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Inzerce
Městská část Praha 8 zve na otevření Centra libeňské historie a kultury

Expozice příběhů osobností a historických událostí,
které se odehrály v kulisách Libně doplňuje výstava

Bohumil Hrabal barevně i černobíle –
fotografie, texty, ilustrace a plakáty ze sbírky
Sdružení SERPENS.

Poprvé otevřeno v pátek 17. a v sobotu 18. 9. 2021,
od 10:00 do 18:00, ve 13:00 a 16:00 proběhnou
komentované prohlídky.
Libeňský svět, Pivovarnická 1022/3, Praha 8
Základní škola
Bohumila Hrabala
LIBEŇ

DIVADLO
POD PALMOVKOU
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Co najdete v čísle

Vážení a milí spoluobčané,
prázdniny a dovolené pomalu končí, my všichni se opět vracíme do všedních pracovních dnů, děti do škol a zvlášť v začátcích po návratu k pracovním a školním povinnostem nás většinou čeká něco nemilého stresu. Inu,
nenechme si vzít dobrou náladu načerpanou v létě a přenesme si ji i do
začátku září.
Je všeobecně známo, že letošní září bude ve znamení vrcholící kampaně
před volbami do poslanecké sněmovny. Často je takové období plné vzájemných útoků a osočování, mediální hysterie a nervozity. Udržme si nadhled,
nenechme se znechutit a vybírejme své favority uvážlivě. Ti námi zvolení
budou rozhodovat o dalším vývoji v naší republice a všichni si přejeme, aby
to dělali k naší spokojenosti.
Avšak pojďme zpět k nám do Prahy 8. Rád bych poděkoval všem členům
softbalového klubu Joudrs za perfektní organizaci evropského šampionátu
juniorek, který se konal v červenci. Byl to skvělý sportovní zážitek i proto, že
naše děvčata dokázala bez porážky vybojovat zlaté medaile. Pro osmou
městskou část bylo ctí být partnerem této sportovní události a pro mne
osobně byla nejpříjemnější slova chvály od domácích i zahraničních hostů,
jak skvělý areál u ZŠ Dolákova máme. Zároveň i na tomto místě gratuluji
jak našim děvčatům, tak jejich kouči, zakladateli softbalu v Bohnicích
Tomáši Kusému. Skvělá práce!
V sobotu 28. srpna proběhne po dlouhé době větší akce organizovaná
naší městskou částí, a to Libeňské slavnosti. Oslavíme společně 120. výročí
připojení Libně ku Praze. Určitě přijďte jak za zábavou, tak něco dobrého
sníst či vypít. Osobně tam jako rodilý Libeňák nemohu a nebudu chybět.
Podrobnosti naleznete na
konci tohoto vydání
Osmičky.
Příjemný start do září
a pevné zdraví přeje
Ondřej Gros
starosta MČ Praha 8

4 KARLÍN
Prodejci se po prázdninách na farmářské
trhy vracejí v plné sestavě

12 SPORT
U školy Na Korábě vzniklo nové hřiště
pro fotbal, házenou, basketbal či volejbal
6 ÚZEMNÍ ROZVOJ
V blízkosti Švábek má spolu s byty
vyrůst nová základní škola
8 DOPRAVA
Chodci mají v Libni stále více možností pro
bezpečný přechod vozovky
10 FÓRUM ZASTUPITELŮ
Jaký nápad, který jste viděli během letního
cestování, byste chtěli zavést v Praze 8?
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14 KULTURA
Vyšla nová kniha o Operaci Anthropoid
19 SPORT
Oddíly stále nabírají nové zájemce
22 ZDRAVÍ
Centrum Amelie se otevírá návštěvníkům
24 SENIOŘI
Programy tří aktivizačních center
27 VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Kde se legálně a zdarma zbavit odpadu
Vážení čtenáři,
v tomto čísle Osmičky otiskujeme několik pozvánek
na akce, jejichž konání závisí na rozhodnutí
státních orgánů o opatřeních souvisejících
s šířením koronaviru. Prosíme, sledujte stránky
www.praha8.cz, kde se dovíte aktuální informace,
zda se akce koná, či nikoli. Děkujeme.
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Zpravodajství
OSVĚTA

Karlínské náměstí přivítá
první Den duševního zdraví
nnVšichni za sebou máme náročné měsíce, kdy náš život ovlivňoval ať už přímo, či nepřímo covid-19. Stres, nejistota, úzkost – to vše dopadá negativně na naše duševní zdraví.
Podle výzkumníků z Národního
ústavu pro duševní zdraví vzrostl
v souvislosti s pandemií výskyt
duševních nemocí u dospělé
populace téměř na 30 procent.
Běžně jsme zvyklí (a covid to ještě
prohloubil) starat se o své fyzické
zdraví, ale na to duševní mnohdy
zapomínáme. I proto padlo rozhodnutí zorganizovat první
karlínský Den pro duševní zdraví.
„Den pro duševní zdraví
pořádáme 10. září od 10 do
18 hodin na Karlínském náměstí
ve spolupráci s Karlín Market.
V tento den také startují celorepublikové Týdny pro duševní
zdraví, v rámci nichž se konají
akce na mnoha místech Česka až
do 10. října, kdy si připomínáme
Světový den duševního zdraví,“
vysvětlila předsedkyně Komise
pro kulturu a volný čas Hana
Novotná (TOP 09 + STAN).
Na karlínském dnu se představí organizace pečující o naše
duševní zdraví, které působí
zejména v Karlíně a blízkém
okolí. Čeká vás pestrý program
v podobě malých přednášek
a besed, kde se dozvíte, jak
pečovat o svou psychiku, nebo

kdy a kam se můžete obrátit,
když potřebujete pomoci. Také si
budete moci vyzkoušet různé
relaxační techniky nebo
mindfulness. Chybět nebude ani
zábava pro děti, abyste se mohli
na akci v klidu zastavit, popovídat si a samozřejmě se občerstvit na trzích.
Z mnoha organizací, které
přislíbily účast, zmiňme například INEP – Institut neuropsychiatrické péče, Fokus Praha,

který nabízí komplexní komunitní péči pro lidi se závažným
duševním onemocněním a se
svou přednáškou o nadužívání
digitálních technologií dorazí
i Psychologický institut Re:life.
Celý program se postupně
zveřejňuje na facebooku. Sledujte i instagram Karlín Market.
Akce se koná pod záštitou Hany
Novotné a radního Tomáše
Hřebíka (TOP 09 + STAN).

PO PRÁZDNINÁCH NA
TRHY V PLNÉ PARÁDĚ

Trhy na Karlínském náměstí po
celé léto nabízely sezónní

ovoce a zeleninu i další kvalitní
produkty. Ovšem i někteří
farmáři si vzali během prázdnin dovolenou, a tak se od září
Karlín Market vrací ve své plné
sestavě včetně Voldušských
uzenin, Miluju maso nebo třeba
sójových produktů Soyka, kteří
celý srpen renovovali své
výrobní prostory. Podzimní
trhy odstartují akcí Karlínský
street food festival, která symbolicky ukončí letní provoz.
Přijďte v neděli 29. srpna na
Karlínské náměstí zakončit
prázdniny skvělým jídlem,
příjemnou atmosférou, vyžitím
pro děti a samozřejmě příjemnou muzikou.
V září se ale kromě tradičních
pátečních trhů a po létě znovu
obnoveného Sousedského
stánku můžete těšit i na akci
Pivo a burger (12. 9.) nebo
Kávový festival v neděli 19. 9.
pořádaný společně s Coffee
Friends. Nebude chybět prezentace kaváren, pražíren, kávové
rituály, ochutnávky, latté art
a mnoho dalších aktivit spojených s tímto lahodným
nápojem.
Přijďte na Karlín Market za
nákupy, ale i za skvělou sousedskou atmosférou.
(tk)

ZÁŘÍ JE IDEÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ i pro nákup čerstvé zeleniny.

KRÁTCE
Radnice obnovuje
preventivní hlídky
Někdo by řekl, že takzvaný šedý mor, který
fungoval v minulém století jako městská
inspekce veřejného pořádku, je historií.
Dnes nepotkáte v osmém obvodu ženy
a muže vykračovat v šedých kabátech, ale
zástupce Odboru krizového řízení městské
části Praha 8 na kolech, řádně označené
nápisem. Dvojice těchto cyklistů má za úkol
dokumentovat nelegální skládky, znečištěná
místa a informovat obratem odpovědné
odbory nebo při nálezu nebezpečného
odpadu v podobě stříkaček či jehel přímo
městskou policii. „Tento projekt i přesto, že
nezískal finanční podporu ministerstva
vnitra a hlavního města pro oblast preven-

ce, o kterou jsme žádali, jsem jako radní pro
bezpečnost zavedl na základě nově vytvořené koncepce prevence kriminality a především z důvodu extrémnímu nárůstu nepořádku a vandalismu v posledních měsících.
A to vše díky úsporám v kapitole bezpečnosti,“ uvedl místostarosta Jiří Vítek (Patrioti).
Náplní odboru krizového řízení MČ Praha 8
je také zajišťování a zásobování sociálních
zařízení ochrannými prostředky, preventivní činnost na školách, dezinfekce veřejných
budov, a nově tedy i terénní práce
a dokumentace.

Dotace pro památky
Hlavní město Praha vyhlásilo pro rok 2022
dotační programy pro oblast památkové

péče. Jeden je určen pro vlastníky památkově významných objektů, druhý je programem pro označování provozoven na území
pražské památkové rezervace. Lhůta pro
podávání žádostí je 29. října 2021. Více na
http://pamatky.praha.eu/jnp/cz/dotace/
index.html.

Šéfredaktorka Hobuletu
zemřela
Se zármutkem oznamujeme, že při autonehodě tragicky zahynula Klára Janicki,
šéfredaktorka Hobuletu, radničního časopisu sousední sedmé městské části. Redakce Osmičky tímto vyjadřuje pozůstalým
hlubokou soustrast.
(tk)
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Komunitní zahrada v Libni
nnObyvatelé Prahy 8 mají k dispozici novou komunitní zahradu Malý klín. Nachází se vedle prodejny Kaufland v Libni a je
otevřená všem, které zajímá pěstování a kompostování na
společné zahradě, ale i doma.
Zahradu otevřela společnost
Kaufland Česká republika na
podnět spolku Krásné Kobylisy
a ve spolupráci se společensky
prospěšným podnikem Kokoza.
Zahrada nabízí příjemné místo pro
trávení volného času a komunitní
pěstování. Její součástí je třináct
vyvýšených záhonů pro možnost
bezplatného pěstování, paletové
lavice a stoly a v rámci podpory
uzavřeného cyklu jídla je v zahradě umístěn také kompostér.
Prostor zahrady je komunitě
k dispozici zcela zdarma. Záhony
tu postupně získávají své majitele z řad rodin s dětmi nebo
seniorů, kteří je využijí pro
vlastní potřebu. „Jsme rádi za
podobné aktivity, a proto se
snažíme i ve spolupráci s ostat-

ními partnery přinášet tyto
projekty, které zpříjemňují čas.
Jste ve městě, ale současně
nemusíte jet nikam daleko za
jeho hranice, abyste si něco
vypěstovali nebo si užili volný
čas, třeba s dětmi,“ konstatoval
starosta Prahy 8 Ondřej Gros
(ODS) při slavnostním otevření
komunitní zahrady.
„Hlavní cílem komunitních
zahrad je dát nějaký význam,
přesah, tomuto prostoru zelenému, který máme u naší prodejny.
A chceme lidem nabídnout
možnost trávit zde volný čas,
pěstovat bylinky, ovoce, zeleninu, ale také sousedské vztahy,“
dodává Peter Chalupianský,
manažer firemní komunikace
(mš)
Kauflandu.

NOVOU KOMUNITNÍ ZAHRADU slavnostně otevřeli (zleva) vedoucí obchodního domu
Kaufland Praha Kobylisy Gabriela Šalová, starosta Ondřej Gros a Radka Pokorná ze spolku
Kokoza.

NOVÉ
BYTY
ODOLENA
VODA
APY
PRODEJ II ET

ZAHÁJEN

www.rezidenceulesa.cz
placená inzerce
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Územní rozvoj
ROHANSKÝ OSTROV

Proces výstavby nové školy startuje

nnV průběhu letošního podzimu vyhlásí osmá městská část
otevřenou soutěž o návrh architektonického řešení základní
školy „Rohan“, připravuje se tak na předpokládaný nárůst
počtu obyvatel v nové zástavbě Karlína.
Na Rohanském ostrově dojde
v příštích letech k výrazným
změnám – kromě vzniku celoměstsky významného parku
s rozlohou 56 hektarů se zázemím pro volnočasové aktivity
a bohatou sítí pěších a cyklistických tras, bude na ostrově
realizována i nová výstavba,
která se stane domovem pro
přibližně sedm tisíc nových
obyvatel osmé městské části.
„S významným předstihem se
připravujeme na to, že stávající
občanská vybavenost nebude
novému nárůstu počtu obyvatel
Karlína dostačovat a razantně se
zvýší poptávka po školách
a školkách v území. Proto plánujeme výstavbu školských zařízení v této oblasti a tím nejvýznamnějším bude právě nová
základní škola,“ komentoval

vyhlášení soutěže radní pro
strategický rozvoj Tomáš Hřebík
(TOP 09 + STAN).
S ohledem na přírůstek obyvatel bude mít škola velkorysou
kapacitu – předpokládá se vznik
27 tříd, které pojmou více než
800 žáků a žákyň. Kromě kmenových tříd, odborných učeben,
tří tělocvičen, družiny a školní
jídelny, počítá záměr městské
části i s byty pro pedagogické
pracovníky. Soutěžní návrhy
budou podléhat nárokům nejen
na architektonické a funkční
řešení samotné školy, ale i na
kvalitu návrhu veřejného prostranství v jejím okolí. Předpokládá se, že škola bude významnou dominantou lokality a její
prostory (učebny, tělocvičny či
víceúčelový sál) budou využívány v odpoledních a večerních

RADNÍ TOMÁŠ HŘEBÍK ukazuje místo, kde má vyrůst nová škola.

hodinách veřejností pro výukové, kulturní či sportovní využití.
„Příležitost navrhnout podobu
nové základní školy není v Praze
běžná. Proto doufám, že se nám
sejdou zajímavé a neotřelé návrhy,
které budou naplňovat potřeby
tradičního vzdělávání i moderních a inovativních metod výuky.
Architekti, kteří se do soutěže
přihlásí, by neměli opomenout ani
význam prvků takzvané modrozelené infrastruktury a připravit
projekt, podle kterého se postaví

škola, kde se bude dětem nejen
dobře učit, ale i kvalitně trávit
volný čas,“ představil svoji vizi
radní Hřebík.
Soutěž o návrh architektonického řešení základní školy se
uskuteční ve druhé polovině
letošního roku a její vítěz bude
vyhlášen na začátku roku 2022.
Část nákladů na výstavbu
školy půjde z fondu rozvoje, do
kterého přispívají developeři.
(kcp)

VÝSTAVBA

Radnice odmítá projekt
Troja Horizons
Vedení radnice Prahy 8 na návrh
místostarosty Jiřího Vítka
(Patrioti) schválilo odvolání
osmé městské části proti rozhodnutí o umístění stavby
Bytový dům „Troja Horizons“.
Rozhodnutí o umístění stavby
v ulici K Pazderkám (vedle
Polikliniky Mazurská) vydal
16. července 2021 Odbor územ-

ního rozvoje a výstavby ÚMČ
Praha 8. Samospráva se však
dnešním usnesením rady proti
tomuto rozhodnutí odvolala.
Městská část i místní obyvatelé s tímto projektem nesouhlasí dlouhodobě. Obávají se
zahuštění zástavby na bohnickém sídlišti a úbytku zelených
(mš)
ploch.

Denní stacionář – aktivita i odpočinek
Den otevřených dveří denního stacionáře
15. září 2021
v 7. patře nájemního domu pro seniory,
Křižíkova 50, Praha 8, Karlín
Jste srdečně zváni, přijďte nás navštívit.
Více na: www.sospraha8.cz nebo
telefonicky na 722 984 464.

