silně 
poddiagnostikovaní.

ŠIROKÉ SPEKTRUM SLUŽEB
V reakci na tento neuspokojivý 
stav vznikla 1. dubna 2003 
nezisková organizace NAUTIS. 
Již od začátku byl její cíl stejný 
jako dnes: zlepšit život lidí 
s autismem a jejich blízkých 
a přinést jim komplexní nabídku 
podpory. První služby, které 
organizace nabízela, vycházely 
z profesí tří z jejích zakladatelů, 
psycholožky Kateřiny Thorové, 
speciální pedagožky Věry Čadilo-
vé a psychoterapeuta Hynka 
Jůna. Šlo tedy o diagnostiku, 
školské poradenské služby 
a terapii. Čtvrtou zakladatelkou 
byla ředitelka NAUTIS Magdale-
na Šubrt Thorová. Na základě 
poptávky rodin lidí s autismem 
a tehdejších možností organiza-
ce se její činnost dále rozvíjela 

a postupně přibývaly další služ-
by. NAUTIS například jako první 
organizace u nás začal nabízet 
letní pobyty pro lidi s autismem 
a chováním náročným na péči.

Dnes je NAUTIS největším 
poskytovatelem služeb pro lidi 
s autismem v Česku. Nabízí 
diagnostiku, službu rané péče 
pro předškoláky, terapii dětí 
i dospělých, osobní asistenci, 
odlehčovací i pobytové služby, 
odborné poradenství a program 
sociální rehabilitace a podporo-
vaného zaměstnávání. Pořádá 
vzdělávací kurzy a konference 
a angažuje se v oblasti osvěty. Je 
také zřizovatelem speciálně 
pedagogického centra, mateřské 
školy a nakladatelství PASPAR-
TA, sociálního podniku, který 
zaměstnává lidi s autismem. Při 
NAUTIS působí divadelní soubor 
Dr.amAS zaměřený na autorskou 
tvorbu vycházející z příběhů 
členů souboru, kterými jsou 
převážně dospělí lidé s auti-
smem. Jako člen řady mezire-
zortních odborných pracovních 
skupin se snaží NAUTIS prosadit 
systémová řešení v oblasti péče 
o lidi s autismem v ČR a vyvíjí 
aktivity směrem k zákonodár-
cům i zástupcům státní správy, 

aby věnovali problematice 
autismu více pozornosti. 

OSVĚTOVÁ KAMPAŇ
Dvacáté výročí NAUTIS oslaví  
1. dubna 2023. Zároveň na 
přelomu března a dubna odstar-
tuje svou každoroční osvětovou 
kampaň Porozumět autismu, 
která poběží až do konce roku 
2023. Kampaň se váže ke Světo-
vému dni porozumění autismu  
(2. dubna) a jejím cílem je zvyšo-
vat povědomí o autismu, vzdělá-
vat a vyvracet mýty, které se 
s tímto tématem pojí. Součástí 
kampaně bude mimo jiné i slav-
nostní předání ceny APLAUS třem 
jejím výhercům. Jde o ocenění, 
které NAUTIS pravidelně uděluje 
jednotlivcům, skupinám a organi-
zacím, které se zasazují o to, aby 
se lidem s autismem a lidem 
kolem nich žilo lépe. Nominace 
pro letošní ročník NAUTIS otevřel 
1. března 2023. Tento rok se 
bude soutěžit jen v jedné katego-
rii: „Nejlepší počin, který pomohl 
lidem s autismem v ČR“. Své 
adepty na cenu APLAUS může 
nominovat kdokoli. NAUTIS také 
vyzývá veřejnost, aby se při 
příležitosti Světového dne poro-
zumění autismu 2. dubna 2023 
zapojila do kampaně Porozumět 
autismu pořízením fotografií 
v modrém a jejich uveřejněním na 
sociálních sítích s hashtagem 
#porozumetautismu.

K 20. výročí NAUTIS a kam-
pani Porozumět autismu pro-
běhne 20. května na prostran-
ství u Löwitova mlýnu akce pro 
dárce, partnery, lidi s autismem 
a jejich blízké i veřejnost. V Pra-
ze 8 se nachází sídlo NAUTIS 
a působí zde řada služeb této 
organizace: mateřská škola, 
terapeutické středisko, poradna 
NAUTIS, respitní centrum, 
jeden z bytů Domova se zvlášt-
ním režimem a denní centrum. 

