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Z akce bude pořízen foto a video záznam, který může být zveřejněn.
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Slovo starosty
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Milí spoluobčané,

FOTO 
MĚSÍCE
Cestou  
k bohnické 
vyhlídce 
Vážení čtenáři,  
na tomto místě pravidelně  
zveřejňujeme nejlepší fotografii, 
které nám v dobré kvalitě zasíláte 
na e-mail: vystavy@praha8.cz. 
Připiště název díla a jméno autora.

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

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

Autor: Anna Kňourková

poslední zářijový víkend se konaly všeobecné volby do 
zastupitelstev měst a obcí. Veřejnost vybírala z tisíců 
a tisíců kandidátů své zástupce pro správu věcí veřej-
ných. Chtěl bych v první řadě tímto poděkovat všem, 
kteří k volbám přišli, a dali tak najevo, že jim komunální 
politika není lhostejná. Stejně tak všem, kteří se účastnili 
práce ve volebních komisích, komunální volby jsou na 
sčítání opravdu obtížné.

Politika všeobecně se v posledních letech stala otevře-
ným bojištěm postojů a názorů. Politická klání jsou velmi 
vyostřená a můžeme sledovat trend zvyšující se intenzity 
a agresivity osobních útoků. Jako kdyby nic jiného nebylo 
než porazit soupeře. Politická soutěž tím trpí. Naštěstí se 
nakonec vždy ukazuje, že voliči respektují pravidla hry. 
Nasvědčuje tomu solidní účast u voleb. Lidé opět dali 
najevo, že demokracie má smysl. I za to jsem velmi 
vděčný.

Jsem velmi rád, že jsem součástí týmu, kterému se po-
dařilo ve volbách zvítězit. Beru to nesmírně vážně a do-
slova jako závazek. Snažíme se chovat zodpovědně nejen 
v té nejdůležitější oblasti, a tou je hospodaření. Klademe 
dlouhodobě a intenzivně důraz na vyrovnané hospodaře-
ní a hospodárná řešení z principu. Voliči to dokáží ocenit 
a my si toho velmi považujeme.

Děkuji všem voličům za to, že přišli a projevili svůj názor.  
Jsem na vás hrdý. A jsem rád, že žiju právě v Praze 8.

Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8
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Je dobojováno. Letošní komunální volby v osmém 
obvodě vyhráli občanští demokraté, získali skoro 
dvacet procent hlasů. Druzí skončili zástupci hnutí 
ANO 2011, následováni uskupením 8žije a Praha sobě. 
Celkem se do zastupitelstva osmé městské části dostalo 
sedm stran či hnutí. 

Občanští demokraté mají deset 
zastupitelů, hnutí ANO 2011 
a 8žije s Prahou sobě po devíti 
mandátech, Česká pirátská 
strana šest zastupitelů, koalice 
Společně pro Prahu 8 pět, Pa-
trioti pro Prahu 8 a SPD a Triko-
lora pro Osmičku po třech 
mandátech. Volební účast činila 

skoro 42 procent. Celkem v Pra-
ze 8 kandidovalo dvanáct poli-
tických subjektů.

„Volby se obešly bez význam-
nějších problémů, tímto bych 
chtěl poděkovat hlavně členům 
volebních komisí za jejich pečli-
vou práci,“ řekl starosta Prahy 8 
Ondřej Gros (ODS). (TK)

VOLBY 2022

V Praze 8 slaví vítězství ODS

KRÁTCE
Den zdraví a sociálních služeb
V úterý 4. října 2022 se koná tradiční Den 
zdraví a sociálních služeb na prostranství před 
KD Krakov v Bohnicích od 14 do 18 hodin. Opět 
nabídne prezentaci organizací poskytujících 
sociální služby se širokým spektrem zaměření 
a oblíbeným prodejem výrobků chráněných 
dílen. Poprvé se v Praze 8 veřejnosti představí 
jedinečná řečová terapie pro osoby se syndro-
mem demence a po CMP. Akce se bude konat 
za každého počasí a přednášky budou přímo na 
venkovním pódiu.

Plichta v derby
Libeňský fotbalový Meteor přivítal v rámci 
divize béčko kobyliské Admiry. Zajímavé utkání 
skončilo remízou 1:1. Zápas měl i charitativní 
rozměr. O poločasové přestávce předal staros-
ta Ondřej Gros (ODS) symbolický šek Klokánku 
na 15 tisíc korun, jejichž většina pocházela ze 
vstupného. 