NOVÉ BYDLENÍ
PRO SENIORY
OTEVŘENO OD 1. 1. 2021
Rezidence Jasmín je nově otevřený bytový
komplex, který přirozeně propojuje ubytování
a péči o seniory. Klientům je 24 hodin denně,
7 dní v týdnu k dispozici zdravotní a sociální
personál a také ordinace lékaře i fyzioterapeuta.
Rezidence Jasmín pro seniory rovněž připravuje
bohatý program volnočasových aktivit.
Rádi bychom Vás pozvali na prohlídku bytů.
Pro rezervaci času prohlídky nás prosím
kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

Více informací na

www.rezidencejasmin.cz
+420 602 725 547
+420 602 369 789
info@rezidencejasmin.cz

Rezidence Jasmín
ulice Řešovská 852/10
181 00 Praha 8 – Bohnice
placená inzerce
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Sobota 4. září
HOKEJBAL

Neděle 26. září
PÉTANQUE

AREÁL SK REBEL ČIMICE
Čimice, Libčická 658/10

AREÁL ZŠ GLOWACKÉHO
Bohnice, Glowackého 555/6

Neděle 5. září
PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

Neděle 3. října
NOHEJBAL

AREÁL BEACHKLUB L ÁDVÍ
Kobylisy, Chabařovická 1126/4

AREÁL SK METEOR
Libeň, U Meteoru 29/3

Sobota 11. září
VOLEJBAL

Sobota 9. října
MALÁ KOPANÁ

AREÁL ZŠ NA ŠUTCE
Troja, Na Šutce 440/28

AREÁL TJ SOKOL ČIMICE
Čimice, Na Průhonu 229/20

Sobota 25. září
FITNESS PĚTIBOJ

Neděle 10. října
SOFTBALL

FITNESS SVĚT POD PALMOVKOU
Libeň, Nám. Dr. V. Holého 1054/13

AREÁL ZŠ DOL ÁKOVA
Bohnice, Dolákova 555/1

0

Přihlášky a další informace najdete na www.praha8.cz (sport) nebo
u paní V. Wildtové na e-mailu: vladislava.wildtova@praha8.cz,
tel.: 222 805 104, 606 613 390
Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.
Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví.

placená inzerce
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Doprava
BEZPEČNOST

Přechodů
v Libni přibývá
nnChodci v Libni získávají další možnosti, jak bezpečněji
přejít vozovku.
Například v ulici Na Sypkém byl
během léta dokončen druhý
přechod pro chodce, stanovený
odborem dopravy před několika
měsíci. Doplnil tak kolmý přechod
v ulici V Zahradách, který byl
vyznačen loni v listopadu. „Provoz
v této oblasti je stále hustější, a to
především v časech ranní a odpolední špičky, kdy se i kvůli objíždění ,zklidněné‘ Zenklovy ulici po
nepovedené rekonstrukci z roku
2018 stává objízdnou trasou,“
uvedl radní pro dopravu Tomáš
Slabihoudek (TOP 09 + STAN).
Oba přechody vznikly na
místě již existujících „míst pro
přecházení“. Místním obyvatelům ale vyznačení přechodů

umožní bezpečnější pohyb přes
vozovku, a naopak řidiče výrazněji upozorní, že se přes ulici
můžou pohybovat chodci. Došlo
také k vyznačení dopravních
stínů v křižovatce, aby bylo
řidičům parkujících vozidel
zřejmé, kde se kvůli rozhledům
chodců i řidičů nemá parkovat.
Změnu značení provedla Technická správa komunikací.
Rovněž poblíž Palmovky
v Zenklově ulici u křižovatky
s ulicí Na Hrázi bude v blízké
době vyznačen nový přechod pro
chodce. V současnosti dochází
k dokončení dvou bytových
domů po obou stranách Vojenovy ulice, které nový přechod
propojí s protější stranou
ulice Zenklova a usnadní
ZENKLOVA
pěší cestu například
NA HRÁZI k tramvajové zastávce
Palmovka. Kvůli šířce
Zenklovy ulice bude
přechod mezi vozovkou
a kolejemi oddělen
ostrůvkem. Vybudování
přechodu pro chodce
bylo požadavkem stavebního úřadu, souvisejícím s povolením stavby
MAPKA ZNÁZORŇUJE, kde má vzniknout nový
jednoho z bytových
přechod
(tk)
domů.

PRAŽSKÝ RADNÍ JAN CHABR (vpravo) dohlédl na zahájení stavby společně s radním
Prahy 8 Tomášem Slabihoudkem (vlevo) a zastupitelem Martinem Jedličkou (TOP 09 + STAN).

Opravené chodníky
při ulici Čumpelíkova
Na ďáblickém sídlišti je o několik rozbitých chodníků méně.
Majetkový odbor magistrátu
na žádost Prahy 8 opravil
asfaltové plochy při ulici Čumpelíkova před objektem bývalé
Včely. „Během srpna došlo
k opravě plochy o rozsahu 400
m2. Tyto plochy jsou ve správě
majetkového odboru magistrátu, který poměrně rychle zareagoval na naši žádost o opravu.
V apelech na opravy městského
majetku na našem území budeme samozřejmě pokračovat,“
uvedl radní pro dopravu a ma-

jetek Tomáš Slabihoudek (TOP
09 + STAN).
Oprava této plochy navázala
na opravu dvou chodníků vedoucích do Štíbrovy ulice podél ulice
Čumpelíkova, které byly taktéž
v dezolátním stavu a jejichž
opravu provedl odbor majetku
o měsíc dříve. „Péči potřebují
nejen místa v centru, ale i pražská sídliště. Proto jsem rád, že mě
na neutěšený stav chodníků
zástupci Prahy 8 upozornili,“
uvedl radní pro majetek hlavního
města Jan Chabr (Spojené síly
(tk)
pro Prahu). 

Více o beneﬁtech a možnostech jejich kombinování najdete na www.prodej-vozu.cz a www.havex.cz.

placená inzerce
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Inzerce
Vás zve na setkání s odborníky

a-doma.cz

Chcete se stát dobrovolníkem a trávit volný
čas smysluplně? Zapojte se do dobrovolnického
programu Psychiatrické nemocnice Bohnice!

PŘIJÍMÁME NOVÉ
DOBROVOLNÍKY

Jak se nesesypat z péče o blízkého
Pečujete o svého blízkého? Cítíte, že je péče náročná?
Chcete poradit, jak se z toho nesesypat?

5. 10. 2021 od 16:00
Centrum aktivizačních programů
I. patro
Burešova 1151/12, Praha 8 - Kobylisy
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt Dva životy Praha II.
registrační číslo:
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017117

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR.

Více informací zde:
https://bohnice.cz/lecba/dobrovolnictvi/

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče mč praha 8 zve na akci

92x130-pnb-dobrovolnici-2021-v2.indd 1

10.8.2021 9:56:59

Neděle 5. ZÁŘÍ 2021

Vítejte nám!

výstava u příležitosti 120. výročí připojení Libně k Praze

od 14:00 do 18:00 hodin

hřiště u ZŠ Glowackého
Praha 8 – Bohnice, Glowackého 555/6

13/9 - 29/10 2021

Akce je zaměřena na prezentaci aktivit
volnočasových oddílů a sportovních
klubů z Prahy 8. Představí se zájmové
organizace, které dětem nabízejí
sportovní, kulturní a jiné společenské
vyžití. Na akci bude možnost si aktivity
vyzkoušet a zapsat děti
Pro děti
do jednotlivých oddílů.
všech věkových
kategorií.

Městská část
Praha 8

Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými
opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR.
Z akce bude pořízena foto a videodokumentace,
která může být zveřejněna.

www.praha8.cz
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Fórum zastupitelů
Tomáš Mrázek
Martin Štěrba
Tomáš Němeček
Jaký nápad,
zastupitel
předseda Pirátů
zastupitel
MČ Praha 8
v Praze 8
MČ Praha 8
který jste viděli
během letního
PIRÁTI
8ŽIJE
cestování, byste ODS
chtěli zavést
Není normální
Dvěma slovy:
Zpátky do děsivé
házet odpadky
přívětivější město
reality
v Praze 8?

Vystresované děti. Dcera: ta
MHD jezdí nějak divně. Syn: mně
tramvaj nepřijela vůbec.
Odjezd z rozkopané Prahy.
Konečně na horách (u řeky,
v lese, u kámošů). Děti si užívají.
Rodiče též.
Konvička na řetízku u každého nově zasazeného stromu.
Kamarádce se narodila dcera.
Rostou houby.
Na dálnici v Německu nikdo
nic neopravuje.
V kotlíku na ohni bublá guláš.

TENTO MĚSÍC
SE PTAJÍ:
8ŽIJE

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.

Kámoši mají speciální várku
piva. Dostal jsem. Chutná.
Dobré zprávy na dovču: české
softbalistky vyhrály juniorské
mistrovství Evropy konané
v Bohnicích.
Prý máme medaile z olympiády. V téhle době? A kde to je?
Japonsko. Aspoň, že tak.
Volá kamarádka, která žije
v centru Prahy ve společné
domácnosti s kamarádkou. Máte
u vás na vesnici vyvěšené barevné vlajky? Ne!
Příjezd do rozkopané Prahy:
kolony, MHD jezdí opět jinak,
zato máme nové cyklopruhy.
A za čtvrt miliardy bojujeme
proti změně klimatu…
Vystresované děti i rodiče.
Vítejte v pražské realitě.
Ze zážitků svých i kolegů
sestavil Tomáš Mrázek.

na zem

Nejde tak ani o nápad, spíš o to,
jak to funguje jinde. Není to tak
dávno, co jsme byli u našich
sousedů v Rakousku. Bohužel,
některé věci jsou vidět hned za
hranicemi. Uklizené ulice, posekané trávníky, žádný nepořádek
u popelnic nebo na chodníku,
žádný zbytečný vizuální smog.
Pokračovat bych mohl dál.
Rozdíl je vidět na první pohled.
Zkuste se rozhlédnout kolem
sebe tady u nás na osmičce.
Některé trávníky jsou posekané
a některé ne, u některých míst
s popelnicemi je nepořádek a u některých ne, a tak dále. Ptáte se,
kde je problém? Problém je v tom,
že neustále posloucháme „za to
může magistrát“ nebo „za to může
městská část“. Jeden to hází na
toho na druhého.
Mám řešení. Proč by třeba
objednávku na sekání trávníků
nemohl poslat jen jeden subjekt?
Vždyť trávníky stejně seče stejná
městská firma. Na co si platíme
služby na úklid chodníků, když to
není leckde vůbec vidět? Proč
nepořádek okolo popelnic na
tříděný odpad nikdo neřeší? Stačí,
aby se ti dva domluvili.
A ještě jedna věc – stačí málo,
nedělat nepořádek. Pokud chceme, aby bylo naše město do roku
2050 uhlíkově neutrální, musíme
i my všichni jít příkladem a pro
své okolí něco udělat. Protože
některé věci jsou zkrátka
maličkostí.
Prosím, neodhazujte nedopalky
na zem. Když je odpadkový koš
plný, najděte místo pohození
odpadku na zem jiný koš, jistě
nebude daleko. Vyhazování
odpadků do koše není o ekologii,
ale o slušném vychování. Nedopalky, žvýkačky, obaly, respirátory
a další odpad prostě patří do koše.
Není normální, když se podobné
věci vyhazují na zem.
#NebudPrase

Takových nápadů je spousta!
Mně se líbily u škol venkovní
ping-pongové stoly z nerozbitného betonu. Viděl jsem je v Luzernu, ale stačilo by se inspirovat
u sousedů za řekou na Praze 7.
Kolegyni Ilonu Tůmovou
zaujalo šetrné sečení trávy
v Písku. Část sekají nakrátko,
část nechají neposečenou, aby
zadržela víc vláhy a bylo v ní víc
květin. A protože v Písku mají
vynalézavé správce městské
zeleně, při sečení vytvářejí z trávníků mozaiky a ornamenty.
Náš další zastupitel Václav
Stránský sleduje, jak se v Barceloně postupně ujal projekt
„superbloků“ z roku 2016: jsou to
přívětivá, bezpečná území uvnitř
měst pro chodce, rodiny a rekreační sportovce (auta jezdí jen po
obvodech těchto „superbloků“).
To je třeba zažít: v takovém
městě se dobře bydlí.
Perla Kuchtová měla podobný
zážitek z Lyonu, kde z náplavky
udělali příjemné místo pro sport
a odpočinek. Ondřej Buršík
doplňuje, že dobře řízená města
umějí i z nevýhody udělat výhodu: například ve Valencii vznikl
ve vyschlém korytu řeky nádherný park s vodními prvky,
který se táhne městem jako
zelená stuha.
Anebo z úplně jiného soudku:
naše kolegyně Dana Blahunková
si z hudebního tábora v Horním
Jelení odvezla zážitek, že děti
mohou hrát i jinak, než bývá
zvykem v českém hudebním
školství. Do hudby se tam zapojili všichni bez ohledu na úroveň
hráčů, ti lepší jen dostali obtížnější party. Dodávám, že o trochu víc koncertů v parcích by
nám zvedlo náladu.
A jaký nápad pro Prahu 8 jste
si z léta přivezli vy? Napište nám
ho prosím na info@8zije.cz nebo
na facebook.com/8zije. Naše
městská část po letech vlády
stále stejných tváří konečně
potřebuje čerstvou inspiraci.
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Michal Fišer
zastupitel
MČ Praha 8
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Hana Novotná
zastupitelka
MČ Praha 8

Hana Matoušová
zastupitelka
MČ Praha 8

Jiří Vítek
místostarosta
MČ Praha 8

ANO

TOP 09 A STAN

ZELENÍ

PATRIOTI

Inspirace není
daleko. Stačí zajet
do Vídně

La dolce vita
po česku

Komunitní
zahrady a re-use
centrum
na Praze 8?

Stačí vyřešit
majetkový
Kocourkov

Pro příspěvek do tohoto vydání
časopisu Osmička, který jsem si
dovolil z Prahy 8 rozšířit na celé
území Hlavního města Prahy, mě
inspirovala moje letní cesta do
rakouské metropole Vídeň, která
patří s 1,8 milionem obyvatel
současně mezi nejdéle fungující
evropská „smart cities“, neboli
„chytrá města“. Tento koncept je
zde aktivně rozvíjen již od roku
2011 a čítá mnoho opatření,
které postupně zlepšují život pro
své občany, šetří životní prostředí a směřují k čistšímu a zdravějšímu městu.
Základem těchto opatření je
aktivní rozvoj městské hromadné dopravy. Její páteří, doplněnou sítí městských autobusů, je
dnes kolejová doprava zahrnující přes 80 km tratí metra, téměř
200 km městských tramvajových tratí, příměstskou tramvajovou dráhu Wiener Lokalbahnen a početné příměstské vlaky
S-Bahn na hlavních tratích.
Dopravní prostředky jsou čisté
a velmi bezpečné.
Dalším klíčovým prvkem
vídeňského smart cities je inteligentní propojení v oblasti dodávek elektřiny, tepla a zpracování
odpadu. Proto se město zaměřuje na rozvoj městské společnosti
Wien Energie a podporuje výstavbu nových fotovoltaických
elektráren, solárních zařízení na
veřejných budovách nebo pomocí větrných elektráren či navýšení produkce vodní energie.
V rámci podpory elektromobility, která bezesporu v budoucnosti významně pronikne do měst,
podporuje radnice výstavbu
smysluplné dobíjecí infrastruktury na frekventovaných místech i sídlištích a plánuje elektrický pohon nejen v MHD, ale
například i ve vozech taxi.
Praha 8 by se k iniciativám
a výše zmíněným projektům (již
dnes Hlavní město Praha řadu
„smart cities“ aktivit v této věci
realizuje) měla aktivně hlásit
a nabízet součinnost při jejich
realizaci.

V době uvolňujících se proticovidových opatření v Česku jsme se
s manželem vydali načerpat síly
do našeho milovaného Toskánska. Zavřené restaurace, home
office a nepříznivé počasí jsme
vyměnili za slunce a pověstný
italský bezstarostný život. O to
víc nás ale překvapilo, jak disciplinovaní Italové byli. Všichni
bezpodmínečně nosili roušky
a dodržovali bezpečnostní
opatření. Současně si ale užívali
la dolce vita, neboli sladký život,
jako kdykoli jindy. Tato rovnováha mě nadchla.
Z Česka jsem měla pocit, že
nás všechna opatření svazují,
buď byla dodržována příliš
rigidně ze strachu a bez vidiny
světla na konci tunelu, nebo byla
téměř ignorována. Italský balanc mezi důrazem na udržení si
svých kulturních tradic a duševní pohody a současně ohleduplností k ostatním je něco, co
bychom měli zavést i u nás.
I když už jsme (snad) z nejhorší
covidové noční můry venku,
převeďme tyto zkušenosti do
našeho každodenního života.
Starejme se o sebe, užívejme si
života, ale zachovejme si citlivý
přístup k ostatním lidem.
Ne ale výlučně v oblasti zdraví. Já vidím velkou potřebu toto
aplikovat především v otázce
názorů. Měli bychom si stát za
svým, když v něco opravdu
věříme, ale zároveň si vyslechnout protichůdné náhledy,
nehádat se, ale diskutovat a respektovat ostatní. A to samozřejmě nejen v Praze 8, ale v celém
Česku. Dbejme více na rovnováhu a zachovejme si u toho la
dolce vita.