NAUTIS se také loni již potřetí 
zúčastnil charitativního projek-
tu místostarostky Vladimíry 
Ludkové (ODS) s názvem Srdce 
osmičky, který plní přání klientů 
sociálních služeb této městské 
části. V roce 2022 bylo díky 
němu obdarováno 34 klientů 
NAUTIS. (RED) NAUTIS největším tuzemským poskytovatelem služeb pro lidi s autismem

AUTISMUS

NAUTIS slaví dvacet let fungování 
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Zdravotní a sociální péče / Inzerce

Projekt Batoh pro nový začátek 
vznikl jako pokračování charita-
tivního dárcovského projektu 
Srdce osmičky místostarostky 
Vladimíry Ludkové (ODS). Celý 
rok mohou dárci naplnit vhod-
ným obsahem nevyužitý batoh 
a odnést ho ve všední den do 
organizace Rubikon na adrese 
Novákových 6 anebo na recepci 
Libeňského zámku. Batohy 
následně putují ke klientům, 
kteří se po návratu z výkonu 
trestu obrátili na organizaci 
s žádostí o pomoc a spolupráci 
při řešení jejich situace. Batohy 
jsou tak využity pro práci s lid-
mi, kteří chtějí změnit svůj 
dosavadní způsob života.

„I malé věci umí zázraky 
a i jeden batoh může být moti-
vací do další cesty. V sociálních 
službách se staví právě na vhod-
né motivaci, a protože klient se 
rozhoduje sám za sebe, každý 

nástroj, který mají k ruce sociál-
ní pracovníci, je obrovskou 
pomocí,“ míní místostarostka 
Ludková. (RED)

CHARITA

Projekt pomůže lidem  
po návratu z výkonu trestu

  I jeden batoh může být motivací, 
říká Vladimíra Ludková

KRÁTCE
Pravidelné aktivity 
Osmičky pro rodinu
Vedení organizace Osmička pro 
rodinu naslouchá návštěvníkům 
a zařazuje aktivity, které je baví. 
Pravidelně se ve třech klubech 
společně s vašimi dětmi můžete 
zabavit výtvarkou pro nejmenší, 
cvičením nebo Montessori aktivi-
tou. Od března funguje také 
pilates, které probíhá v čimickém 
klubu každý čtvrtek dopoledne. 
O vaše děti starší jednoho roku 
bude postaráno, abyste také měli 
čas věnovat se chvíli sami sobě. 
V Ďáblicích nyní probíhá kurz 
znakování s miminky se zpěvem 
a hrou. Aktivity zpravidla začínají 
v 10 hodin. Není třeba se registro-
vat či místo rezervovat, stačí vzít 
s sebou dobrou náladu a do 
některého z klubů dorazit. Aktuál-
ní program sledujte na webu nebo 
sociálních sítích. Nově si můžete 
o víkendu uspořádat soukromou 
oslavu vašich dětí, kluby jsou 
uzpůsobeny především pro děti 

do šesti let. Chybí vám nějaká 
aktivita, či vy sami byste mohli 
nabídnout vaše služby pro naše 
kluby? Ozvěte se na e-mail:  
reditelka@8prorodinu.cz.

Karneval pro nejmenší

Osmička pro rodinu připravila pro 
nejmenší děti v Čimicích i Ďáblicích 
karneval, který si všichni užili. Přijel 
se za nimi podívat kouzelník 
Kubula s bublinovou show, děti 
hezky zabavil a předvedl překrásné 
triky a kouzla z mýdlových bublin. 
Pořadatelé ale nezahálí a připravují 
další podobné akce. (RED)
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Zdravotní a sociální péče–CAP Program na duben 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: 
  Nordic Walking pro méně zdatné 

v pondělí a pro zdatné ve čtvrtek 
(L. Čipera). Informace na webu: 
klus-osmicka.webnode.cz 

ČTVRTEK
  Pravidelné čtvrteční turistické 

výlety (RNDr. M. Štulc). Informace 
v kanceláři CAP

  9:00–11:00  Školička PC 
konzultační metodou (Mgr. K. 
Černý). Objednání v kanceláři CAP

  3. 4. od 10:00  VELIKONOČNÍ 
SETKÁNÍ – přijďte si vyrobit 
velikonoční jarní dekoraci, posedět 
a poslechnout si dramaticko-
recitační kroužek pod vedením  
Z. Pokové, nechybí tvořivá dílnička 
s Mgr. V. Ludkovou a J. Chybovou

  4. 4. od 13:30  TVOŘIVÁ 
DÍLNIČKA s P. Limanovskou

  11. 4. od 14:30  KRÁLOVSKÁ 
ZAHRADA U PRAŽSKÉHO 
HRADU – Vycházka s Mgr. K. 
Pinkasem. Sraz v 14:30 u vchodu do 
zahrady vedle letohrádku královny 
Anny

  18. 4. od 14:00  
PODNIKATELSKÁ RODINA 
LANNŮ – historická přednáška  
s H. Kohoutovou

  24. 4. od 13:30  TVOŘIVÁ 
DÍLNIČKA s P. Limanovskou

  26. 4. od 13:30  Vycházka  
po Praze s průvodkyní  
JUDr. H. Barešovou. Přihlášení 
telefonicky předem nutné. 

  26. 4. od 14:00  DUCHOVNÍ 
BESEDA s katechetkou  
Mgr. B. Tranovou

  28. 4. od 8:30  PATCHWORK 
s Mgr. S. Kyselovou (materiál 
zajištěn)

STŘEDA
  9:00–9:50  Školička PC 

a internetu pro mírně pokročilé 
(vede Ing. V. Košťál) – 12. 4. a 26. 4.