Rychlonožky v Bohnicích
Opičí dráhy, soutěže, běhání a kondička. Děti 
z Bohnic můžou od září navštěvovat nový 
kroužek s názvem Rychlonožky pod vedením 
absolventky FTVS Olgy Procházkové. „Kroužek 
je tu pro všechny, co nechtějí pondělní odpoled-
ne trávit doma u počítače. Můžou jít ven, trochu 
si zasportovat a vyřádit se,“ říká trenérka. 
V kroužku se děti učí správnou techniku běhu, 
ale taky třeba kotrmelec nebo házení míčem. 
Obratnost si zkoušejí na opičích drahách. Nové 
děti nabírá kroužek i v průběhu podzimu. Více 
informací na www.mc-cmelda.cz.

Park u Invalidovny  
má nové jméno
Sudkovy sady. Tak zní nové jméno parku 
u Invalidovny. Josef Sudek patří mezi nejvý-
znamnější české fotografy 20. století. Jeho 
mimořádný talent se probudil v době, kdy jako 
válečný invalida bydlel v karlínské Invalidovně. 
Iniciátorem pojmenování byl historik fotografie 
a zastupitel Prahy 8 Petr Vilgus (Zelení). 

Svět autismu na zámku
Pod záštitou místostarostky Vladimíry Ludkové 
(ODS) se konala akce „Pojďte s námi zažít svět 
jinak“. V dopoledních hodinách se děti ze 
základních škol, odpoledne veřejnost seznámili 
se světem autismu prostřednictvím osvětové 
výstavy Porozumět autismu, kvízu na téma 
Autismus a inkluze, nebo také programu 
Autismus očima knížek. Ve večerních hodinách 
se mohli diváci přesvědčit, kolik komunikací je 
nutné zdolat a kolik úsilí je potřeba k naplnění 
touhy po vědění, při divadelním představení 

souboru Dr.amAS. Plná obřadní síň Libeňského 
zámku byla důkazem, jak je důležité se tomuto 
tématu věnovat. Poděkování za spolupráci 
patří organizaci NAUTIS z.ú. a Městské knihov-
ně v Praze.

Komunikační kanály  
získaly ocenění
Která česká města komunikují nejlépe? Na to se 
zaměřil letošní třetí ročník soutěže Kvalikom 
o nejlepší radniční listy, profily na sociálních 
sítích a web. A jak podle soutěže Kvalikom 
komunikuje městská část Praha 8 v kategorii 
nad deset tisíc obyvatel? Facebook – 2. místo 
v Praze, web – 3. místo v Praze, zpravodaj 
Osmička – 4. místo v ČR a Twitter – 9. místo 
v ČR. (RED)

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V PRAZE 8 
(v %, počet mandátů)
ODS 19,28 10
ANO 2011 17,98 9
8žije a Praha sobě 17,04 9
Česká pirátská strana 11,60  6
Společně pro Prahu 8 11,19 5
Patrioti pro Prahu 8 6,80 3
SPD a Trikolora pro Osmičku 5,98 3
Libeňský mourek 4,23
ČSSD, KDU-ČSL a Zelení 3,49
KSČM 1,31
P 8 bez chaosu s krizovými manažery 0,90
Lepší osmička pro lidi a zvířata 0,20
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Čtyři čestní občané Prahy 8 
obdrželi z rukou starosty 
Ondřeje Grose (ODS) na 
Libeňském zámku ocenění, 
o kterém již dříve rozhodli 
zastupitelé Prahy 8. Čestné 
občanství získala in 
memoriam Věra Čáslavská, 
ocenění převzala Jana 
Kasalová, iniciátorka 
pamětní desky na domě 
v Karlíně, kde se Věra 
Čáslavská narodila 
a následně zde prožila 
převážnou část svého 
dětství. Dalšími oceněnými 
byli pedagožka Eva 
Foglová, spisovatel 
Jaroslav Čvančara a filosof 
Josef Zumr.