Mojí inspirací je Vídeň, kde
vidíte na každém kroku, že
město myslí na lidi, kteří zde žijí.
Kvalitní veřejná prostranství
a zeleň, městská politika dostupného bydlení, podpora cyklistické dopravy, klimatická politika.
Vídeň má svého ombudsmana
pro životní prostředí. Kde začít?
Aby se Praha přiblížila současné Vídni v bytové politice, potřebovala by na to desítky let.
Aby Praha dohnala Vídeň
v klimatické politice, bude jí to
trvat dlouhé roky. Větší množství pítek je inspirace, kterou lze
realizovat v řádu měsíců. Při
vedrech vídeňská pítka mlží, což
je efektivnější než umisťování
samostatných pítek.
Stejně rychle lze začít umisťovat koše na nedopalky z cigaret.
Vídeň zavedla velmi přísné
pokuty za znečišťování veřejného prostoru, které důsledně
vymáhá. Na ulicích nenajdete
nedopalky, ale ani žvýkačky či
psí exkrementy.
Vídeňské RE-USE centrum
Tandler je místo, kam můžete
přinést věci, které už nepotřebujete, ale někomu jinému se ještě
můžou hodit. Tandler je obchoďák, kde se darovaný nábytek,
kola či domácí potřeby prodává
dál za dostupné ceny. Do re-use
centra darují věci ti, kteří nemají
čas nebo chuť trávit čas s prodejem věcí přes inzerci, a nechtějí
věc vyhodit. RE-USE centrum
využívají také firmy.
Vídeň podporuje komunitní
zahrady. Vytvořila městskou
organizaci, která zahrady a farmy zaštiťuje a pomáhá jim
s pozemky, materiálem či administrativou. V Praze by se podobná síťovací organizace hodila. Ve
spolupráci s organizacemi Kokoza či Bieno podporovat udržitelnost pražských komunitních
zahrad, zelených vnitrobloků,
zelených střech a fasád.

11

Po návštěvách malých obcí
a měst jsem měl možnost hovořit s mnoha patrioty a jako
místostarosta stotisícové městské části jsem tiše i nahlas záviděl. Nejenom, že si malá obec
může vydávat vlastní vyhlášky
nebo se starat o obec či městys
jako celek, tak u nás v Praze je
podivný model, který snad nemá
obdobu nikde okolo.
Říkám mu koláč, ze kterého si
chce každý ukousnout a nikdo ho
nechce pustit z ruky. Tu kus
trávníku patří hlavnímu městu
a ten vedle zase Praze 8. Jeden
poseká v pondělí a ten druhý
okolo silnic za tři týdny a vypadá
to jak v Kocourkově. Silnice patří
hlavnímu městu a díry po zimě se
opravují v srpnu, člověk by i ten
kus asfaltu snad raději opravil
z rozpočtu Prahy 8, ale to mu
hrozí, že investuje peníze do
cizího pozemku, a tedy může být
trestán jako špatný hospodář.
Tohle je padlé na hlavu a sousedy
nezajímá, čí co je, chtějí mít jen
bezpečné a zdravé město. Když
nejste přítelem politiků či partaje
na hlavním městě, tak je to, jako
když slyšíte „nezavěšujte, jste
v pořadí“.
Takže můj nápad z cest po
malých městech a obcích je
takový, že o veškerou zeleň
a silnice, kde nejezdí MHD, se má
starat městská část a nést plnou
odpovědnost, ale taky na to
dostat odpovídající finance. Mít
možnost vyhláškou pokutovat
přímo majitele budov a pozemků,
kteří se o své pozemky a budovy
úmyslně nestarají. Však jeden
nápad mě „kopl“ při návštěvě
staré hospůdky v Mikulově, kde
visel na stěně starý domovský
list. Ale to je dnes nápad minimálně na mediální oprátku.

12
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Školství
VÝROČÍ

Ďáblická škola slaví 120 let

nnVe středu 6. října 2021 uplyne již 120 let od vysvěcení školy
ve „starých“ Ďáblicích. V tento den uspořádá současná ZŠ
a MŠ Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17, odpolední oslavu, na
kterou srdečně zveme někdejší pedagogické i provozní zaměstnance, žáky, obyvatele Ďáblic, Březiněvsi, Prahy 8 i ostatní spřízněnce školy.
Věříme, že se při této příležitosti
rádi setkají místní rodáci, ale
i ostatní přespolní, které s ďáblickou školou pojí pouto vzpomínek a přátelství. Dopoledne se
sejdou současní žáci a zaměstnanci školy na rynku pod památnou lípou, aby společně
popřáli škole do dalších let,
sfoukli svíčky na narozeninovém dortu a vypustili balonky se
svým přáním.
Odpoledne nabídne bohatý
program nejen pro absolventy,
ale i pro širokou veřejnost.
Mnohé určitě potěší prohlídka
současné podoby celé školní
budovy (po generální rekonstrukci a přístavbě z let 2015 až
2017). Všechny zájemce provedou budovou po prohlídkovém
miniokruhu, který zahrnuje
i sborovnu, ředitelnu, knihovnu
či venkovní botanickou učebnu

na střeše, žáci osmých a devátých tříd. V rámci programu
bude slavnostně předvedena
i zbrusu nová učebna
fyziky-chemie.
Na své si přijdou nostalgičtí
milovníci své drahé matičky
školy, ale i ostatní, kteří chtějí
prožít příjemné setkání, zavzpomínat nad fotografiemi z akcí
školy či se potěšit výtvarnými
počiny žáků. Nachystána je
výstava historických kronik,
vystoupení žáků, výtvarné
a tvůrčí dílny či školní kalendář
nebo trička. Nebude chybět ani
společné posezení bývalých
kantorů a zaměstnanců.
Společný světelný průvod
obcí, kolem bývalých i současných školních budov, bude jistě
důstojným závěrem oslav.
Bližší informace stran programu a jeho upřesňování v soula-

NOVÁ ŠKOLA v Ďáblicích. Píše se rok 1901.

du s aktuálními proticovidovými
opatřeními budou zveřejňované
na www.skoladablice.cz.
Pro přípravu oslavy uvítáme
jakékoliv vzpomínkové materiály
ze života školy v předchozích
letech (dobové fotografie, pamětní
listy, ocenění, zprávy o úspěšných
absolventech školy, drobné glosy
k jednotlivým akcím, vzpomínky
na vyučující, školy v přírodě apod.).
Materiály označené pro následné navrácení můžete předat

osobně na recepci školy nebo
zasílat na e-mail: vladimira.
nepomucka@skoladablice.cz,
vlasta.polackova@skoladablice.cz.
Předem děkujeme a těšíme se
s vámi na setkání při oslavě
120. výročí Ďáblické školy ve
středu 6. října 2021.
Mgr. Josef Buchal, ředitel školy,
Vlasta Poláčková
a Vladimíra Nepomucká,
vedoucí přípravného
výboru oslav

ZŠ BOHUMILA HRABALA

Na Korábě vzniklo multifunkční hřiště
nn Fotbálek, házená, basketbal, volejbal, nohejbal. To
jsou příklady sportů, které si
po prázdninách zahrají žáci
ZŠ Bohumila Hrabala na
novém hřišti Na Korábě.
Děti ZŠ Bohumila Hrabala Na
Korábě doposud postrádaly
kvalitní zázemí pro sportovní
aktivity. Nové hřiště, kromě
unikátního výhledu na Prahu,
poskytuje možnost celé škály
sportovních aktivit. Výstavba
trvala sedm měsíců, na tři měsíce ji zdržel archeologický průzkum. Celkové náklady činily
necelých sedm milionů korun.
„Tato významná škola doposud postrádala pořádné zázemí
pro sportovní aktivity. Teď jich
budou moci její žáci provozovat
celou škálu, a k tomu budou mít
zcela unikátní výhled na Prahu,“
uvedl Tomáš Tatranský (TOP 09

+ STAN), místostarosta pro
oblast školství. Hřiště je mimo
výuku volně přístupné i široké
veřejnosti.
Jedná se o další z projektů
městské části Praha 8 na podporu škol a vzdělávání. „Brzy budou
finišovat i další z volnočasových
projektů pro občany Prahy 8, na

kterých od začátku volebního
období pracujeme, kupříkladu
nová skautská klubovna či
tělocvična ZŠ Na Šutce, a pracujeme neustále na dalších. Snažíme
se, aby projekty, které jsme si
schválili, nekončily pouze na
papíře, ale byly i realizovány, a to
se nám daří,” uvedl Tomáš Hřebík

NOVÉ HŘIŠTĚ nabízí i zajímavý výhled na hlavní město.

(TOP 09 + STAN), v jehož kompetenci je příprava investičních akcí
ve školství.
Výstavba hřiště byla financována z dotace hl. m. Prahy, kterou
vedení radnice Prahy 8 dojednalo.
A jaké další investiční akce ve
školních areálech přináší letošní
léto?
	Oprava dětského hřiště
MŠ Na Korábě
	Rekonstrukce tělocvičny
ZŠ Na Šutce
	Rekonstrukce rozvodů ZŠ Na
Šutce, ZŠ Žernosecká, ZŠ
Libčická a ZŠ Dolákova
	Rekonstrukce zázemí softbalového hřiště Joudrs při
ZŠ Dolákova (příprava na ME
dorostenek)
	Oprava rozvodů ZŠ Chabařovická (zřizovatelem není
MČ Praha 8, ale objekt je ve
vlastnictví MČ Praha 8).
(mš)
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Inzerce
VÝZVA
Milí přátelé,
vám, kteří se zabýváte výtvarnou činností, nabízíme možnost
prezentovat vlastní volnou tvorbu na XVII. ročníku výstavy

SALON VÝTVARNÍKŮ
Prezentace na Salonu výtvarníků
není omezena tématy ani
technikou, ale fotografie
nepřijímáme.

POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM,
MŮŽETE SE BLÍŽE INFORMOVAT
U PANÍ VLADISLAVY WILDTOVÉ,

odbor kultury, sportu, mládeže
a památkové péče ÚMČ Praha 8
tel. 222 805 104, 606 613 390
e-mail:
vladislava.wildtova@praha8.cz

pátek 8. 10. —
sobota 30. 10.

GRABOVA
VILA

EXPONÁTY BUDEME VYBÍRAT V MÍSTĚ KONÁNÍ VÝSTAVY,
V GRABOVĚ VILE, NA KOŠINCE 1, V TYTO DNY:
středa 29. 9.
čtvrtek 30. 9.
pátek
1. 10.

8:00–12:00 a 13:00–17: 30 hodin
8:00–12:00 a 13:00–16:00 hodin
8:00–12:00 a 13:00–15:00 hodin

Pořadatelé si vyhrazují právo
některé práce nevystavit.
Výstava je určena široké veřejnosti.
Mgr. Vladimír Slabý
pověřen vedením odboru

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče

www.praha8.cz/pilar-detem

PRO MALÉ I VELKÉ, RODINY I JEDNOTLIVCE
Dobrodružné pátrání po sídlišti Ládví s Rumcajsem,
POUČIT SE,
POBAVIT
SE, PROJÍT
SE NA ČERSTVÉM
VZDUCHU A VYMankou,
Cipískem
a dalšími
kreslenými
postavičkami.
Poučit se, pobavit se, projít se na čerstvém
vzduchu a vyhrát krásné ceny.
MČ Praha 8 děkuje rodině Radka Pilaře za poskytnutí ilustrací.
© Radek Pilař, dědicové. Licence Merchandising Prague.

Úterý 14. 9. 2021 od 19:00
Libeňský zámek | obřadní síň
Zenklova 35 | Praha 8 – Libeň
Eliška Brožková Pospíšilová – klarinet
Barbora Plachá – harfa
Zazní skladby autorů: G. Fauré, J. Massanet,
I. Stravinský, J. K. Vaňhal a B. Smetana.

Rezervace míst na tel. 222 805 104, 606 613 390.

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

Cyklus
zámeckých
koncertů

QR KÓD

28. 8. – 19. 9. 2021

pořádá

Městská část
Praha 8

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

RADEK
PILAŘ
DĚTEM

Městská část
Praha 8

www.praha8.cz
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Kultura
OPERACE ANTHROPOID

Konec QR hry doprovodil křest knihy
nnV obřadní síni Libeňského zámku v Praze 8 se konala hned
dvojice zajímavých akcí. Nejlepším účastníkům QR hry
Anthropoid předali starosta Ondřej Gros (ODS) a radní Michal Švarc (Patrioti) ceny za jejich originální díla.
Zároveň se zde konal křest nové
komiksové knihy. Dostala název
Anthropoid aneb zabili jsme
Heydricha. Cílem knihy je atraktivní formou vyprávět o významné historické události,
zejména současné mladé
generaci.
O Operaci Anthropoid, na
jejímž konci byla smrt zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, bylo už napsáno a natočeno mnohé. Nyní se
na toto téma uspořádala také QR
hra (www.praha8.cz/Anthropoid), do které se účastníci
zapojili formou básní, kreseb
nebo povídek.

„My jsme zaznamenali více jak
osmnáct set registrací do naší
soutěže, do naší QR hry. Máme
de facto registrace od půlročního až po devětasedmdesátiletého účastníka. Takže ta hra byla
pro všechny a myslím si, že
všichni si to opravdu užili,“
konstatoval radní Švarc.
Cílem hry byla nejenom
soutěž o zajímavé ceny, ale také
netradiční pohled do jedné
z nejvýznamnějších událostí
československých dějin. Ve
snaze toto důležité téma nadále
oživovat a přibližovat i mladé
generaci, také vznikla zajímavá
komiksová kniha.

ÚČASTNÍCI QR HRY vytvořili desítky
výkresů a fotografií.

„Tento komiks je vyloženě
koncipován jako akční, což
vlastně tady u toho příběhu
Anthropoidu je poměrně snadné. A navíc jako ten příběh je
velmi známý, takže jako tam se
opravdu dalo po takových epizo-

dách, krátkých, vlastně ten
příběh poměrně rychle a dobře
sestavit,“ popsal Zdeněk Ležák,
spoluautor knihy Anthropoid
aneb zabili jsme Heydricha.
Život Reinharda Heydricha
ukončil až úspěšný útok, který
se odehrál 27. května 1942
v libeňských ulicích v Praze 8.
Na počest operace Anthropoid
nechala městská část postavit
pomník, který byl slavnostně
odhalen 27. května 2009.
„Aktuálně se snažíme ten den
připomenout i tím, že jsme
požádali Parlament České republiky o vyhlášení toho dne
významným dnem České republiky. K tomu jsme spustili i petici,
kterou mohou občané podepisovat,“ upozornil starosta Gros.
Více informací o petici najdete
(tk)
na www.praha8.cz.

SOKOL LIBEŇ

Sport a kultura pod jednou střechou
nnJediná budova v Libni, kterou si mohou zmatení návštěvníci dokonale splést s Libeňským zámkem, je libeňská sokolovna. V jednom z nejkrásnějších chrámů těla a ducha vůbec
píšeme další stránky sokolské historie.
Nejdůležitějším posláním je pro
libeňské sokoly všestranné
a zdravé cvičení pro děti, vedené
dobrovolnými cvičiteli. Malí
sokolíci procházejí cvičením od
dvou let po boku rodičů, plynule
přecházejí do předškoláků a dále
do žactva, kde se spíše než vozit
domů medaile naučí úctě k ostatním, rovnosti s dospělými (všichni si tykáme například) a mezi
sebou, nebát se a mít zodpovědnost a hlavně často najdou
nejlepší kamarády na celý život.
Díky základům atletiky, běhu,
skoku, hodu a nářaďového tělocviku na bradlech, kruzích,
hrazdě, přeskoku, prostných
a díky pestré škále pohybových
her, malí sokolíci vynikají mezi
ostatními při školním tělocviku
a mají dobrý základ do života.

Sokol dospělostí nekončí,
cvičit se dá dál v dospělém
i vysokém věku. Všestranné
cvičení podobné tomu pro děti
máme i pro dospělé. „Ano, i tátové od rodin u nás cvičí na bradlech a nemálo maminek se
zúčastnilo minulého Všesokolského sletu v ženských
skladbách,“ podotýká starosta
jednoty Jiří Novák.
Pokud jde o sport na závodní
úrovni, z libeňských cvičenců
vyrostla skupina Skipping Boys,
která se věnuje freestylovému

skákání přes švihadlo a jsou
v tom nejlepší u nás a pravidelně
se zúčastňují světových soutěží.
Mezi republikovou špičku patří
také libeňský oddíl Šplhu na
laně a kromě toho budou libeň
ští sokolové letos reprezentovat
i na MS v přetahu lanem. Máme
skvělé roztleskávačky Dynamic
Cheerleaders, oddíl Cyrwheel
a oddíl basketbalu.