  9:00–9:50  Školička PC – práce 
se soubory (vede J. Votrubová) – 5. 
4. a 19. 4.

  10:00–10:50  Školička PC 
– práce se soubory (vede J. 
Votrubová) – 5. 4. a 19. 4.

SPECIÁLNÍ PROGRAM:
  3. 4. od 9:30  Floristika pro 

potěšení (vede J. Huňková)
  4. 4. od 11:00  Trénink paměti 

(vede PhDr. Z. Pavlíková) 
  5. 4. od 13:30  Klubové setkání 

– společenské hry
  6. 4. od 10:00  Poradenský 

servis – Jak sepsat závěť, darování 
a dědictví (konzultant JUDr. Z. 
Kohoutová)

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

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

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

  13. 4. od 10:00  Korálková 
dílnička (vede Ing. B. Rošická)

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

  17. 4. od 9:00  Tvořivá dílnička 
– dekorace z březové kůry  
(vede J. Chybová) 

  17. 4. od 13:30  Přednáška 
– Záhady našeho těla  
(přednáší Mgr. Z. Vévoda)

  18. 4. od 11:00  Trénink paměti 
(vede PhDr. Z. Pavlíková)

  19. 4. od 13:30  Klubové setkání 
– společenské hry

  20. 4. od 10:00  Háčkování 
a pletení (vede J. Novotná)

  24. 4. od 9:00  Malování 
mandal (vede D. Kovaříková)

  24. 4. od 13:30  Podnikatelská 
rodina Lannových – historická 
přednáška (přednáší H. Kohoutová)

  25. 4. od 11:00  Hrátky na 
procvičování paměti  
(vede Mgr. Z. Vévoda)

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

  28. 4. od 11:00  Výtvarná 
dílnička – malování akrylovými 
barvami (vede A. Gaislerová)PONDĚLÍ

  14:00-14:45  Veselé židle  
(vede J. Borská) 

ČTVRTEK
  9:00-12:00  Aktivizační 

dopoledne – ,,Jen tak“ společně 
posedět a procvičit si angličtinu, 
paměť, projít se po ortopedické 
podlaze nebo hrát společenské hry 
s paní Luizou

PÁTEK
  9:00-9:45  Cvičení na židlích 

(vede J. Hodinová) 

SPECIÁLNÍ PROGRAM  
  4. 4. od 10:00  Povídání  

a písničky o vínu  
s Mgr. Lukášem Tremlem

  11. 4. od 10:00  Co vidí oko 
fotografa (přednáší  
Mgr. D. Vyorálková)

  12. 4. od 10:00  Malování 
s Ingrid Vostrou: Obrázky  
ve stylu australských Aboriginců

  17. 4. od 10:00  Reminiscenční 
setkání – Jarní bzukot  
s Mgr. V. Ludkovou 

  18. 4. od 10:00  Zajímavosti  
o květinách  
s Mgr. Lukášem Tremlem

  19. 4. od 10:00  Tvořivá dílna 
(vede J. Chybová)

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

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

  25. 4. od 11:00  Pozitivní 
myšlení (vede L. Francírková) 

  26. 4. od 10:00  Malování 
s Ingrid Vostrou: Jaro kolem nás 

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.: 283 024 118.  

Dále je nutné se vždy přihlásit na všechny dílničky a přednášky.  
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Zdravotní a sociální péče / Inzerce

  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 „PÍSNIČKY ZE STARÝCH 

ČESKÝCH FILMŮ“ od 14:00 
13. 4.  KS Křižíkova 
20. 4.  KS Bulovka 
26. 4.  KS Burešova

  Hudební odpoledne s paní Miluší Beranovou od 14:00 
3. a 17. 4.  KS Burešova

  Bingo – společenská hra od 14:00 
24. 4.  KS Burešova

Oddíl orientačního běhu
pro děti 1. stupně ZŠ

trénujeme 1x týdně v Čimickém háji v Praze 8
určeno dětem 1. stupně ZŠ ve věku 7-11 let
všeobecná sportovní příprava
pohyb zábavnou formou v přírodě

Bližší informace:
                         Martin Rezek  mobil: 608 339 338     
                         email: martin@vedomy-dotek.cz

Přihlášky nových dětí ONLINE na našem webu

Za květen až červen 2023 poplatek jen 200,- Kč

www.vedomy-dotek.cz
Podporuje:

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

6. 4. v 18:00 

Kouzlo a tajemství kávy
s Robertem Trevisanem

Povídání, ochutnávka kávy a odpovědi 
na vše co vás zajímá s vynikajícím
baristou, zakladatelem Školy kávy v ČR
a zakladatelem Mistrovství baristů ČR. 

Seznamte se blíže s historií
sídlíště Ďáblice

Navštivte židovský hřbitov v ulici Na
Malém klínu v Praze 8 nedaleko stanice
metra C Ládví.

Hřbitov byl založen v roce 1892
židovskou obcí libeňskou.