„Udílením čestných občanství 
chceme oceňovat osobnosti, 
které se zvlášť významným 
způsobem zasloužily jak 
o celospolečenský přínos, tak 
o rozvoj, prospěch a dobré 
jméno osmé městské části. Jde 
o projev úcty za celoživotní 
dílo,“ starosta Gros s tím, že ho 
těší, že se tato tradice v Pra- 
ze 8 ujala.

Prvním Čestným občanem 
Prahy 8 se stal lékař z Nemoc-
nice Na Bulovce. Josef Hercz, 
plk. v.v., už v roce 2005. Poté 
nastala mnohaletá pauza a na 
udílení se navázalo až v roce 
2016. Od té doby se jedná 
o každoroční ocenění. Čestné 
občanství městské části Pra- 
ha 8 uděluje Zastupitelstvo 
městské části na základě § 10 
odst. (2) a ve smyslu § 89 odst. 
(1) zákona č. 131/2000 Sb., 
o hl. m. Praze, jako projev úcty 
a ocenění za hrdinství, osobní 
statečnost, celoživotní zásluhy 
a mimořádné umělecké 
výkony.

 
VĚRA ČÁSLAVSKÁ
Na olympijských hrách získala 
ve sportovní gymnastice sedm 
zlatých, dále vybojovala čtyři 
tituly mistryně světa, jede-
náctkrát vyhrála mistrovství 

Evropy a celkem čtyřikrát byla 
vyhlášena nejlepší Sportovky-
ní Československa. Po sameto-
vé revoluci byla v letech 
1990–1996 předsedkyní 
Československého olympijské-
ho výboru a v letech 1995–
2001 také členkou Mezinárod-
ního olympijského výboru. 
V roce 1968 se zapojila do 
politického života a podepsala 
petici Dva tisíce slov. V roce 
1971 byla vyloučena z řad 
členů ČSTV. V roce 1974 
vystudovala Fakultu tělesné 
výchovy a sportu Univerzity 
Karlovy v Praze a věnovala se 
trenérské činnosti. Zemřela 
v roce 2016.

„Narodila se a vyrůstala 
v Karlíně. S ním se pojí i její 
sportovní začátky. Letos jsme 
si navíc připomněli 80 let od 
jejího narození a při této příle-
žitosti byla na jejím rodném 
domě v Sokolovské ulici odha-
lena pamětní deska. Ocenění 
čestný občan městské části si 
jednoznačně zaslouží,“ vysvět-
lil starosta Prahy 8 Ondřej Gros 
(ODS).

 
EVA FOGLOVÁ
Dlouholetá pedagožka, cviči-
telka a organizátorka v Sokole 
Libeň. V 70. až 90. letech 

učitelka tělocviku na ZDŠ 
Zámeček, propagátorka a cvi-
čitelka moderní gymnastiky, 
džezgymnastiky a jógy v mi-
moškolních oddílech libeňské-
ho Sokola. Jejími kurzy prošly 
generace cvičenek všeho věku 
od dívek přes dospělé ženy až 
po seniorky.

JAROSLAV ČVANČARA
Český spisovatel, publicista, 
pedagog a hudebník v country 
skupině Taxmeni. Během 
svého života vystřídal řadu 
povolání – lodník Pražské 
paroplavební společnosti, 
kotelník, lakýrník autokarose-
rií, propagační pracovník, 
pedagog a badatel-historik. 
Dlouhodobě se věnuje proble-
matice atentátu na Reinharda 
Heydricha a souvisejícím 
otázkám, například operaci 
Anthropoid. Působí také jako 
odborný poradce a spoluautor 
při tvorbě několika dokumen-
tárních televizních, rozhlaso-
vých pořadů, filmů a výstav. 
V současné době působí jako 
badatel v odboru zkoumání 
totalitních režimů ÚSTR, kde 
spolupracuje na výzkumném 
projektu Československý 
domácí a zahraniční odboj 
a nacistická okupační moc.