NEJDE JEN O SPORT

Nejen pohybem živ je sokol.
Sokolové udržují památkově
chráněnou budovu sokolovny
mimo jiné i díky pravidelným
brigádám, pořádají přednášky,
výstavy a pokaždé na konci
listopadu tělocvičnou Akademii

NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

V libeňském sokole fungují také
tři oddíly pobytu v přírodě. Káňata pro první stupeň základoškoláků, Veverky pro slečny z druhého
stupně a Jilm pro kluky. Činnost
těchto oddílů je podobná Skautu
a jejich kořeny vedou až k samotnému Jaroslavu Foglarovi.

TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE Sokola Libeň 2019.

– exhibici všech oddílů, kde
stovky cvičenců předvedou
program pro stovky diváků. Pěje
zde úspěšné Foerstrovo komorní
pěvecké sdružení, funguje hudební zkušebna a na střeše
budovy je včelnice.
Tedy takhle nějak vypadá
sokolská činnost za normálních
okolností. Ovšem jak říká náčelník jednoty Josef Kubišta: „Těšil
jsem se loni touhle dobou, že
spolu šlápneme do pedálů jak
nikdy a ve třetí dekádě tohohle
století posuneme naši činnost
k ještě rozmanitější a kvalitnější
podobě, že nastavíme laťku
našim sestrám a bratrům, kteří
přijdou za sto let po nás, jako
nám ji nastavili naši předchůdci.
No teď mi to připomíná start
sprintu, kdy tě rozhodčí po
chvilce běhu vrátí, že je třeba
start opakovat. Největší nadšení
je pryč, člověk musí čekat a trošku se hecovat, aby se znovu těšil.
Život v Sokole je pestrý a v tom
libeňském obzvlášť. Všichni
obyvatelé Prahy 8 a nejen Prahy 8, jste mezi nás srdečně zváni.
Třeba si u nás připomenete
výmyk, shodíte nějaké to kilo, ale
hlavně poznáte spoustu báječných lidí,“ uzavírá Kubišta a oceňuje také podporu městské části
Praha 8 a magistrátu hlavního
Jan Přech
města.
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SPOLEČNOST

Od kamenné svatby po sběratelství
nnKdyž manželé Suroví slavili na Libeňském zámku kamennou svatbu, rozhovořili se před místostarostkou Vladimírou
Ludkovou o svých zálibách. Zatímco paní Surová se věnuje
keramice, mimo jiné jste ji mohli potkat i na kulturních akcích
Prahy 8, její manžel je sběratelem sýrových etiket.
A i když pan Surový tvoří s manželkou velmi harmonický, vzájemně si naslouchající a doplňující se
pár, tak mu v jeho blížících se
90 letech poskytuje sběratelství
příjemné chvíle a radost. K jeho
koníčku, kterému se věnuje již
30 let, ho dovedla náhoda, kdy
cestou na výstavu modelářství
potkal kamaráda a ten mu věnoval nevyužitých 500 kusů sýrových etiket. Tou dobou pan Surový nic nesbíral a ještě netušil, čím
se pro něj sýrové etikety stanou.
A že se sbírat dá leccos, je zřejmé
při čtení internetových stránek
Klubu sběratelů kuriozit, jehož je
pan Surový členem.
Jeho sekce „sýrařů“ čítá 28 oficiálně registrovaných sběratelů,
z nichž někteří jsou i úzce profilovaní například pouze na trojúhelníčky, pouze na obaly s květinami. Nicméně pan Surový sbírá
etikety od všech sýrů, zatímco
dříve to byly zejména ty klasické
papírové, dnes má ve sbírce
i plastové od plátkových sýrů,
dřevěné krabičky a mnoho
dalších, včetně kuriozit. Velmi si
považuje například etiket z před-

KRÁTCE
O mobilní pódium
je zájem
Školy, spolky, ale i amatérská
či profesionální divadla
a hudebníci využívají mobilní
pódium o rozměrech šest krát
šest metrů, které je v majetku
Prahy 8. Odbor kultury tak
na základě spolupráce poskytuje toto unikátní pódium
zcela bezplatně všem institucím či spolkům z Prahy 8.
Úspory pro pořadatele jsou
skutečně výrazné, standardně se takové zařízení pronajímá za částku okolo deseti
tisíc za akci. „Pódium je unikátní v tom, že jde o přívěs za
vozidlem a samotné rozložení
trvá pouhou hodinu,“ říká
místostarosta Jiří Vítek
(Patrioti), který má kulturu
v gesci. V době, kdy se z epidemiologických opatření

válečného období. Jeho sbírka
čítá přes 60 tisíc kusů etiket
z celého světa, nejdéle k němu
cestovala etiketa z Japonska, a je
velmi potěšen, když mu je lidé ze
svých cest vozí.
Největší hodnotu mají samozřejmě ty nepoužité, tedy nepomačkané, ideálně přímo od
výrobce. A tak pan Surový
pravidelně píše mlékárnám
a žádá je o doplnění sbírky. Jen

loni napsal 600 e-mailů, z nichž
pouze 12 adresátů odpovědělo,
avšak i to mu učinilo velkou
radost. I proto často volí osobní
návštěvu přímo v mlékárně,
a jak jeho manželka s laskavým
úsměvem dodala, jejich dovolené
se odehrávaly vždy cestou mlékáren. Vtipně komentovala
například i manželovy návrhy
na cesty jejich společných výletů
a vlastně se už dopředu ani
neptá, kde se budou zastavovat
a kde ona bude čekat.
Stejně jako jiné obory, je
i sběratelství o lidech. Za svůj
sběratelský život má pan Surový
přátele v různých koutech České

VE SBÍRCE PANA SUROVÉHO je přes 60 tisíc sýrových etiket.

preferují spíše venkovní akce,
se poptávka prudce zvýšila.
Jestliže máte zájem o poskytnutí pódia na vaši akci, jsou
zde jednoduché podmínky.
Veřejná akce či vystoupení,
vlastní zajištění pořadatelů,
platný zábor místa či souhlas
majitele pozemku, který si
zajistí organizátor akce a následně můžete na stránkách
www.praha8.cz kontaktovat
vedoucího odboru kultury
MČ Praha 8.

Kino Atlas
představí novinku
Od 9. září kino Atlas promítá
českou novinku, romantickou
komedii plnou trapasů, omylů,
přešlapů z půvabné staré
Prahy, nazvanou Jedině Tereza. Film o partnerských vztazích vypráví s jemným humo-

rem o tom, co vše je člověk
schopen udělat pro lásku.
V hlavních rolích se představí
Veronika Khek Kubařová
a Igor Orozovič, dále se můžete těšit na Lenku Vlasákovou,
Matouše Rumla či Ivu
Janžurovou.

Dětský balet Praha
pořádá nábor
V září Dětský balet Praha
zahajuje 10. sezónu své
činnosti. Pro doplnění souboru nyní hledáme nyní
nové šikovné děti od 4 do
16 let a vyhlašuje velký
nábor. Více informací na
www.detskybaletpraha.cz,
mnohá videa a fotografie
naleznete na stránkách
Facebooku Dětského baletu
Praha.
(tk)

republiky i ve světě, schází se
s nimi na burzách, výstavách, ale
i jen tak bez etiket v soukromí.
A jako každý správný sběratel
má i on svůj postup, jak si etikety pořádá do sérií. To prý vždy
počká, až jich má novou hromádku, pak se zavře do pokoje, kam
nesmí nikdo vstoupit, když prý
manželka nedbá, nosí mu pak
etikety na spodku bačkor, a hromádku třídí podle registračních
čísel mlékárny.
Možná čekáte, že se v závěru
našeho článku chystá velké
odhalení, že pan Surový nemá
sýry rád. Naopak. Během hovoru
s místostarostkou Ludkovou,
kterou pozval do svého domova,
vytáhne z lednice šuplík plný
sýrů, pro které si jezdí po celé
Praze. Nezbývá než dodat, že
pan Surový je spolu s manželkou
živoucím dokladem, jak nesmírně důležité jsou koníčky, byť
čerstvě pěstované až ve vyšším
věku. A nemusí to být přímo tak
vášnivé sběratelství, jako to
u pana Surového, ale jakékoliv
pravidelné aktivity, které člověku přináší radost a pro které je
potřeba napnout úsilí. A pokud
byste chtěli tomuto milému
sběrateli udělat radost a máte
doma kupičku etiket od sýrů,
kontaktuje nás, rádi vše předáme panu Surovému. 
(tk)

HLÍDÁNÍ KOČEK
Spolehlivě a se zkušenostmi.

JANA KUBÍKOVÁ +420 606 611 548
WWW.HLIDANI-KOCEK.EU
HLIDANIKOCEK@GMAIL.COM
FACEBOOK/HLIDANIKOCEKPRAHA

placená inzerce

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
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Kultura
FOTOSOUTĚŽ

Snímky posílejte i v září
a okamžiků na e-mail: vystavy@praha8.cz, a soutěžit tak
o zajímavé ceny.

nnFotosoutěž „Praha 8 ve dne
v noci“ se dostává do finále
a zbývá poslední měsíc –
září, kdy můžete posílat
fotografie zajímavých míst

Ze zaslaných fotografií v letních měsících jsme vybrali
následující vítěze:
 v kategorii profi foto v červenci a srpnu oceňujeme Pavla
Richtera za jeho snímek K Paz-

derkám a Petra Kotka s fotografií Löwitův mlýn.
 v kategorii mobil foto se
vítězi v letních kolech stali Jan
Votýpka se snímkem Chladné
ráno za léčebnou Bohnice a Michal Okla za MO_Karlin02.
Výhercům gratulujeme ke
dvěma vstupenkám do kina
Atlas a všem účastníkům velmi

děkujeme za zaslané fotografie,
bylo opravdu složité vybrat jen
jeden vítězný snímek. O to více
se těšíme na zářijové kolo soutěže, kde se bude hrát o další
(red)
zajímavé ceny.

Informace pro soutěžící
Soutěžní kategorie:
 mobil foto
 profi foto

Fotografie:
Rozlišení minimálně 150 dpi,
ideálně 300 dpi, resp. od
4MPX.
 LÖWITŮV MLÝN Foto: Petr Kotek

K PAZDERKÁM Foto: Pavel Richter

Mesto_prizrak_Osmicka_188x63mm.qxp 09.08.21 14:39 Stránka 1

Do fotografie nevpisujte
texty, jejich názvy uveďte jako
součást souboru.
Do soutěže lze zařadit pouze
fotografie z katastrálního území
MČ Prahy 8.
Každý měsíc lze zaslat až
deset soutěžních fotografií
a šanci vyhrát má opravdu
každý.
MO_KARLIN02 Foto: Michal Okla 

CHLADNÉ RÁNO Foto: Jan Votýpka

Výstava v domě
U Zlatého prstenu

O
JAK PŘ
1
4
9

8

5
2

A
ÍZR K

MĚSTO

od 3. září 2021

pražské inspirace
Jaroslava Foglara

Muzeum hlavního města Prahy / The City of Prague Museum
Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 / Prague 1
Denně 9–18 kromě pondělí / Daily 9 am–6 pm except Mondays

www.muzeumprahy.cz
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ZAŽÍT MĚSTO JINAK

Ulice se opět
zaplní lidmi
Domácí dobroty, dílny a přednášky, vystoupení místních
umělců nebo soutěže. V sobotu
18. září se společenský, kulturní i kulinářský život v Praze 8
přesune do ulic. Sousedské
slavnosti Zažít město jinak
v režii spolku AutoMat a stovek
místních organizátorů a organizátorek ukážou, že veřejný
prostor nemusí patřit jen
autům nebo nutným přesunům. Letošní téma akce „Návod
k sestavení“ pak poukazuje na
základní princip slavností
„udělej si sám“ a zároveň možnost ovlivňovat své okolí i své
město.
Čimice, Frýdlantská, vnitroblok u metra Ládví, statek
Vraných ve Starých Bohnicích,
Bar/ák a Florenc. To je výčet

inzerce_podzim2021_krivky.indd 1

lokalit Prahy 8, které třetí
zářijovou sobotu ožijí sousedským mumrajem. V OC Draháň
proběhnou farmářské trhy
i přednáška o místní historii
a ve Frýdlantské ulici si můžete prohlédnout úsilí spolku
Alternativa II., který budovy
bývalé Včely postupně opravuje a plánuje její přeměnu na
komunitní prostor. Inscenovaná procházka Vnitroměsto
vám zase ukáže čtyři úhly
pohledu na území Florence.
A to samozřejmě není všechno.
Více informací, seznam lokalit
a postupně i podrobnosti
programu najdete na webu
zazitmestojinak.cz.
Akce se uskuteční v souladu
s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními. 
(ak)

Osmikvítek rozezpíval
sídliště Bohnice
Prostor před kulturním domem
Krakov po mnoha měsících
konečně ožil. V podvečerních
hodinách tam koncem června
proběhl koncert dětského pěveckého sboru Osmikvítek. Všechna
jeho oddělení znovu vystoupí již
13. září 2021 ve velkém sále KD
Krakov. Představí písně, které se
nevešly na červnový koncert,
a také repertoár nazkoušený na
prázdninovém soustředění
v Jablonci nad Jizerou. Vstupné

na koncert bude dobrovolné.
Koncert rozhodně není pouze
pro příbuzné a přátele dětí.
Přijďte se na něj podívat a vezměte své děti nebo vnuky, třeba
se jim sborový zpěv zalíbí a rozšíří řady Osmikvítku. Nábor
nových zpěváků do DPS Osmikvítek se uskuteční 6. září 2021
v KD Krakov od 16 do 18 hodin.
Bližší informace na www.osmikvitek.cz
(np,an)

10.08.2021 22:36:50
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Sport
SOFTBAL

Mladé Češky kralují Evropě

nnMistrovství Evropy juniorek do 18 let v softbalu, které se
konalo v bohnickém Svoboda parku v druhé půli července,
přineslo českému sportu obrovskou radost. Šampionát bez
jediné porážky ovládly domácí hráčky.
Do finále proti italskému výběru
tak vstoupily české reprezentantky na vítězné vlně. Po velmi
dramatické bitvě a před skvělým
publikem zvítězily 6:3. Starosta
Prahy 8 Ondřej Gros (ODS) měl

zřejmě šťastný nadhoz už před
úvodním utkáním šampionátu
se Španělkami, které český tým
deklasoval 19:5. Potom postupně
Ukrajinu 8:1, Rakousko 15:0,
Nizozemsko 8:0, Itálii 9:4 a Francii 15:0. V sobotním finále se pak
znovu Češky setkaly s Italkami.
„Děvčata v čele s trenérem
Tomášem Kusým mají můj velký
obdiv za to, jakým způsobem
prošla turnajem a jak zvládla
napínavé finále. Je to krásný
pocit umocněný tím, že se šampionát odehrál v Praze 8, která je
významnou základnou českého
softbalu,“ prohlásil po finále
starosta.
Veliké díky patří všem dobrovolníkům, bez kterých by to
nešlo. „Přátelé, moc vám všem
děkuji za obětavou pomoc
a velké nasazení při pořádání

ČESKÉ JUNIORKY si ve finále podruhé poradily s Italkami.

šampionátu. Byl to hodně
náročný týden, ale my jsme ho
společnými silami zvládli na
výbornou. Ze všech možných
stran k nám doléhala slova
chvály a uznání a zase jednou
jsme ukázali, že v pořádání
turnajů patříme ke světové

Městská část
Praha 8

MISTRYNĚ EVROPY!
děkujeme za podporu!

Foto: Jan Beneš

špičce. Jsem hrdá na to, že mám
kolem sebe lidi, na které se
můžu spolehnout a kteří se
neostýchají přiložit ruku
k dílu,“ pochválila pořadatele
šéfka mistrovství Eva
Rendlová.
Šampionátu se účastnila
jedenáctka evropských týmů.

KONEČNÉ POŘADÍ:
1. Česká republika
2. Itálie
3. Nizozemsko
4. Španělsko
5. Německo
6. Francie
7. Ukrajina
8. Polsko
9. Chorvatsko
10. Švédsko
11. Rakousko
(zs,tk)

PŘÍPRAVA K ÚSPĚŠNÉMU ZVLÁDNUTÍ PŘIJÍMACÍCH
ZKOUŠEK NA GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY
PREZENČNĚ

Dlouhodobé kurzy matematiky a českého jazyka
Zkoušky nanečisto

Rádi se s Vámi potkáme na jedné z našich poboček: Gymnázium Na Zatlance (P5), GMVV (P5),
ZŠ Poláčkova (P4), ZŠ Ohradní (P4) a Gymnázium Českolipská (P9).

ONLINE

Distanční kurzy matematiky a českého jazyka
Domácí zkoušky nanečisto
soutěže, databáze výukových videí

Připravte se s námi online z pohodlí domova.