Návštěvní dny:
neděle až čtvrtek od 10 do 18 hodin
mimo velké židovské svátky

Hřbitov bude zpřístupněn po objednání
na telefonu +420 723 640 557.

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

Řemeslné dílny v rámci 
výstavy:
1. a 2. 4. 2023
Velikonoční perníková dílna, 
zdobení perníčků – Nataša 
Roušalová, cukrářka  
22. 4. 2023 
Pečení reliéfních perníčků 
– Antonín Švec

Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz

Výstava
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PLACENÁ INZERCE

188x264.indd   1 10/03/23   12:01



Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / DUBEN 2023   www.praha8.cz 27

Servis / Inzerce

Velkoobjemové kontejnery
Lokalita Datum Čas
Kurkova 1. 4. 2023 9:00–13:00

Mazurská 3. 4. 2023 15:00–19:00
Dolákova x Hackerova x Kusého 4. 4. 2023 13:00–17:00
Hnězdenská x Olštýnská 4. 4. 2023 14:00–18:00
Prvního pluku 5. 4. 2023 13:00–17:00
Pernerova x Kubova 5. 4. 2023 14:00–18:00
U Sluncové x Za Invalidovnou 5. 4. 2023 15:00–19:00
Na Vartě 6. 4. 2023 14:00–18:00
Na Žertvách x Vacínova 6. 4. 2023 15:00–19:00
Ke Stírce x Na Stírce 8. 4. 2023 9:00–13:00
Uzavřená 8. 4. 2023 10:00–14:00
Stejskalova x U Rokytky 11. 4. 2023 14:00–18:00
Kandertova x Lindnerova 11. 4. 2023 15:00–19:00
Roudnická 12. 4. 2023 14:00–18:00
Třebenická x Sebuzínská 12. 4. 2023 15:00–19:00
Burešova 13. 4. 2023 14:00–18:00
Tanvaldská 1 13. 4. 2023 15:00–19:00
Na Truhlářce 14. 4. 2023 14:00–18:00
Kubišova x S. K. Neumanna 14. 4. 2023 15:00–19:00
Pakoměřická x Březiněveská 17. 4. 2023 14:00–18:00
Libišská 18. 4. 2023 13:00–17:00

Korycanská x K Ládví 18. 4. 2023 14:00–18:00
Fořtova x Okořská 18. 4. 2023 15:00–19:00
Lindavská 19. 4. 2023 13:00–17:00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou 19. 4. 2023 14:00–18:00
Mazurská 19. 4. 2023 15:00–19:00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 20. 4. 2023 13:00–17:00
V Zahradách x Na Sypkém 20. 4. 2023 14:00–18:00
Na Dlážděnce x U Sloupu 20. 4. 2023 15:00–19:00
Petra Bezruče x Čumpelíkova 21. 4. 2023 14:00–18:00
Na Pecích x Chaberská 21. 4. 2023 15:00–19:00
Mlazická 22. 4. 2023 9:00–13:00
Ratibořská x Radomská 22. 4. 2023 10:00–14:00
K Haltýři x Velká Skála 24. 4. 2023 14:00–18:00
Na Pěšinách x Pod Statky 25. 4. 2023 13:00–17:00
Dolejškova x U Slovanky 25. 4. 2023 14:00–18:00
Štěpničná 25. 4. 2023 15:00–19:00
Gabčíkova 26. 4. 2023 14:00–18:00
V Zámcích (u domu 51/64) 26. 4. 2023 15:00–19:00
Kubíkova 27. 4. 2023 14:00–18:00
Janečkova 27. 4. 2023 15:00–19:00
Čimická x Řepínská 28. 4. 2023 14:00–18:00
Hlivická 28. 4. 2023 15:00–19:00
Písečná x Na Šutce 29. 4. 2023 9:00–13:00

Trojská x Nad Trojou 29. 4. 2023 10:00–14:00

Bioodpadové kontejnery
Lokalita Datum Čas
Valčíkova x Na Truhlářce 1. 4. 2023 8:00–12:00

U Pekařky 1. 4. 2023 10:00–14:00
Kubišova x S. K. Neumanna 2. 4. 2023 9:00–12:00
Trojská x Nad Trojou 2. 4. 2023 13:00–16:00
Přádova x Nad Hercovkou 3. 4. 2023 13:00–17:00
Na Přesypu x Vzesupná 3. 4. 2023 14:00–18:00
Na Okrouhlíku x Na Stírce 8. 4. 2023 8:00–12:00
Kandertova západní konec 9. 4. 2023 9:00–12:00
Na Dílcích 9. 4. 2023 13:00–16:00
Klecanská x Na Lídví 11. 4. 2023 13:00–17:00
Přemyšlenská x Chaberská 12. 4. 2023 13:00–17:00
Na Bendovce x Nad Pentlovkou 13. 4. 2023 13:00–17:00
K Mlýnu x Chorušická 14. 4. 2023 13:00–17:00
Petra Bezruče x U Pískovny 15. 4. 2023 8:00–12:00
Modřínová x Javorová 16. 4. 2023 9:00–12:00
Do Údolí x Libeňská 16. 4. 2023 13:00–16:00
Na Pěšinách x Pod Statky 17. 4. 2023 13:00–17:00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 21. 4. 2023 13:00–17:00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 22. 4. 2023 8:00–12:00
Střížkovská 64 23. 4. 2023 9:00–12:00
Sopotská 23. 4. 2023 13:00–16:00
Nad Popelářkou x Nad strání 24. 4. 2023 13:00–17:00
Na Okrouhlíku x Na Stírce 26. 4. 2023 13:00–17:00
Modřínová x Javorová 28. 4. 2023 13:00–17:00
U Pekařky 29. 4. 2023 8:00–12:00