Přehled volných termínů a možnost přihlášení
naleznete na webu www.zkousky-nanecisto.cz.
placená inzerce
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Sport – nábory
Modrá Hvězda Praha,
potápěčský klub mládeže
Klub sportovních potápěčů s dlouholetou tradicí, který působí v Aquacentru Šutka. Za dobu
své existence klub vychoval řadu závodníků,
kteří pravidelně přivážejí medaile z republikových i světových šampionátů.
Plavci se věnují ploutvovému plavání a rychlostnímu plavání v bazéně, dálkovému plavání
na volné vodě nebo orientačnímu potápění na volné vodě. Ploutvovým plaváním se rozumí plavání s monoploutví nebo se dvěma
ploutvemi na vodní hladině nebo pod vodou. Plave se na hladině se
šnorchlem nebo pod vodou na nádech nebo s lahví.
Děti mají možnost nejen trénovat, ale také závodit v tuzemsku
i zahraničí. Závody jsou určeny pro všechny výkonnostní i věkové
kategorie.
Tréninky probíhají:
•	úterý 17–18 hodin (začátečníci), 18–19 hodin (pokročilí),
18.30–20 hodin (závodní tým) bazén Šutka
• čtvrtek od 18 do 19 hodin bazén Zelený pruh v Praze 4.
Rádi v klubu přivítají děvčata i chlapce, kterým se líbí pohyb ve
vodě, zvládají základy plavání a je jim alespoň šest let. Dětem se
zlepší fyzická kondice, obratnost, vytrvalost a také najdou spoustu
kamarádů. Nábor nových plavců probíhá na bazénech celoročně
a trénink si může každý vyzkoušet nezávazně zdarma. Veškeré
vybavení (ploutve, šnorchl, plavecké brýle) začátečníkům k zapůjčení. Na trénink dětem stačí plavky a ručník.
Bližší informace na telefonu 606 589 772 nebo e-mailech
hskr@seznam.cz, ploutve.mh@seznam.cz.

Sparta Praha – vodní pólo
Vodní pólo není nákladný sport. S trochou nadsázky potřebujete jen
plavky a ručník. Na rozdíl třeba od synchronizovaného plavání, které
je spíše dívčí záležitostí, jde o aktivitu pro všechny. Další výhodou je
minimální věkové omezení. V klubu Sparta Praha mohou děti začít už
v osmi letech, horní hranice není stanovena. Přihlášení do klubu není
náročné, stačí vyplnit krátký formulář na adrese spartawaterpolo.cz.
Tréninky probíhají v Praze 8 v Aquacentru Šutka ve večerních
hodinách. Součástí tréninkové přípravy je i pohybová průprava na
suchu, kde se děti učí správně cvičit pod vedením zkušené trenérky
v karlínském BarbarGymu. Kromě toho oddíl Sparta Praha připravuje svým svěřencům bohatý soutěžní program v průběhu celé
sezóny. Součástí aktivit oddílu je i zimní a letní soustředění v Aši.
Jeho dlouhodobým cílem je pak účastnit se svazových soutěží
s obsazením všech kategorií.

SK Kometa Praha
SK Kometa Praha je tenisový a klub s 24letou tradicí a dlouholetou spoluprací
s městskou částí Praha 8. Tenisový areál
disponuje pěkným zázemím, 3 antukovými
kurty a 1 umělým povrchem (cena již od
130,-Kč/hod.). Dále je zde tenisová škola s profesionálními trenéry na
zdokonalení tenisové techniky pro děti, dospělé, začátečníky, ale
i pokročilé s návazností na závodní družstva všech věkových kategorií (pravidelná účast pražského přeboru soutěže družstev – a to vše
s vlastními odchovanci). Součástí areálu je občerstvení s velkou
terasou a krásným výhledem na Prahu. Z této terasy je taktéž umožněno rodičům sledovat tenisovou výuku. Wi-fi připojení k dispozici.
Parkování v areálu, nové dětské prolézačky, 2 volně přístupné
víceúčelové hřiště a mnoho dalšího u nás najdete.
Nábor nových hráčů je u nás prováděn celoročně (je možné přidat
se kdykoliv). Naše vize je přátelský přístup a dokonalá spolupráce
s rodiči našich svěřenců, členy a příznivci SK Kometa Praha tenis.
Adresa je Praha 8, Hovorčovická 11. Kontaktní osoba: Jiří Suchánek. Tel.:605 946 859. www.tenis-praha8.cz.

SK Kamiwaza karate
Začátek září znamená nejen návrat dětí do
škol, ale také návrat k plnohodnotnému
sportování dětí. Po dlouhé pandemii je to pro
děti letos důležitější, než kdy dřív. Karate
nabízí všeobecný pohybový rozvoj zatěžující
jak dolní, tak horní část dětského těla. Karate
je tak ideálním sportem i pro všeobecnou
pohybovou průpravu a je doporučované
mnoha lékaři. Co víc udělat pro imunitu dětí, než ji zajistit kvalitním pohybem.
Klub Kamiwaza karate však nabízí mnohem víc. Důkazem může
být nabité léto, kdy probíhala řada dobrovolných akcí počínaje
letním soustředěním, přes příměstské tábory, sportovní campy
soutěžních skupin a v neposlední řadě organizace veškerých aktivit karate na Olympijském festivalu v Praze. Velkou výhodou
klubu je nastavení systému sportovních aktivit, kdy klub nabízí
možnost první rok, či dva cvičit karate ve své škole, či v blízkosti
svého bydliště. V Praze 8 například v několika školách v Bohnicích,
Kobylisích či Libni.
Dítě dostává jasnou představu, co je karate, získává první
zkušenosti a znalosti a v případě zájmu se může tomuto krásnému sportu věnovat i aktivněji. Klub zaručuje kompenzace v případě odpadlých tréninků vinou koronaviru. Přijďte i vy si nezávazně vyzkoušet trénink karate v blízkosti svého bydliště.
Více informací na www.karate1.cz.

Ge-Baek Hosin Sool – taekwon-do
Největší škola taekwon-do v ČR Ge-Baek Hosin Sool vstupuje do
nové sezóny. Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umění
taekwon-do, jako nováčci zaplatíte 1000 korun a budete moct cvičit
až půl roku. Již několik let po sobě se klubu podařilo obhájit celkové vítězství na Mistrovství České republiky a patří do nejlepšího
STM v ČR.
Má nejrozsáhlejší nabídku tréninků po Čechách i na Moravě. Při
trénincích dbá na originální hodnoty bojových umění, kterými jsou
zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání. Škola je vedena pod
dohledem velmistra Hwang Ho Yonga. Kromě taekwon-do si můžete vyzkoušet i jiná bojová umění, jimiž jsou taekkyon a hopae sool
(jako jediní v republice), cvičí se také cesta korejského meče Haidong Gumdo, filipínské tyče FMA a systém tlaků na citlivé body
Kyusho.
Přihlásit se můžete po celý rok, jen u Ge-Baek Hosin Sool získáte
zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdarma.
Pro bližší informace navštivte webové stránky tkd.cz.

Volejbalový oddíl Meteor
Sportovní klub Meteor Praha má dlouhodobou
tradici ve výchově mládeže a v Praze patří
mezi největší volejbalové oddíly. Účastní se
soutěží od přeborů v minivolejbale až po dospělé. Venku se trénuje v jednom z největších
volejbalových areálů v Praze. Přes zimu oddíl
využívá vnitřní sportoviště základních škol
v okolí. Tréninky vedou zkušení a licencovaní

trenéři mládeže.
Při trénincích se klade důraz na to, aby byly vedeny zábavnou
formou. Důležitý je celkový sportovní i duševní rozvoj jednotlivce,
přičemž se trenéři snaží svěřencům a svěřenkyním vštípit i týmového ducha.
Nábor nových členů proběhne každý zářijový čtvrtek. V klubu
rádi přivítají kluky a holky ve věku 7 až 12 let. Více informací na
webových stránkách meteor.volejbal.cz a facebooku.
Kontaktní e-mail: meteorvolejbalmladez@gmail.com
Tel. č.: 777 942 119
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Inzerce
ŘEMESLNÍCI

``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,
737 415 417. E-mail:
rothenberg@centrum.cz
``REKONSTRUKCE BYTŮ
A KOUPELEN NA KLÍČ,
spolehlivost a 10% sleva,
demkiv@seznam.cz,
tel.: 778 000 698
``ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE revize
domů, SVJ, BD, škol. Odstranění
revizních závad, nová el. vedení,
opravy v bytech a domech.
www.elektrikarerben.cz
T.: 604 516 344
``ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ
Provádím veškeré zednické,
malířské, obkladačské,
podlahářské a bourací práce.
Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce
bytu domu, nebytových prostoru.
Volat 606125116.
``REVIZE ELEKTRO. Revize
elektroinstalací, spotřebičů
a hromosvodů. Tel.: 732 935 215
``OPRAVA ŽALUZIÍVÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK
- NOVÉ ŽALUZIE-SEŘÍZENÍ
PLASTOVÝCH OKENVERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA
LODŽIE-SÍTĚ PROTI HMYZU.
Tel.: 733 720 950,
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
``ELEKTROINSTALACE NOVÉ
A OPRAVY. Zjištění závad a jejich
odstranění. I v panelových
domech. Výměna rozvaděčů. Tel.:
608 278 778.
POLACEK.L@seznam.cz

``MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
A ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování,
stěrky a sádrokarton. Sezonní
sleva 10 %. Volejte na tel.:
603 432 476.
``ELEKTRIKÁŘ SE ŽL –
spokojenost zaručena.
Tel.: 608 440 551
``MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců
a čalouněného nábytku.
Tel.: 723 339 160, 777 316 680
``MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU
rychle, kvalitně a čistě,
tel.: 736 734 947
``INSTALATÉR ŠVÁRA.
Tel.: 728 324 916
``PLYNAŘ– INSTALATÉR–
TOPENÁŘ– montáž a oprava
rozvodů, plynospotřebičů
a plynové revize. Vladimír
Tymeš, tel.: 603 937 032
``Provádíme sádrokartonářské
práce (stropy, příčky, předstěny,
půdní vestavby, akustické
odhlučnění, bytová jádra). Dále
provádíme zednické a malířské
práce. Tel.: 605 075 095.
Milos.Verner@email.cz
``ZEDNICKÉ, obkladačské a ma
lířské práce. Tel.: 602 386 895,
e-mail: radek.zaloudek@seznam.cz
``MALÍŘ – LAKÝRNÍK.
ŠTUKOVÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ
PRÁCE. Tel.: 725 173 593,
www.malir-zenisek.cz
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.
``LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ
- vyklidíme Váš dům, byt a jiné.
Pracujeme levně, rychle, kvalitně
– i o víkendu. Ceny dohodou.
Roman. Tel.: 775 520 155
``VYKLIDÍME VÁŠ BYT, PŮDU,
SKLEP, DŮM. Volejte tel.:
608 884 148. Ceny dohodou.

``SERVIS PC pro Prahu 8 a 9 aj.
Tel.: 604 552 758 i u Vás doma.
``STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY
A KEŘE motorovými nůžkami,
včetně odvozu odpadu.
Tel.: 724 006 275,
www.pvj-group.cz/plot
``VYČISTÍME KOBEREC,
SEDAČKU, KŘESLA, ŽIDLE
přímo u Vás na místě strojem
na vlhko extrakční metodou.
Slušné jednání a zkušenosti. Tel.:
724 006 275, info@pvj-group.cz,
www.pvj-group.cz
``ÚDRŽBA ZELENĚ VE VÝŠCE
do 15m z naší hydraulické
plošiny. Řežeme, tvarujeme
i likvidujeme vysoké túje, stromy
a živé ploty. Tel.: 724 006 275,
e-mail: info@pvj-group.cz,
www.pvj-group.cz
``MYTÍ OKEN VČETNĚ RÁMŮ
A ŽALUZIÍ od úklidové firmy.
Nechte práci nám, už nelezte po
štaflích a odpočívejte. Tel.:
724 006 275. www.pvj-group.cz
``SEKÁME ZAROSTLÉ
POZEMKY a vysokou trávu
našimi stroji. Odstraníme také
křoví, nálety, zlikvidujeme odpad.
Tel.: 724 006 275.
www.pvj-group.cz
``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
``DÁMY S LUXEM - čištění
koberců a sedaček profi strojem
KÄRCHER. Praxe 8 let.
Tel.: 732 212 022
``Hodinový manžel elektro, voda
a další práce. 40 let praxe na rek.
bytů. Tel.: 602 366 135
``KOTEL-KARMY-VAFKYSPORÁKY kvalitní a rychlý
servis. PLYNEL.CZ Jiří Kudela
TEL.: 776 120 919, info@plynel.cz
``KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ
A POSTŘIK STROMŮ, STŘÍHÁNÍ
KEŘŮ, ÚDRŽBA TRÁVNÍKŮ vč.
odvozu. T.: 604 512 297
``ČISTĚNÍ KOBERCŮ
A SEDAČEK, MYTÍ OKEN,
OPRAVA ŽALUZIÍ, ÚKLID
A VYKLÍZENÍ BYTŮ, DOMŮ
A SKLEPŮ , ČIŠTĚNÍ GARÁŽÍ,
Tel.: 602 835 102
``INSTALATERSKÉ, MALÍŘSKÉ
A ZEDNICKÉ PRÁCE, ÚKLID
A VYKLÍZENÍ, ÚDRŽBA
ZAHRAD Tel:. 602 835 102
``EXTERNÍ PŘEDSEDA SVJ Ing.
Mirgová, Tel.: 603 415 830
www.predseda-svj.cz

``ŽALUZIE-LODŽIE-ROLETY:
montáže a servis. Česká výroba.
Volejte 605 862 441
REALITY POPTÁVKA

``HLEDÁM BYT KE KOUPI 1+1 –
3+1 v Praze 8 a 9.
Tel.: 778 085 837
``Koupím byt nebo menší domek
v Praze a blízkém okolí. Na
vystěhování nespěchám, lze i na
dožití. Platba ihned. Vyplatím
dluhy i exekuce. Tel.: 608 661 664
``VÝKUP BYTŮ PRAHA.
MOŽNOST BYT NADÁLE UŽÍVAT.
Vykupujeme byty i s dluhy
nebo v exekuci. Platba ihned
v hotovosti. Tel.: 739 665 455
``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
``Koupím chatu, chalupu do
50 km od Prahy v dobrém
i špatném stavu. Děkuji za
nabídku, tel.: 720 031 400
``Přímý zájemce koupí 2KK3+1. Ideálně před rekonstrukcí.
Finance v hotovosti do týdne.
Vyplatíme i provizi za tip.
UNGELT INVEST SRO.
Tel.: 776 672 943
REALITY SLUŽBY

``MARTIN KRATOCHVÍL
– REALITNÍ MAKLÉŘ NA
DOPORUČENÍ pro Prahu 8.
Osobní přístup. 20 let zkušeností
na trhu. NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY
při prodeji a pronájmu vaší
nemovitosti. Zdarma tržní odhad
a poradenství. Spolehlivost.
www.martinkratochvil.cz
Tel.: 777 150 350
REALITY PRONÁJEM

``Hledám menší byt do 14 tisíc
nebo větší do 19 tisíc jen pro
2 osoby - pár. Ideálně na 2 roky
a více, může být balkon, centrum
do 30 minut. Zařízení na dohodě.
RK nevolat. Děkuji. 605 845 088
``Nabízím k pronájmu byt 2+KK
v P-8, Čimice, Křivenecká ul.
Tel.: 605 813 622
``GARÁŽOVÉ STÁNÍ
K PRONÁJMU V ULICI
KŘIŽÍKOVA PRAHA 8 ZA
1400KČ. TEL.: 602 288 444.
NÁKUP – PRODEJ

``AUTO DO 30 000 Kč koupím.
Tel.: 602 889 740
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``ANTIKVARIÁT KOUPÍ KNIHY,
OBRAZY, GRAFIKU, BANKOVKY
mince, čtyřlístky, mapy
a pohledy. Tel.: 773 542 797

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

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

``TopDoučování, tel.: 737112013

``Koupím staré šperky i poškozené
zlaté mince, stříbrné předměty,
staré zbraně, hodinky atd.
INTERANTIK Praha 9, Pod
Pekárnami 3, T.: 605 829 440 po
10h. Děkujeme, za telefon předem!
``Ořechy-králíky-vajíčkabrambory. Tel.: 723 266 481
KRÁSA

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

www.praha8.cz

VÝUKA – KURZY

``Výuka kytary začátečníci
a pokročilí. Hnězdenská.
Tel.: 736 287 212
``ŠACHOVÝ KLUB BOHNICE
PŘIJÍMÁ NOVÉ ZÁJEMCE
O ŠACHY, mládež i dospělé,
začátečníky i zkušenější.
Scházíme se na adrese Dolákova
537/26, Praha 8 v pondělí
a čtvrtek po 17:30 hod. Kontakty
tel.: 737 264 887, 602 286 410
NABÍDKA PRÁCE

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

``Hledáme kolegy pro montáže
žaluzií, rolet, sítí proti hmyzu.
Volná pracovní doba, odměna
dle počtu zakázek, rozsah
práce dohodou. Vhodné i jako
přivýdělek. Jednoduché
montáže, zapracujeme. Kontakt
písemně na gato@gato.cz,
telefon: 777 038 000

``Masáže Marika Tomanová:
reflexní, hloubkové a relaxační
masáže, práce s meridiány,
dárkové poukazy. Podlipného 14.
Tel.: 705114184.
www.masazetomanova.cz

``Dva expati potřebují zlepšit
konverzační češtinu a gramatiku.
Výuka u nás v ul. Kaňovského na
Praze 8 v odpoledních hodinách.
Uvítáme vystudovanou učitelku
češtiny. Tel.: 732 832 226

ZÁRÍ 2021
PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

Představení označená jako Pronájem otevřený veřejnosti si můžete
rezervovat, ale vstupenky se prodávají až večer před představením.
06/09 po HVĚZDNÝ VEČER S DANOU MORÁVKOVOU.
Povídání s oblíbenou herečkou a moderátorkou. Pořadem provází Jiří
19:00
Vaníček. Vstupné 150 Kč/100 Kč.

Klapkova 26, Praha 8.
Rezervace: www.divadlokh.cz, 284 681 103.

Změna programu vyhrazena.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Vstupné za představení LD Jiskra je 50 Kč, ostatní 80 Kč.

07/09 út ČERVENÁ KARKULKA. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.
17:00

10/09 pá

22/09 st DÍVČÍ VÁLKA. Nesmrtelná komedie Františka Ringo Čecha
aneb jak to Alois Jirásek neviděl. Hraje Divadlo Okko. Pronájem
19:30

17:00

KRYŠTŮFEK A LESNÍ BYTOSTI. Kryštůfek se ztratí
v lese. Svůj strach ale překoná, a protože má dobré srdce, pomohou
mu bytosti, které nemůžeme běžně vidět - Paní Voda, Král stromů
a Víla květin. Zveme Vás na výtvarnou podívanou za doprovodu živé
autorské hudby. Hraje divadlo Pruhované panenky. Od 3 let.

30/09 čt DOPISY OLZE. Komponovaný pořad spojující hudbu, zpěv
a četbu z korespondence Václava Havla své ženě Olze z vězení. Pořad
19:00

11/09 so

O TŘECH NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH.

14/09 út

ČERVENÁ KARKULKA. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

18/09 so

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA. Vyprávěné

21/09 út

KAŠPÁREK A ZLÁ LIŠKA. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

28/09 út
17:00

KAŠPÁREK A ZLÁ LIŠKA. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

otevřený veřejnosti. Vstupné 200 Kč/160 Kč.

k nedožitým 85. narozeninám V. Havla. Účinkují: četba – Valerie Zawadská,
zpěv – Eva Garajová, klavír – Šárka Knížetová. Vstupné 150 Kč/100 Kč.

03/10 ne Mark St. Germain: RELATIVITA. Příběh založený
19:00
na dramatické spekulaci a fiktivním setkání Alberta Einsteina se svou
dospělou dcerou Lieserl, která se narodila v roce 1902, ale už v roce 1904
záhadně zmizela. Hrají Miroslav Táborský, Kateřina Táborská a Lucie
Štěpánková. Vstupné 300 Kč/250 Kč.

Městská část
Praha 8

10:00

17:00
10:00

17:00

Veršované interaktivní loutkoherecké představení, vycházející
z klasické pohádky O třech neposlušných kůzlátkách. Můžete se těšit
na loutky kůzlátek vyrobené z ovčího rouna i na veselé písničky za
doprovodu flétny a kytary. Hraje divadlo Pruhované panenky. Od 3 let.

pohádky z celého světa pro malé i větší posluchače. Živé vyprávění, při
kterém vypravěči používají jen svůj hlas, gesta a mimiku, je poutavé,
interaktivní a pěstuje v dětech jejich přirozenou představivost.
Účinkuje Story telling. Od 4 let.
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Zdravotní a sociální péče
KOBYLISY

Salesiánské středisko –
50 sportovních kroužků

nn„Ve zdravém těle zdravý duch,“ říkávala s oblibou naše starší generace a tohoto pravidla se v Kobylisích drží dodnes.
Pokud děti a mladí sportují, dělají smysluplnou činnost, pracují na své kondici, chrání
tím i své zdraví. Salesiánské středisko mládeže v Praze – Kobylisích právě proto nabízí
dětem širokou škálu sportovních kroužků.
V padesáti sportovních kroužcích sportuje
ročně více než 500 dětí. Samozřejmě co do
obliby vedou u dětí lezecké a fotbalové kroužky. Ale zájem je velký i o hokejbal, stolní tenis,
judo, historický šerm, pilates, jógu a sportovní
kroužky pro nejmenší účastníky.
Kromě sportovních kroužků mohou děti
sportovat i v otevřeném klubu Oratoř. Zde se
dokonce pravidelně odehrává pro děti školení, jak jezdit na skate a koloběžkách v našem
skate parku.
Novinkou je Salesiánská fotbalová akademie, která vznikla jako alternativa mezi
fotbalovým kroužkem a profesionálním
klubem. Je zde kladen důraz na týmovost,
férovou hru, a hlavně na přátelské a pohodo-

MEZI NEJOBLÍBENĚJŠÍ KROUŽKY patří lezení.

vé prostředí, jak mezi hráči samotnými, tak
mezi hráči a trenéry.
Kromě pravidelných kroužků se děti účastní
i sportovních závodů a turnajů, kde mohou
zúročit svůj sportovní talent a většinou dosahu-
jí skvělých výsledků. Středisko pořádá i mnoho
sportovních jednorázových akcí a táborů.
Rádi bychom poděkovali především radnici
Prahy 8, která právě tyto naše sportovní aktivity s dětmi a mladými lidmi výrazně podporuje.
Více informací najdete na: www.strediskokobylisy.cz
Eva Špačková

ONKOLOGIE

Centrum Amelie se
otevírá návštěvníkům
Přijďte na roh Šaldovy a Sokolovské ulice
22. září na Den Amelie. Nakoukněte do bohatého programu, jehož součástí budou oblíbené pravidelné aktivity jako trénink paměti
nebo pilates, ale i speciální aktivity pro velké
i malé. Patřit k nim bude tvoření zápisníků
japonskou knižní vazbou, workshop žonglování nebo podvečerní čtení pohádek pro děti.
Den Amelie vyvrcholí večerní přednáškou
oblíbeného psychiatra Radkina Honzáka,
kterou se návštěvníci mohou inspirovat.
Zváni jsou nejenom lidé s onkologickou
nemoci a jejich blízcí, ale i podporovatelé
Amelie, zdravotníci a studenti zdravotních
a sociálních oborů, zájemci o dobrovolnictví
a široká veřejnost, včetně občanů Prahy 8.
Den Amelie chce nejen otevřít své brány,
propojit se s městskou částí, ale i zviditelnit
téma onkologické nemoci široké veřejnosti.
Vizí je ukázat, že i život s onkologickou
nemocí může být aktivní a plný života.
Přijďte si zacvičit, tvořit nebo si jen tak
posedět v Amelii, podívat se na prostory,
seznámit se s pracovníky, dobrovolníky
i dalšími lidmi a podpořit dobrou věc.
Více informací o akci najdete na: www.
(tk)
amelie-zs.cz.

PŘEDSTAVUJEME DOBROVOLNÍKY CAP PRAHA 8

Senioři seniorům

-

Les loupežníků
16. září 2021
ĎáblickÝ háj

Vstup od Vozovny Kobylisy

VSTUP ZDARMA

aktivně využívá internet, chodí
Paní Poková, která v létě oslavina protahovací cvičení a předla 90 let, vzpomínala v nedávno
nášky, šije, s láskou pečuje
natočeném videu pro faceo svoji domácnost, miluje večerbookovou stránku CAP Praha 8
ní posezení na balkoně a pohled
na své počátky s touto sociální
na ďáblické sídliště, kde to má
službou Prahy 8. „Byla jsem
velmi ráda, a s kroužkem přítelu zrodu CAPu před 13 lety
kyň se pravidelně schází u kaa z počátku jsem navštěvovala
retního stolku.
různé kurzy, pak
A také již několik
přišla paní Eva
let sama „capovHrbotická, která
ský“ recitační
měla ráda básničkroužek vede
ky, a tak vznikl
a pro ostatní je
náš recitační
velkou radostí
kroužek,“ vzpopozorovat členy
míná a doplňuje,
kroužku, jak se
že pravidelná
těší na vystoupenávštěva je
ní, s jakým elárovněž o tréninnem si ho
ku a procvičování
připravují.
hlavy. Sama tak
Přiznává, že
mimoděk potvrobdobí covidu
zuje fakt, že CAP
bylo těžké, a vnímnohé seniory
má, jak mnoho
z Prahy 8 provází PANÍ POKOVÁ vede recitační
kroužek.
seniorů, uzavředlouhé roky,
ných ve svých domácnostech,
pomáhá jim překonávat složité
poznamenalo. I proto s obavou
životní chvíle, navracet pravivyhlíží blízké měsíce, ale s přídelností smysl.
stupem sobě vlastním ví, že
Paní Poková je svým pozitivudělá vše, aby jí zbytečným
ním přístupem k životu, od
hořekováním neutíkaly cenné
přírody veselou a přátelskou
chvíle s přáteli a rodinou. Chce
povahou, láskou k umění a pototiž oslavit ještě stovku, slib,
třebou dělat něco smysluplného
který si dala s kamarádkou.
pro ostatní velkým vzorem, jak
Gratulujeme a děkujeme za
se i ve vyšším věku těšit z každévše, co pro ostatní děláte.  (red)
ho dne. Ráda luští křížovky,

9.00 - 12.00 kolektivy dětí MŠ a ZŠ
12.00 - 18.00 veřejnost a rodinné týmy
(17.00 poslední startující)

DDM hl. m. Prahy

Spirála

DDM Praha 8
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Inzerce

VÁS ZVE NA

18. ZÁŘÍ 2021

BOHNICE
Kostel sv. Václava, Ústavní ul.
» 13,00 – 17,00 hodin

KARLÍN
Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Karlínské nám.
» 8,00 – 19,00 hodin

KOBYLISY

LIBEŇ
Libeňský zámek, Zenklova 35
» 13,00 – 18,00 hodin
» prohlídky pouze s průvodcem začínají každou
celou hodinu. Poslední začíná od 17,00 hod.
Grabova vila, Na Košince 1
» 13,00 – 18,00 hodin
» prohlídky pouze s průvodcem začínají každou
celou hodinu. Poslední začíná od 17,00 hod.

www.praha8.cz
www.historickasidla.cz

Kostel sv. Vojtěcha, Zenklova ul.
» 11,00 – 17,00 hodin
Synagoga na Palmovce, Ludmilina ul.
» 13,00 – 19,00 hodin

Kobyliská střelnice, Žernosecká x Bojasova ul.
» 8,00 – 18,00 hodin
» bez průvodce
Kostel U Jákobova žebříku,
U Školské zahrady 1264/1
» 10,00 – 17,00 hodin

DOLNÍ CHABRY
Kostel Stětí svatého Jana Křtitele,
Bílenecké nám.
» 10,00 – 17,00 hod.

ĎÁBLICE
Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava,
ul. U Parkánu
» 15,00 – 20,00 hod.
» prohlídky s informacemi o historii kaple
» od 18,30 hod. koncert klasické hudby

Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna. Konání akce
se bude řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví.

Městská část
Praha 8
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CENTRUM
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ

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

CAP Burešova

ZÁJEMCI O PROGRAMOVOU NABÍDKU SE MOHOU HLÁSIT V KANCELÁŘI CAP OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY.

POHYBOVÉ AKTIVITY
Pondělí

 9:30–12:00  Nordic Walking
pro méně zdatné – L. Čipera
Informace na webu:
klus-osmicka.webnode.cz
 10:00–11:00  Cvičení na
židlích – I. Kostečková

Středa

 9:30–11:00  Zdravotní
cvičení, terapie tancem –
J. Matějková od 1. 9.
 11:00–13:00  Kurzy společenského tance – Ing. M. Sokol,
E. Dlouhá od 1. 9.

UPOZORNĚNÍ:

Aktivity budou probíhat
dle nařízení vlády. Prosím
sledujte aktuální situaci.
V případě dotazů volejte
na: tel. 283 881 848

Čtvrtek

 Pravidelné turistické výlety
– RNDr. Štulc. Informace v kanceláři CAP
 9:30–12:00  Nordic Walking
pro zdatné – L. Čipera.
Informace na webu:
klus-osmicka.webnode.cz

Pátek

 10:00–11:00  Cvičení na
židlích – I. Kostečková od 3. 9.

TRÉNINK PAMĚTI,
PŘEDNÁŠKY A DALŠÍ
AKTIVITY
Úterý

 9:30–11:00 Dramaticko-recitační kroužek – Z. Poková
od 7. 9.

Úterý 21. 9.

 14:00–11:00 Ludwig van
Beethoven – přednáší
H. Kohoutová

Středa 29. 9.

 13:30 Vycházka po Praze
s průvodkyní JUDr. H. Barešo-

vou – přihlášení předem nutné.
Přihlášky od prvního dne
v měsíci telefonicky na tel. č.
283 881 848 nebo osobně
v kanceláři CAP Burešova.

Čtvrtek 30. 9.

 14:00 Duchovní beseda
s Mgr. Barbarou Tranovou

ARTETERAPIE,
VÝTVARNICTVÍ A RUČNÍ
PRÁCE
Čtvrtek 23. 9.

 10:00  Lapače snů – tvořivá
dílnička s paní místostarostkou
Vladimírou Ludkovou

Pátek 24. 9.

 8:30  Patchwork s Mgr.
Sylvou Kyselovou

POČÍTAČOVÉ KURZY
A VOLNÝ PŘÍSTUP NA
INTERNET
Pondělí

 8:00–12:00  Přístup na
internet

Úterý

 8:00–9:30  Přístup na
internet
 10:00–11:00  Školička PC
– konzultace – Ing. V. Pázler
7. a 21. 9.

Středa

 8:00–12:00  Přístup na
internet
 10:00–11:00  PC Školička
– RNDr. E. Tomková od 6. 10.

Čtvrtek

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

Pátek

 8:00–12:00  Přístup na
internet

JAZYKOVÉ KURZY
Pondělí

 8:00–9:00  AJ pro začátečníky – F. Urban od 6. 9.

 9:30–10:50  FJ – Ing. K. Krpejš
(zastoupen P. Přibylem) od 7. 9.
 11:00–11:50  AJ Language
Titbits – PhDr. J. Sukopová od
6. 9.
 13:00–13:50  AJ Repeating
English – zač. a mírně pokr.
V. Machulková od 6. 9.

Čtvrtek 23. 9.
 9:30–10:45  IJ pro mírně
pokr. – J. Kříž od 9. 9.
 10:00–10:50  AJ konverzace
pro pokr. – Ing. M. Kolářová od
9. 9.
 11:00–11:50  AJ pro středně
pokr. – Ing. H. Soukupová

Úterý

 8:00–8:50 AJ pro začátečníky
– F. Urban od 7. 9.
 9:00–9:50 AJ pro mírně pokr.
– Ing. P. Vondráček od 7. 9.
 10:00–11:30 NJ pro mírně
pokr. – J. Kříž od 7. 9.
 10:10–11:00 AJ pro středně
pokr. – Ing. P. Vondráček (info
v kanceláři)
 11:10–12:00 AJ pro mírně
pokr. – Ing. P. Vondráček (info
v kanceláři)
 13:00–14:30 IJ pro začátečníky – J. Kříž od 7. 9.

od 2. 9.
 11:10–12:00  AJ pro středně
pokr. – Ing. M. Kolářová od 9. 9.
 11:10–12:00  AJ Bible stories
– Ing. P. Vondráček od 2. 9.

Pátek 24. 9.
 9:00–10:30  Angličtina s konverzací – Mgr. H. Vašíčková od
10. 9.

Středa

 8:30–9:20  AJ pro mírně pokr.
– Ing. H. Soukupová od 1. 9.
 9:00–11:00  ŠJ pro radost
– E. Rozsypalová od 22. 9.
 9:50–10:45  AJ pro pokr.
– M. Mizerová od 8. 9.
 11:10–12:00  NJ pro pokr.
– JUDr. M. Pudil od 8. 9.
 11:15–12:30  AJ pro pokr.
– Z. Mejstřík od 8. 9.
 14:30–16:00  NJ konverzace
pro pokr. – T. Zelinka od 1. 9.