Turská x K Větrolamu 30. 4. 2023 9:00–12:00

Inzerci můžete objednávat 
na tel.: 222 805 112

HODINÁŘ - SBĚRATEL 
KOUPÍ veškeré 

hodinky na ruku, 
kapesní, na krk, 

hodiny a vše po hodináři.
Slušné a seriozní jednání.

Tel. 777 311 101

  

 

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 

PLACENÁ INZERCE PLACENÁ INZERCE 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 DUBNA 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

botanicka.cz
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Společenská rubrika

Únor 2023

 Stella Vykusová – Fischerová, 
narozená 13.2. Zdraví ať ji 
neopouští, štěstí ať se jí drží 
a moudrost doprovází. (foto)

Březen 2023

 Dne 3.3. oslavili manželé Eva 
a Jan Bradnovi 50 let společné-
ho života, zlatou svatbu. Gratu-
lujeme a přejeme hodně štěstí 
a zdraví do dalších let. 

 Dne 5.3. oslavila paní Růžena 
Kardová krásných 90 let. Gratu-
lujeme a přejeme pevné zdraví 
a osobní pohodu.

 Dne 25.3. se dožívá 100 let 
karlínská rodačka paní Zdenka 
Straková. Absolventka karlínské 
Obchodní akademie prakticky 
celý svůj život prožila na Praze 8. 
Pohodu a spokojenost do dal-
ších let přeje rodina. (foto)

Duben 2023

 Dne 17.4. se naše milovaná 
maminka, babička a prababič-
ka, paní Marta Králová, doží-
vá významného životního 
jubilea 80 let. Přejeme jí pevné 
zdraví, štěstí, spokojenost, klid, 
pohodu, radost a veselou mysl 
i do dalších let s námi. Syn 
Robert, dcera Irena, vnoučata 
Zuzanka a Terezka, pravnoučata 
Martin, Matyáš a Maruška.

Červen 2022
 Jahoda Vojtěch

 Šárová Alice a Linda

Červenec 2022
 Nikolaienko Eva

 Zukal Josef Maxmilián

 Zvára Matěj

Srpen 2022
 Fedorov Alex

 Riebauer Damián

 Vichrová Karolína

Září 2022
 Fenchuk Artur

 Glinz Vilém

 Holasová Eliška

 Trnka Matyáš

Říjen 2022

 Klinka Miroslav

 Kovalov Zakhar

 Tůma Sebastian

 Vaněk Jakub
 Vlk Matyáš
 Yan Rose Leah

Listopad 2022

 Brixa Matias
 Lenďáková Mia

Prosinec 2022
 Drda Eliáš

 Král Tobiáš
 Sejkorová Adéla

Leden 2023

 Pavlík Matyáš
 Plíšek Jiří

 Prosický Matěj
 Šindelář Tomáš
 Zedníková Stella

Únor 2023
 Jónová Ella
 Machovský Ondřej
 Mikulenková Adéla
 Pavlová Alžběta

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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PLACENÁ INZERCE

Přestože ceny některých 
komodit, především elektři-
ny a plynu, rostly do zatím 
nevídaných výšin, v Praze 
se udržely ceny za teplo na 
rozumné úrovni. „Teplo vyrá-
bíme kogenerací při výrobě 
elektřiny, z komunálního 
odpadu, plynu a do budouc-
na chceme využívat i odpadní 
teplo z čistíren odpadních 
vod. Systém dálkového vytá-
pění navíc umožňuje vyrábět 
teplo centrálně ve vzdálených 
ekologizovaných zdrojích, 
a snižovat tak emisní zátěž ve 
městech,“ říká Martin Brůha, 
ředitel Veolia Energie region 
Čechy a Pražské teplárenské. 
Klíčem k úspěchu je zejména 
kvalitní palivový mix a domácí 
zdroje tepla. Veolia a Pražská 
teplárenská, připojily v metro-
poli za uplynulý rok rekordní 
počet bytů. Celkem 3,5 tisíce 
nových bytů a soudě podle 
dosavadního zájmu by měl 
tento trend pokračovat. Mezi 
nejvýznamnější projekty 
lze jmenovat bytový dům 
Fragment v Karlíně a obytný 
soubor Vysočanský mlýn.

Na co si dát pozor? 
Informační letáky, kterých 
bývají plné schránky, často 
lákají k nahrazení stávajícího 
dálkového vytápění plyno-
vým kotlem nebo tepelnými 
čerpadly. Tyto nabídky na 
vytápění si spočítejte vždy 
raději dvakrát. Některé 
firmy zamlčují část nákladů 
a záměrně neříkají plnou 
pravdu. Nejčastěji to bývají 

zamlčené informace ohled-
ně konečné ceny vytápění. 
Obsahují zpravidla jen ná-
klady na elektrickou energii 
nutnou na provoz vlastního 
tepelného čerpadla nebo 
u plynových kotelen pouze 
na nákup plynu bez zapo-
čtení všech dalších nákladů 
spojených s provozem.

Jaká je konečná cena za vy-
tápění tepelným čerpadlem?
Podívejme se na modelový 
příklad bytového domu s 24 
domácnostmi (tabulka), jejichž 
roční spotřeba tepla na vytá-
pění a ohřev vody je 500 GJ 
(139 MWh), což znamená zhru-
ba 21 GJ (5,8 MWh) na byt, 
a který kalkuluje cenu tepla 
vyrobeného tepelným čerpa-
dlem. Jsou zde uvedeny i důle-
žité položky, které vstupují 
do konečné ceny za GJ (kWh). 

Konečná cena vytápění 
zatepleného domu tepelným 
čerpadlem se tak pohybuje ko-
lem běžné hranice 1 165 Kč/GJ 
(4,19 Kč kWh), což představuje 
téměř 25 tisíc korun na jeden 
takový byt ročně, což je cena 
obvyklá i u ostatních doda-
vatelů tepla. Je tedy zřejmé, 
že prostředky investované do 
tepelných čerpadel mohly být 
místo toho investovány do 
oprav a nových technologií 
v domě, a byly by tak využity 
mnohem efektivněji.

O všechno se stará doda-
vatel dálkového tepla
V případě vlastní kotelny se 
obyvatelé a správci domů 

musí zatěžovat pravidelný-
mi revizemi kotelen a te-
pelných čerpadel, komínů, 
platit servisní výjezdy a řešit 
proškolenou obsluhu. Oproti 
tomu zákazníci připojení na 
tepny dálkového vytápění 
pouze otočí kohoutkem 
termostatického ventilu na 
radiátoru. Vše ostatní je na 
dodavateli tepla. Výroba dál-
kového tepla má řadu výhod 
a pomáhá zlepšovat životní 
prostředí. Uplatňuje principy 
šetrného využívání zdrojů 
i ochrany klimatu. Pražská 
teplárenská přivádí více jak 
90 procent tepla z elektrárny 
v Mělníce a využívá i odpad-
ního tepla ze ZEVO Maleši-
ce. Výroba tepla je nadále 
ekologizována, kontrolována, 
a navíc je umístěna mimo 
bytovou zástavbu. 

Jak je to s plynem
Vytápění plynem ukázalo 
svoji fatální závislost na 
dovozu klíčové suroviny 
a není ideální ani z pohledu 
emitovaných oxidů dusíku. 
Úplným nahrazením sítě 
tepen dálkového vytápění 
domovními nebo blokovými 
plynovými kotelnami by se 
totiž zhoršila emisní situace 

téměř na polovině rozlohy 
Prahy. Uvnitř hlavního města 
by se tak vyprodukovalo až 
207 tun emisí oxidů dusíku 
ročně a nízké komíny do-
movních kotelen by je nedo-
kázaly dostatečně rozptýlit.

Firmy se vracejí
Do sítě Pražské teplárenské 
se připojil Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, který přehod-
notil svoji energetickou 
situaci a po deseti letech se 
vrátil k dálkovému vytápění 
svých objektů. Depo Kače-
rov, Ústřední dílny Hostivař 
a Depo Hostivař jsou tak opět 
připojeny na teplárenské tep-
ny od Pražské teplárenské, 
od kterých byly v roce 2012 
odpojeny, a teplo si vyráběly 
výhradně prostřednictvím 
vlastních plynových kotelen. 
V současné době probíhají 
jednání i s dalšími zájemci 
napříč celou republikou, kteří 
se kdysi odpojili a nyní se 
chtějí znovu připojit do teplá-
renské sítě. Jedním z prvních, 
kteří se vrátili k dálkovému 
teplu od společnosti Veolia, je 
také Obchodně podnikatel-
ská fakulta Slezské univerzity 
v Karviné.
WWW.PRAHA-CISTA.CZ

Nabídky na změnu vytápění 
si vždy spočítejte dvakrát
 � Vytápění bytových domů tepelnými čerpadly 

není levné, a ještě se o ně budete muset starat.

Bytový dům Fragment společnosti Trigema v pražském Karlíně.