PŘIJÍMÁ NOVÉ KLIENTY
domov se zvláštním režimem
specializace na Alzheimerovu
chorobu a demenci
vhodné i pro imobilní klienty
Domov seniorů Vysočany
Bassova 14, Praha 9
www.dsvysocany.cz
601 526 025
775 065 565
zadosti@dsvysocany.cz
placená inzerce

Nekvasilova 625/2 - metro Invalidovna, 775 718 470
těšíme se na vás v září 2021:
d

Pá 3.9. od 19:30: Poříčská madona
co dělat s obrazem v rákosí na břehu
Sázavy? / inspirace: Jáchym Topol
d

Po 6.9. od 19:00: Pjér la Š'éz
přednáška/debata a promítání filmu
"Povedený kacíř"
d

Pá 17.9. od 19:30: Dešťová hůl
kdo je dneska indián? / ten, kterej jezdí
na motórce? / inspirace: Jiří Hájíček
d
www.divadlokamen.cz
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CENTRUM
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ

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

CAP Mazurská

ZÁJEMCI O PROGRAMOVOU NABÍDKU SE MOHOU HLÁSIT V KANCELÁŘI CAP OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY.

POHYBOVÉ AKTIVITY
Pondělí

 8:00–8:45  Čchi – kung
(vede M. Dobrovská) od 4. 10.
 9:10–10:00  Čchi – kung (vede
RNDr. J. Pospíšilová) – od 4. 10.
 10:20–11:20  Jóga (vede
J. Borská) – od 4. 10.
 11:45–12:30  Zdravotní
cvičení na bederní páteř (vede
D. Kopřivová) – od 4. 10.
 12:50–15:15  Stolní tenis

Úterý

 8:00–8:45  Spinální cvičení
– bederní páteř (vede M. Dobrovská) – od 5. 10.
 9:10–10:00  Zdravotní cvičení (vede J. Hrubá) – od 5. 10.
 9:00–12:00  Nordic walking
(vede S. Činátlová) – sraz na
Mazurské před centrem CAP
– od 7. 9.
 10:20–11:00  Zdravotní
cvičení na židlích (vede Mgr.
Z. Vévoda) – od 7. 9.
 11:20–12:40  Jóga (vede
E. Bihelerová) – od ledna
 13:00–15:00  Stolní tenis pro
pokročilé

Středa

 8:00–8:45  Zdravotní cvičení
(vede Kovaříková) – od 15. 9.
 10:20–11:20  Zdravotní
cvičení (vede V. Formánková)
– od 6. 10.
 10:30–11:30  Zdravotní
cvičení – cvičí se v KD Krakov
(vede L. Němcová) – od 6. 10.
 11:45–13:00  Jóga (vede
J. Borská) – od 6. 10.
 13:30–15:00  Stolní tenis

Čtvrtek

 8:10–9:10  Čchi-kung –
M. Vilímová – od 23. 9.
 9:30–10:50  Všestranné
zdravotní cvičení a terapie
tancem (vede J. Matějková) – od
9. 9.
 9:30–11:00  Nordic walking
– sraz na Mazurské před centrem CAP
 12:40–13:40  Relaxační
cvičení motivované jógou
(vede E. Parma) – od 9. 9.

Zájemci o kurzy se mohou
hlásit v kanceláři CAP
Mazurská buď osobně
nebo telefonicky na tel. č.
283 024 118.
Dále je nutné se vždy přihlásit na všechny dílničky
a přednášky! Děkujeme za
pochopení.
 14:00–14:45  Cvičení – Veselé
židle (vede M. Dobrovská) – od
7. 10.

Pátek

 8:00–9:15  Stolní tenis
 9:40–10:40  Zdravotní cvičení (vede. Josková) – od 3. 9.
 10:40–11:40  Orientální tance
(vede H. Kurková) – od 24. 9.
 13:15–14:00  Zdravotní
cvičení na židlích (vede Mgr.
Z. Vévoda) – od 22. 10.

TRÉNINK PAMĚTI,
PŘEDNÁŠKY A DALŠÍ
AKTIVITY
Pondělí

 13:30  Přednáška – Ludwig
van Beethoven (přednáší
H. Kohoutová) – 13. 9.

Středa

 13:30–15:00  Klubové setkání
– sudé týdny: 8. 9. a 22. 9.
 13:30–15:00  Bingo - společenská hra (vede I. Košťálová
a J. Hrubá) – liché týdny: 15. 9.
a 29. 9.

ARTETERAPIE,
VÝTVARNICTVÍ
A RUČNÍ PRÁCE
Úterý

 10:00–12:00  Korálková
dílnička – koná se v KD Krakov
(vede Ing. B. Rošická) – 21. 9.

Čtvrtek

 8:00–10:00  Patchworková
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová)
– materiál zajištěn – 30. 9.
 9:30–11:30  Háčkování a pletení (vede J. Novotná) – 23. 9.

 10:00–12:00  Výtvarná dílnička – Lapače snů (vede Mgr.
V. Ludková) – 16. 9.

Pátek

 11:00–13:00  Výtvarná dílnička – malování akrylovými
barvami (vede A. Gaislerová) –
17. 9.

POČÍTAČOVÉ KURZY
A VOLNÝ PŘÍSTUP NA
INTERNET
Pondělí

Pátek

 8:00–9:00 Přístup na internet
 9:00–9:50 Školička PC – práce
se soubory (vede J. Votrubová)
– sudé týdny: 10. 9. a 24. 9.
 10:00–10:50 Školička PC
– práce se soubory (vede
J. Votrubová) – sudé týdny:
10. 9. a 24. 9.
 12:00–14:00 Přístup na
internet

JAZYKOVÉ KURZY
Pondělí

 8:00–9:00 přístup na internet
 9:15–10:15 Školička PC
a internetu pro začátečníky
(vede O. Měchura) – od 6. 9.
 12:30–15:00 přístup na
internet

 9:00–10:00 AJ pro pokročilé
(vede Mgr. M. Rexová) – od 20. 9.
 10:15–11:15  Interlingua pro
mírně pokročilé (mezinárodní
jazyk – vede O. Měchura) – od
6. 9.

Úterý

Úterý

 8:45–9:35 Školička PC a internetu pro mírně pokročilé (vede
Ing. B. Šmilauer) – od 14. 9.
 13:00–14:30 přístup na
internet
 13:00–15:00 Poradna s mobilními telefony a PC (vede
R. Štůstková) – od 7. 9.

Prosíme všechny klienty
a lektory, aby si překontrolovali časy svých aktivit. Vzhledem k situaci
došlo k časovým změnám.
Děkujeme za pochopení.

Středa
 8:00–9:00 Přístup na internet
 9:00–9:50 Školička PC a internetu pro mírně pokročilé (vede
Ing. V. Košťál) – liché týdny:
15. 9. a 29. 9.
 10:00–11:00 Školička PC
a internetu pro začátečníky
(vede Ing. V. Košťál) – liché
týdny: 15. 9. a 29. 9.
 12:30–14:30 Přístup na
internet

Čtvrtek

 12:30–14:30 Přístup na
internet

 8:30–9:40 NJ pro pokročilé
– od října
 9:45–10:45  Interlingua pro
mírně pokročilé (mezinárodní
jazyk – vede O. Měchura) – od
7. 9.
 13:00–14:00 IJ pro mírně
pokročilé (vede E. Hyklová)
– od 5. 10.

Středa
 8:15–9:30 AJ pro pokročilé
(vede Mgr. E. Emmerová) – od
1. 9.
 10:00–11:00 FJ pro pokročilé
(vede M. Randyšová) – od 15. 9.
 11:00–12:00 FJ konverzace
(vede M. Randyšová) – od 15. 9.

Čtvrtek

 8:30–9:30 AJ pro mírně
pokročilé (vede Ing. H. Soukupová) – od 2. 9.
 12:30–13:30 NJ pro mírně
pokročilé (vede Ing. H. Soukupová) – od 7. 10.
 13:50–14:45 AJ pro pokročilé
(vede E. Parma) - od 9. 9.

Pátek

 8:30–9:30 AJ pro mírně
pokročilé (vede H. Pexová) – od
října
 9:45–10:45 ŠJ začátečníci
(PhDr. O. Macíková) – od října
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Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Centrum aktivizačních programů
Praha 8, Bulovka 1462/10 tel.: 283 842 214
email: cap@sospraha8.cz www.sospraha8.cz
https://www.facebook.com/cappraha8

CAP Bulovka

ZÁJEMCI O PROGRAMOVOU NABÍDKU SE MOHOU HLÁSIT V KANCELÁŘI CAP OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY.

POHYBOVÉ AKTIVITY
Pátek 3. 9. a 17. 9.

 13:00–14:30  Cvičení na
židlích – Z. Pavlíková

Pátek 24. 9.

 13:00–14:30  Antistresová
cvičení – Z. Pavlíková

TRÉNINK PAMĚTI,
PŘEDNÁŠKY A DALŠÍ
AKTIVITY

Středa 8. 9. a 22. 9.

Pondělí 6. 9. a 20. 9.

 13:00–14:30 CO COVID DAL?
– Z. Pavlíková

 13:00–14:30 BINGO
– Z. Pavlíková

 13:00–14:30 Trénink paměti
– Z. Pavlíková

Středa 29. 9.

ARTETERAPIE,
VÝTVARNICTVÍ
A RUČNÍ PRÁCE
Úterý 7. 9., 14. 9. a 21. 9.

 10:00–11:30  Tvořivý šuplík
– V. Ludková

Zářijová doplňovačka

KLUBY SENIORŮ

Info: www.sospraha8.cz
Tel: 283 842 214
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.
Adresa

Provozní doba

Od – do

Vedoucí

DPS Křižíkova 50

dle termínu
v programu

–

–

DPS Bulovka 10

čtvrtek

13:00–16:00

Alena Šoutová

DPS Burešova 12

pondělí a středa

13:30–16:30

–

Hudební odpoledne s paní Miluší Beranovou od 14:00
6. a 20. 9.
KS Burešova
Písničky „Dožínky a vinobraní“ s Mgr. Václavem Vomáčkou od 14:00
13. 9.
KS Burešova
16. 9.
KS Bulovka
Bingo s Ilonou Košťálovou a Janou Hrubou od 14:00
21. 9.
KS Křižíkova
Trénink paměti – Z. Pavlíková od 14:00
23. 9.
KS Křižíkova
Antistresová cvičení – Z. Pavlíková od 14:00
30. 9.
KS Křižíkova

„Rybízový koláč“. Tak zní tajenka
doplňovačky prázdninového
čísla. Tajenka zářijového čísla
označuje činnost, kterou většina
českého národa miluje. Opět
luštíte o tři „napínavé“ detektiv-

ky. Znění tajenky posílejte do
10. září 2021 na známý e-mail:
vladimira.ludkova@praha8.cz.
Vylosovanými luštiteli jsou
paní Z. P., paní O. J. a pan V. R.
Gratulujeme.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pohodové odpoledne na Karlínském náměstí

KARLÍN ZÁŘÍ
ZASTÁVKA VOLNÝ ČAS

9.
1. Svátek 15. 8.
6. Tepelná úprava potravin
2. Muž pilotující letadlo
7. Dívčí hračka
3. Marie zdrobnělina
8. Noční odpočinek
4. Pokrývka hlavy
9. Konec závodu
5.92x30_MM_Ivanco.qxp_Sestava
Stanice metra B na území Prahy 81 31.07.21 19:40 Stránka 1

čtvrtek 9. 9. 2021
15 –19 hodin
Vstup zdarma
www.ddmpraha.cz
placená inzerce
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Servis / Inzerce
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Lokalita

Datum

Čas

Lokalita

Datum

Čas

Štěpničná

1. 9. 2021

13:00 – 17:00

K Mlýnu x Chorušická

29. 9. 2021

13:00 – 17:00

Kurkova

1. 9. 2021

14:00 – 18:00

Hnězdenská x Olštýnská

29. 9. 2021

14:00 – 18:00

Na Dlážděnce x U Sloupu

1. 9. 2021

15:00 – 19:00

Havlínova x Pohnertova

30. 9. 2021

13:00 – 17:00

Havránkova x Šimůnkova

2. 9. 2021

13:00 – 17:00

Na Truhlářce

30. 9. 2021

14:00 – 18:00

Pernerova x Lyčkovo náměstí

2. 9. 2021

14:00 – 18:00

Roudnická

30. 9. 2021

15:00 – 19:00

Drahorádova

3. 9. 2021

13:00 – 17:00

Janečkova

3. 9. 2021

14:00 – 18:00

U Drahaně 163/9

3. 9. 2021

15:00 – 19:00

Lokalita

Datum

Čas

Braunerova x Konšelská

4. 9. 2021

8:00 – 12:00

Přívorská x Hanzlíkova

5. 9. 2021

13:00 – 16:00

Kubíkova

4. 9. 2021

9:00 – 13:00

Na Hlinách

8. 9. 2021

13:00 - 17:00

Pobřežní x U Nádražní lávky

4. 9. 2021

10:00 – 14:00

Na Bendovce x Nad Pentlovkou

8. 9. 2021

14:00 - 18:00

Pivovarnická x Na Rokytce

7. 9. 2021

13:00 – 17:00

Modřínova x Javorová

8. 9. 2021

15:00 - 19:00

Mazurská

7. 9. 2021

14:00 – 18:00

K Mlýnu x Chorušická

12. 9. 2021

9:00 – 12:00

Tanvaldská 1

7. 9. 2021

15:00 – 19:00

U Pekařky

13. 9. 2021

13:00 - 17:00

Písečná x Na Šutce

9. 9. 2021

13:00 – 17:00

Na Dílcích

13. 9. 2021

14:00 - 18:00

Kašparovo náměstí

9. 9. 2021

14:00 – 18:00

Fořtova x Okořská

13. 9. 2021

15:00 - 19:00

Burešova

9. 9. 2021

15:00 – 19:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

19. 9. 2021

13:00 – 16:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

10. 9. 2021

13:00 – 17:00

Přemyšlenská x Chaberská

20. 9. 2021

13:00 - 17:00

Frýdlantská

10. 9. 2021

14:00 – 18:00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna

20. 9. 2021

14:00 - 18:00

Kubišova x Gabčíkova

10. 9. 2021

15:00 – 19:00

Sopotská x Bydhošťská

20. 9. 2021

15:00 - 19:00

Chaberská x Líbeznická

11. 9. 2021

13:00 – 17:00

Trojská x Nad Trojou

26. 9. 2021

9:00 – 12:00

Na Žertvách x Vacínova

11. 9. 2021

14:00 – 18:00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV

27. 9. 2021

13:00 - 17:00

Petra Bezruče x U Pískovny

11. 9. 2021

15:00 – 19:00

Na Přesypu x Vzestupná

27. 9. 2021

14:00 - 18:00

Uzavřená

14. 9. 2021

13:00 – 17:00

Na Pěšinách x Pod Statky

14. 9. 2021

14:00 – 18:00

Třebenická x Sebuzínská

14. 9. 2021

15:00 – 19:00

Na Přesypu x Pod Přesypem

15. 9. 2021

13:00 – 17:00

Dolákova x Hackerova x Kusého

15. 9. 2021

14:00 – 18:00

Gdaňská x Toruňská

16. 9. 2021

13:00 – 17:00

Pernerova x Peckova

16. 9. 2021

14:00 – 18:00

Prosecká x Františka Kadlece

16. 9. 2021

15:00 – 19:00

Podhajská pole

17. 9. 2021

13:00 – 17:00

Třeboradická x Košťálkova

17. 9. 2021

14:00 – 18:00

Kandertova x Lindnerova

17. 9. 2021

15:00 – 19:00

Petra Bezruče x Čumpelíkova

18. 9. 2021

8:00 – 12:00

Gabčíkova

18. 9. 2021

9:00 – 13:00

Ke Stírce x Na Stírce

18. 9. 2021

10:00 – 14:00

Lindavská

21. 9. 2021

13:00 – 17:00

Řešovská x Zelenohorská

21. 9. 2021

14:00 – 18:00

Pekařova x Jestřebická

21. 9. 2021

15:00 – 19:00

Klecanská x Na Ládví

22. 9. 2021

14:00 – 18:00

U Pekařky

22. 9. 2021

15:00 – 19:00

Pakoměřická x Březiněveská

23. 9. 2021

13:00 – 17:00

Ratibořská x Radomská

23. 9. 2021

14:00 – 18:00

Kubišova x S. K. Neumanna

23. 9. 2021

15:00 – 19:00

Fořtova x Okořská

24. 9. 2021

13:00 – 17:00

V Zahradách x Na Sypkém

24. 9. 2021

14:00 – 18:00

Zhořelecká parkoviště Albert

24. 9. 2021

15:00 – 19:00

Mlazická

25. 9. 2021

8:00 – 12:00

U Sluncové x Za Invalidovnou

25. 9. 2021

9:00 – 13:00

Přemyšlenská x Služská

25. 9. 2021

10:00 – 14:00

BIOODPADOVÉ KONTEJNERY

Relativita
Mark St. Germain

Lucie Štěpánková

Miroslav Táborský

Kateřina Táborská

3. 10. 2021 v 19:00
Rezervace a nákup vstupenek: www.divadlokh.cz; tel. 284 681 103
vstupné 300,-/250,-

Relativita_plakat_A3_final.indd 1

Městská část
Praha 8

24.10.18 13:22
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Společenská rubrika
V případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím,
kontaktujte na tel.: 222 805 170, e-mail: osmicka@praha8.cz
JUBILEA
Milá Libuško,
právě uplynulo 55 let od výročí naší svatby. Jako manžel bych Ti chtěl poděkovat
za starostlivost a pracovitost po celou tuto dobu pro
celou rodinu, kdy jsme vychovali dva syny, kteří nás
obšťastnili čtyřmi vnoučaty. Měli jsme štěstí, že náš
život proběhl s málem nešťastných chvil včetně zdravotních problémů. Do dalších let Ti přeji i nadále
zdraví a veselou náladu.
Tvůj Jára

Červen 2021
Dne 10. 6. oslavili manželé
Jana a Karel Štochlovi
50 let společného života,
zlatou svatbu. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí
a zdraví do dalších let.

me a přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.