Náklady na vytápění tepelným čerpadlem v bytovém domě

24 bytových jednotek, spotřeba 500 GJ (139 MWh) /rok Kč včetně DPH

Jednorázové náklady celkem 2 430 400

Dodávka a montáž zařízení 2 380 000

Posílení jističe (630 Kč/A) - správní poplatky 50 400
Provozní náklady, v přepočtu 
za jednu jednotku tepla v Kč na GJ (kWh) 1 165 (4,19)

Náklady na elektrickou energii 741 (2,67)

Promítnutí pořizovacích nákladů do ceny tepla 324 (1,17)
Servis, opravy, údržba, obsluha, revize 
(tepelné čerpadlo + topení + ohřev vody) 100 (0,36)

Shrnutí

Odhad ročních nákladů za bytový dům celkem 582 680

Náklady za jednu jednotku tepla v Kč na GJ (kWh) 1 165 (4,19)

Náklady na 1 bytovou jednotku 24 278

Tabulka obsahuje modelové příklady s orientačními cenami a náklady.
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Do areálu Zahradnictví Ďáblice 
se dočasně přesunula Záchran-
ná stanice hl. m. Prahy pro 
volně žijící živočichy. Tam 
najdou zranění či opuštění 
zvířecí pacienti klid a lékařskou 
péči před návratem do přírody. 
Hlavní město totiž v minulém 
roce odsouhlasilo kompletní 
rekonstrukci původního areálu 
v pražských Jinonicích. Práce 
potrvají necelé dva roky a zajistí 
zvířatům moderní lékařskou 
péči při dvojnásobné kapacitě.

Pražská záchranná stanice, 
kterou provozují Lesy hl. m. 
Prahy, je největší v Česku. 
V případě nálezu volně 
žijícího živočicha, který 
potřebuje pomoc, volejte na 
její pohotovostní nonstop 
linku 773 772 771.

ZÁCHRANNÁ STANICE

Ďáblice přivítaly 
zvířecí pacienty
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Dubnová doplňovačka

Na vylosované výherce opět čekají knižní ceny. 
Znění tajenky posílejte do 10. dubna 2023  
na známý e-mail: vladimíra.ludkova@praha8.cz.
Vylosovanými luštiteli jsou paní Z. P., J. K. a M. K. 
Gratulujeme.
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Mezigenerační luštění pro děti
Pravidla jsou stejná, na malé výherce čeká z rukou místostarostky 
Vladimíry Ludkové (ODS) knižní ceny. „Jaký klíč neodemkne žádné 
dveře?“ Odpověď na hádanku naleznete v tajence. 
Tajenka z minulého čísla: Kachna. 
Výherci z minulého čísla: J. V., V. M. a M. Ž. Blahopřejeme.

Bona a Focus. 
Tak zněla 
tajenka 
doplňovačky 
z předchozího 
vydání 
Osmičky. 

Tajenkou 
z aktuálního 
čísla je název 
organizace 
pomáhající 
neslyšícím.

dřevěná bedna

lyže zastarale

zima
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Soutěžní kvíz  
o návštěvu  
záchranné  
stanice
Dočasná záchranná  
stanice není otevřena pro 
veřejnost. Místostarosta 
Prahy 8 Tomáš Hřebík se 
však dohodl se stanicí na 
jedinečné exkurzi. Stačí 
zaslat odpovědi  
z následujícího kvízu na  
tomas.hrebik@praha8.cz 
a v případě správného 
výsledku dostanete další 
informace. 

Kolik pacientů 
přijala záchran-
ná stanice 
v roce 2022?
a) 2369
b) 3698
c) 4968
d) 5175

Jaký byl  
nejčastější 
důvod pobytu?
a)  osamělá 

mláďata
b) zranění
c) uvíznutí
d) vysílení 

Kolik procent  
pacientů tvořila 
mláďata?
a) 68 %
b) 59 %
c) 49 %
d) 33 %

Jaký druh  
zvířete byl  
mezi pacienty 
nejčastěji 
zastoupen?
a) ježek západní
b) holub hřivnáč
c) zajíc polní
d) krtek obecný

 Připravujeme jedinečnou 
exkurzi, říká Tomáš Hřebík
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Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději do 10. dubna 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 Pabla Ruize Picassa, španělského malíře  
a sochaře, od jehož úmrtí v dubnu uplyne 50 let.  
Společně s Georgesem Braquem je považován za zakladatele kubismu.
Umění není pravda, ale lež…
Správné znění tajenky z minulého čísla, citát Jean-Baptiste Poquelina 
(Molière), francouzského herce, spisovatele a dramatika:  
Téměř každý člověk umírá na své léky, nikoliv na svoji nemoc.

3 vylosovaní výherci dostanou po dvou vstupenkách  
do Divadla Pod Palmovkou na hru 294 statečných. 

Výherci, kteří obdrží po dvou vstupenkách do Botanické zahrady: 

  Milan Vávra, Bohnice
  Zdeněk Hošek, Kobylisy
  Alena Havrdová, Libeň
  Zdeňka Sidóová, Karlín
  Magdaléna Šimšová, Kobylisy

  Lenka Kristýna Krouzová, Bohnice
  Jaroslav Lhoták, Troja
  Hedvika Dušáková, Kobylisy
  Vojtěch Bednárik, Čimice
  Dušan Brabec, Libeň
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Inzerce

Program v kostele sv. Vojtěcha 
14:00   Osmikvítek, vystoupení dětského pěveckého sboru
14:30    komentovaná prohlídka kostela
15:00    Klarinetové trio Jan Pařík, Simona Vaňková, Petr Vaněk 
                - skladby od baroka až po současnost, představení netradičních  
                   nástrojů z rodiny klarinetů
16:00    komentovaná prohlídka kostela
16:30    Mélusine Srovnal, viola da gamba, 
                koncert francouzské violoncellistky žijící v Praze
17:30     Mše svatá, káže Otec Václav Sochor 

Nedele 23. 4.
10:00   Poutní mše svatá, káže Otec Václav Sochor 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 A FARNOST SV. VOJTĚCHA 
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA AKCI 

Program v okolí kostela 
Bohatý jarmark, netradiční atrakce (kolotoč „na ruční pohon“, kotrmelčák, 
zvířátková střelnice z minikuší, barbarské sekery), ražba pamětní mince,
malování na obličej, spousta stánků s občerstvením.  
14:45 a 16:00  Jarní pohádka pro děti 
  v podání Antonína Novotného

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

sobota 22. 4.  
od 14 do 18 hodin

v kostele sv. Vojtěcha a jeho okolí

VII. rocník

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. DUBEN

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 70 Kč, 
za ostatní představení 100 Kč.

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

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

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI. Klasická marionetová 
pohádka. Hraje LD Jiskra. Od 4 let.

KAŠPÁREK VAŘÍ ŽIVOU VODU ANEB O PYŠNÉ 
BASE. Klasická marionetová pohádka. Hraje LD Jiskra. 
Od 4 let.

PTAČÍ KONCERT. Veselá procházka jarním hudeb-
ním světem s důrazem na skladby inspirované ptačím 
zpěvem. Hraje Musica dolce vita. Od 9 let.

PTAČÍ KONCERT. Veselá procházka jarním hudeb-
ním světem s důrazem na skladby inspirované ptačím 
zpěvem. Hraje Musica dolce vita. Od 9 let.

PTAČÍ KONCERT. Veselá procházka jarním hudeb-
ním světem s důrazem na skladby inspirované ptačím 
zpěvem. Hraje Musica dolce vita. Od 9 let.

ZVÍŘÁTKA PANA KRBCE. Klasická marionetová 
pohádka. Hraje LD Jiskra. Od 4 let.

PRINCEZNA ČOKOLÁDA. Moudrý čaroděj naučí 
princeznu jíst zdravě. Hraje Dobře naladěné divadlo. 
Od 4 let.

MALÁ ČESKÁ MUZIKA JIŘÍHO POSPÍŠILA, Pomlázka se  
čepejří. Jaro a Velikonoce v českých lidových písních. Vstupné 150 Kč.

HRA VE HŘE aneb nevážně na vážné téma. Divadelní 
představení řežských divadelníků JAKOBY HERCI. Pronájem otevře-
ný veřejnosti. Vstupné 150 Kč.

HVĚZDNÝ VEČER S ADÉLOU LAŠTOVKOVOU STODOLOVOU. 
V rámci cyklu projektu Ženy v umění. Setkání a povídá-
ní s vynikající oceňovanou divadelní režisérkou a cho-
reografkou, působící v Národním divadle, ND Morav-
skoslezském, úspěšnou režisérkou představení Meda,  
o životě, kouzle divadla i novém projektu Krajina 0 a nejen  
o něm.... Moderuje Žofie Vokálková. Vstupné 150/100 Kč.

 RACEK. Divadelní hra Racek dramatika Antona Pavloviče Čecho-
va je považována za průlomovou. Koláž ze života lidí ruského ven-
kova v sobě snoubí absurditu, tragikomiku a nenaplněné životní 
tužby. Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 250 Kč. 

PRINCEZNA ČOKOLÁDA. Moudrý čaroděj naučí 
princeznu jíst zdravě. Hraje Dobře naladěné divadlo. 
Od 4 let.

PRINCEZNA ČOKOLÁDA. Moudrý čaroděj naučí 
princeznu jíst zdravě. Hraje Dobře naladěné divadlo. 
Od 4 let.

ZVÍŘÁTKA PANA KRBCE. Klasická marionetová 
pohádka. Hraje LD Jiskra. Od 4 let.

DLOUHÝ ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ. Klasická 
marionetová pohádka. Hraje LD Jiskra. Od 4 let.

01/04  so 
10:00

02/04  ne 
10:00

09/04  ne 
10:00

13/04  čt 
9:00;10:30; 
14:00 

14/04  pá 
9:00; 10:30

15/04  so 
10:00

16/04  ne 
10:00

20/04  čt 
9:00;10:30; 
14:00 

21/04  pá 
9:00;10: 30

22/04  so 
10:00

23/04  ne 
10:00

30/04  ne 
10:00

02/04 ne
15:00 

06/04  čt
19:00

26/04 st
19:00 

29/04 so
19:30 