Září 2021
Dne 4. září oslaví naše milá
maminka, babička, prababička a praprababička, paní
Jaromíra Veselá 100. narozeniny. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, pohodu a spokojenost přeje celá široká rodina.

maminko, přejeme Ti pevné
zdraví a stále dobrou náladu do dalších let. Dcera Irča
s Petrem a vnoučata Klárka
s Péťou.

K 90. narozeninám naší babičky, prababičky, maminky,
tety Idy Pémové, přejeme
hodně zdraví, štěstí, pohody
a lásky do dalších let.

Dne 7. září oslaví moje milá
maminka Jarmila Havránková 90. narozeniny. Milá

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Dne 25. 6. oslavil pan Jaroslav Kukovič z Prahy 8 – Čimic 85. narozeniny. Přejeme
mu hodně zdraví a pohody,
manželka Jarmila, děti: Iveta, Michaela, Petr a vnoučata: Natálie, Jan, Albert.
Dne 31. 7. oslavila 91. narozeniny paní Zdena Poková.
Blahopřejeme a přejeme
všechno nejlepší do dalších let.

Dne 10. 7. oslavila krásné
105. narozeniny paní Marie
Vodochodská. Gratuluje-

Dne 15. srpna naše maminka
Ludmila Pokorná oslavila
98. narozeniny. K tomuto výročí a k nadcházejícímu svátku přejeme hodně zdravíčka,
spokojenosti a radosti s pravnoučaty a s námi všemi dospělými. Máme Tě moc rádi!

Dne 16. 7. oslavili manželé PhDr. Olga a JUDr. Aleš
Macíkovi 50 let společného
života, zlatou svatbu. Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let.

Dne 30.7. oslavil pan RNDr.
Miloslav Štulc 90. narozeniny. Gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.

Červenec 2021

Srpen 2021

Oznamujeme všem
přátelům a známým,
že nás dne 13. června 2021 po dlouhodobé, těžké nemoci
navždy opustila paní
Hana Lopraisová,

učitelka na Praze 8,
ve svých nedožitých
86 letech. Věnujte jí, prosím, spolu
s námi tichou vzpomínku. Zarmoucená
rodina.

Vážení spoluobčané,
• v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím,
kontaktujte na telefonních číslech 222 805 170 nebo 601 306 107,
popřípadě na e-mailové adrese: osmicka@praha8.cz.
• Fotografie a text zveřejňujeme jak v tištěné podobě časopisu
Osmička, tak v elektronické verzi umístěné na webových
stránkách www.mesicnikosmicka.cz.
• Prosíme vás, abyste zasílali fotografie pouze u dětí do tří
měsíců věku v době uveřejnění.
• Dále zveřejňujeme jméno a příjmení u dětí do šesti měsíců
věku, ostatní pouze pokud je volné místo.
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Společenská rubrika / Inzerce

N A T U R

EVA GÖNDÖROVÁ
OBRAZY

ROMAN WERNER
OBJEKT Y

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI
Leden 2021

Květen 2021

Keller Jáchym
Mišlai Jakub Josef
Stříbrný Josef

Haisová Julie
Hurtado Lopez Santiago David
 Janoušek Jakub

Únor 2021
Demečko Šimon
 Kostolná Karolina

 Pištěková Lea

 Landfeld Samuel

24| 9 – 26 | 11 | 2021
Libeňský zámek
Zenklova 1/35
Praha 8 - Libeň
Staněk Jaroslav
Zabloudil František
Zabloudil Jan

Březen 2021
Dauger Louise Tamara
Foglová Eleanora Amélie
 Gatial Denis

Duben 2021
Babičová Viktorie
Gec Jan
 Šebesta Matyáš

Červen 2021
Balogh Václav
 Frdlík Adam

Městská
část
Praha 8

OTEVŘENO
Po | St | 8.00 –18.00
Út | Čt| 8.00 –15.30
Pá |
8.00 –15.00
So | Ne| svátky | zavřeno
VSTUP ZDARMA

Konání výstavy se bude řídit aktuálními krizovými opatřeními vlády
a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.
Z akce bude pořízena foto a videodokumentace, která může být zveřejněna.

Přijměte pozvání na experimentální setkání u megalitické stavby

SVODIDLA
v Ďáblickém háji.

Kunert Pavel Samuel
Nováková Timea
Staša Viktor
Svobodová Háta

Červenec 2021
 Blahut Matouš

Tři obřady v různých fázích měsíce, postupné loučení se s
divokým živelným létem. Společný pochod a sběr bylin,
zklidnění, založení ohně, inhalování vůní při poslechu akustické
hudby. Každý měsíc jiný nevšední hudebník. Zavřené oči, teplo
plamenů, spalování rostlin, vdechování vonných dýmů a
oživování čichové paměti. Každý měsíc budou v ohni spalovány
jiné rostliny, navozující jiné atmosféry. Každá rostlina má své
fluidum, které stojí za to objevit. Jaké ho mají ty, rostoucí přímo
v Ládví? Obřad bude zakončen sestupem do města při
rozsvícených pochodních zažehnutých v očistném ohni.
Sraz vždy u fontány před bývalým kinem Ládví v 19 hodin.

30. srpna,13. září a 13. října 2021
Na obřadu jsou všichni vítáni, akce je zdarma a není třeba se
předem registrovat.

 Vlčková Johana
Žák Kryštof

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

Autory obřadu jsou MAK! a Efemér. Jedná se o doprovodný program k instalaci projektu
CirculUM programu Umění pro město. Akci pořádá Galerie hlavního města Prahy.
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Gastronomie
ŠÉFKUCHAŘŮV DENÍK

Konec léta láká k houbaření.
Kyselo patří ke klasice
nnZáří, to je měsíc, který mám rád. Ještě stále je teplo, ale už
ne horko. Stále je to na koupání a na vycházky do přírody, den
se pomalu zkracuje a listí začíná měnit své barvy.
Září mám většinou spojené
s houbami. My jako rodina
milujeme houbaření. Jezdíme na
Šumavu, když je víc času. A když
čas není, míříme k Lánům nebo
směrem na Příbram, a tam
v brdských lesích vždy na nějakou tu houbu narazíme.
Letos to bylo skvělé, protože
jsem měl celé léto v Českém

rozhlase Hradec Králové svůj
pořad Putování s šéfkuchařem,
kde jsme se toulali naší vlastí
a bavili se o všem typickém pro
jednotlivé kraje a regiony. A co
bych to byl za patriota, když
pocházím z Jaroměře ve východních Čechách, kdybych
opomenul tradiční krkonošské
kyselo.

Kyselo, stejně jako placky
s masem (ty si dnes neuvaříme, ale pokud chcete, recept
na ně najdete v mé knize
Šéfkuchařův deník) patří
k jídlu, které mě provázelo
celým dětstvím. Vařila ho má
babička, moje mamka, teď ho
vařím já a díky kyselu se má
žena konečně naučila jíst
houby. Takže kyselu vděčím za
mnohé. A tak snad přijde
k chuti i vám.
Radek Pálka

RADEK PÁLKA (45) žije
s rodinou již řadu let
v Bohnicích. Jako šéfkuchař působil v Německu,
Americe, Africe, Itálii.
Byl členem Národního
týmu kuchařů a cukrářů
ČR. V současné době
pracuje jako šéfkuchař
hotelu Duo na Střížkově.
Pamětníci ho mohou znát
třeba z pořadu Mňam
aneb Prima vařečka.
Kdyby vás napadlo něco,
co byste chtěli, abych vám
v časopise Osmička v budoucnu uvařil, klidně mi to
napište na e-mail: sefkucharuvdenik@gmail.com

KRKONOŠSKÉ KYSELO patří mezi recepty, do kterých se mohou pustit i začínající kuchaři.

Krkonošské kyselo
SUROVINY:

POSTUP:

	200 g chlebového kvasu
	50 g másla
	10 g sušených hub (nebo
100 g čerstvých hub)
	1 cibule
	4 vejce
	sůl
	kmín
	1 litr vody

Chlebový kvas zalijeme vlažnou vodou, rozšleháme, osolíme, přidáme kmín a vývar
z namočených hub, které
rozsekané současně přidáme
(nebo čerstvé). Lepší je však
používat sušené houby, i když
je čerstvých dostatek. Chuť
sušených hub je intenzivnější.

Takto připravené kyselo necháme zvolna asi půl hodiny
vařit. Nakonec přidáme drobně
nakrájenou a na másle osmaženou cibulku a osmažená, ne
příliš hustě umíchaná vejce.
Ozdobíme pažitkou.
Tedy toto je recept, který
vařila má babička a mamka.
Existuje ještě recept, do které-

ho se dává smetana a uvařené
brambory. Pokud to tak děláte,
dělejte to i nadále. Já mám ale
rád to naše obyčejné jen
z kvasu, hub a vajec.

aptace knihy Stephena Kinga, běh chlapce Guse, který se tak jako hodne o osudu nás všech.
uce Falcon
zkoumá, jak kolabuje pozemská Zátah: Vykoupení (The Raid,
na
zvláštní
azz,ono
ale jeho
ži‑ pomezí realis‑ ostatní děti po útoku záhadného
biodiverzita a jestli je ještě čas tuto Indonésie/Francie/USA 2011)
viru tak
narodil
s částečně zvířecími Relikvie krizi odvrátit. Vypráví o tom, jak lid‑ sobota 5. 6., ČT 2 22:20
fantastiky,
kde nepřátelstvím
se nejslavnější
to nebude
černo‑
víjí,
jak si v
mlá‑
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rysy, perfektně mísí temné postapo‑ (Relic, Austrálie/USA
2020) z rovnová‑ Britský filmař Gareth Evans natočil
rový
spisovatel
dneška
jak si pohy‑
někteří myslí.
na střední
škole bílé,
stvo vychýlilo planetu
kariéřevlastní
muzi‑ bravurou. V se‑ kalyptické tóny s pohádkou. Takhle od 16. 5. na HBO
hy, vGO
níž se nacházela po tisíce let. před 10 lety cosi jako absolutní akč‑
so jemu
2021)
A když ho osud Lisey’s Story (USAumí
Jaktrpící
poznamenává
Rockström,
demencí
se ztra‑ věda ní film. Když moderní akci defino‑
s dětskou perspektivou praco‑ Babička Ema
v jazzovém klu‑ od 4. 6. na Apple TV+
sice mluví jasně, nikdo ji však nepo‑ vali filmaři v Hongkongu 80. a 90.
jako se zase ob‑
vat třeba Steven Spielberg. Nebo tí stejně záhadně,
ntaskních míst, Chilský filmař Pablo Larraín se ristů a kreslířů dneška. Jeho trilo‑ slouchá. „Nejsem z toho v depresi,“ let, vrcholem tehdejší choreografie
právě Lemire, jenž má velký dar, jak jeví. Dcera s vnučkou brzy začnou
picky zašmodr‑ po převážně historických či životo‑ gie Sweet Tooth se nyní dočkala dodává, „jsem naštvaný.“ Společně
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KNIHU JANA JUNGMANNA

do 11. června
nanoviny,
adresu:
Hospodářské
noviny, 180
Pernerova
673/47,
180 00Křížovka
Praha 8, heslo
Křížovka na víkend,
:eHospodářské
Pernerova
00nám
Praha
8, heslo
na víkend,
Správné
znění
tajenky673/47,
tohoto
čísla
zašlete
@economia.cz. Tři vylosovaní úspěšní luštitelé získají knihu autorek Doris Dahlin a Margarethy Hägglund: Naučte
aní úspěšní
luštitelé získají
knihu
Doris
DahlinMěsíčník
a Margarethy Hägglund: Naučte
nejpozději
do 10.
záříautorek
2021 na
adresu:
blikaci věnovalo nakladatelství Albatros Media, a. s., můžete si ji také objednat přímo v nakladatelství. Kontakty
lství Albatros
Media,Zenklova
a. s., můžete
ji také
objednat
Osmička
35, si
182
00 Praha
8 přímo v nakladatelství. Kontakty
ww.albatrosmedia.cz. Tajenka z 21. května: „nedá vlastnit, natož rozmnožit.“ Knihu Leonard Cohen získávají: Jiří
Můžete
použít
také
e-mail:
tajenka@praha8.cz.
nka z 21.Čech,
května:
„nedá
vlastnit,
natož
rozmnožit.“
Knihu Leonard Cohen získávají: Jiří
František
Praha
• Vladislav
Vrána,
Králíky.
Nezapomeňte
napsat svoji adresu a telefonní kontakt.
adislav Vrána,
Králíky.
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riálu Larraín ukazuje svůj pozoro‑
vatelský cit, který předvedl třeba
v portrétu americké první dámy
Jackie Kennedyové. Podobně kom‑

první tvůrce dokazuje, že na non‑
stop akci lze postavit celý film, aniž
by dílo ztratilo na atraktivitě a dy‑
namice. Policejní komando stoupá
domem mafiána patro za patrem
a dostává se až na vrchol možností
bojových choreografů i herců‑at‑
letů.

Zadání sudoku poskytlZadání
serversudoku
www.sudoku.na-webu.cz.
poskytl server www.sudoku.na-webu.cz.

tarista Martin
ná s intenzitou
atu a v podobně
lech drží vyprá‑
vrátili na Brou‑
. Pozoruje spor
emědělců, kte‑
a filosof:
a navíc otevírá

Připravil Tomáš Stejskal / Foto: archiv TV a VOD stanic

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

Připravil Tomáš Stejskal / Foto: archiv TV a VOD stanic
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www.praha8.cz

Inzerce

Městská část Praha 8 vás srdečně zve na

Libeňské
slavnosti
Program

Vstup
na akci i na
atrakce je
ZDARMA

Sobota 28. srpna 2021
14:00 – 18:00

před tzv. „Bílý domem“ (budova úřadu MČ Praha 8), U Meteoru 6
14:00 Joyful – koncert pěveckého sdružení
Městská část
14:30 Exploze – vystoupení úspěšných mažoretek
Praha 8
14:45 Valášek – vystoupení dětského folklorního souboru
15:00 Údolí klapajících mlýnků - pohádka pro děti od Petra Hrocha Bindera
15:30 Michael Hejč – koncert houslového virtuosa
16:00 Musica Dolce Vita - vystoupení Žofie Vokálkové (flétna) a Zbyňky Šolcová
(harfa) s hostem Felixem Šrámkem (Vojta ze seriálu Ulice)
16:30 Sokol Libeň – skupinové vystoupení
17:00 Patrola Šlapeto – staropražské písničky v podání populární kapely
Jak Libeň vypadala před 120 lety – komentované procházky k významným budovám
Libně z přelomu 19. a 20. století. Začátky ve 14.00, 15.00 a 16.00 hodin. Sraz před Libeňským
zámkem. Provází radní pro památkovou péči Michal Švarc.
*********************************************************
19:30 Můj romantický příběh – představení Divadla
Pod Palmovkou na nádvoří Libeňského zámku

www.praha8.cz

při příležitosti 120 let připojení k Praze

Změna programu vyhrazena.
Akce se bude řídit aktuálními epidemickými opatřeními vlády ČR a Ministerstva
zdravotnictví ČR. Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.
Vstupné

Prodej vstupenek přes prodejní portál GoOut.

290,- Kč,
zvýhodněné vstupné
250,- Kč pro studenty,
seniory a speciálně
pro občany
Prahy 8

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