JOSEF ZUMR
Významný filosof, historik, 
literární vědec a historik. V roce 
1952 vystudoval na Karlově 
univerzitě filozofii a slavistiku, 
po krátkém působení na místě 
nakladatelského redaktora 
nastoupil do Filozofického 
ústavu ČSAV. Za normalizace byl 
propuštěn a živil se jako překla-
datel na volné noze. V roce 1990 
byl přijat zpět, krátce působil 
i jako ředitel ústavu. Také exter-
ně přednášel na Univerzitě 
Palackého v Olomouci. Je řád-
ným členem pařížského Institut 
international de philosophie 
a předsedou kuratoria Ústavu  
T. G. Masaryka. Přispívá do 
Filozofického časopisu, Literár-
ních novin a Analogonu. Zabývá 
se vývojem revolučního demo-
kratismu 19. století, námětem 
jeho doktorské práce byl Alexan-
dr Ivanovič Gercen. Věnuje se 
také estetice, především dílu 
Johanna Friedricha Herbarta 
(studie Máme-li kulturu, je naší 
vlastí Evropa, 1998). Uspořádal 
výbor z díla Ladislava Klímy 
Vteřiny věčnosti (1967), jedinou 
Klímovu knihu, která za minulé-
ho režimu vyšla. Byl členem 
ediční rady Spisů Bohumila 
Hrabala, napsal esej Obraz býka 
v díle Bohumila Hrabala. (MŠ, TK)

SPOLEČNOST

Čestní občané převzali ocenění

  Čestnými občany se letos stala čtveřice osobností
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Doprava

„Nejen v Karlíně se často stávalo, 
že kola a koloběžky překážely na 
chodníku a skútry a motorky 
zase zabíraly místa automobi-
lům. Nová parkovací stání speci-
álně pro jednostopá vozidla jsme 
ve spolupráci s dopravní policií 
připravili tak, aby se zefektivnilo 
využití dostupného prostoru. 
Stání jsme nechali vyznačit na 
dříve nevyužitých částech vo-
zovky v místě žlutých čar a do-
pravních stínů, takže až na 
výjimky nedošlo k redukci 
stávajících parkovacích míst pro 
automobily. Na nových stáních 
může parkovat kdokoliv, primár-
ním cílem ale bylo přesunout 
sem sdílená kola a koloběžky 
z chodníků. Podle prvních zku-
šeností to docela dobře začíná 
fungovat,“ uvedl Martin Jedlička 
(TOP 09 + STAN), předseda 
komise pro dopravu.

Čtveřice takto vyznačených 
parkovacích míst vznikla v ulici 

Březinova a Petra Slezáka, a to 
na základě požadavku dopravní 
policie vytvořit „výhybny“ kvůli 
vyznačení cykloobousměrky 
v těchto dvou ulicích. „Kvůli 
tomu bohužel došlo ke zrušení 
zhruba sedmi parkovacích míst, 
z čehož rozhodně nemám ra-
dost. Budeme ještě jednat 
s odborem dopravy a hledat 
cestu, jak toto napravit,“ doplnil 
Jedlička.

Pokud se nový systém parko-
vacích stání osvědčí dle plánu, 
radnice bude pokračovat v bu-
dování podobných míst i v dal-
ších částech Prahy 8. Případné 
doplnění pevných stojanů, 
například pro bezpečné uzam-
čení soukromých skútrů, ale 
v tuto chvíli naráží na negativní 
stanovisko dopravní policie, 
podle jejího výkladu jde o pev-
nou překážku ve vozovce. Proto 
toto řešení policie dlouhodobě 
odmítá. (TK)

KARLÍN A LIBEŇ

Lepší parkování  
pro kola a koloběžky
V květnovém čísle Osmičky jsme informovali 
o pilotním projektu vyznačení nových parkovacích míst 
pro jednostopá vozidla. Ta mohou již několik týdnů 
využívat občané na 26 lokacích v Karlíně a Libni, kde je 
během letních měsíců vyznačila TSK hl. m. Prahy.

ZASTÁVKY MHD

Výměny  
přístřešků  
pokračují

  I v Karlíně přibylo parkovacích míst pro jednostopá vozidla

Občané Prahy 8, kteří cestují 
městskou hromadnou dopra-
vou, si jistě všimli, že na zastáv-
kách MHD postupně dochází 
k odstraňování starých a insta-
laci nových přístřešků. Jedná se 
o projekt hlavního města Prahy, 
které letos převzalo péči o za-
stávky pod svou vlastní správu.

„Okrajové části města bohužel 
doplácejí na své postavení mimo 
centrum, a to je vidět zejména 
například právě na zastávkách 
MHD. Proto jsme za probíhající 
projekt výměny zastávkových 
přístřešků moc rádi, protože to 
našim občanům přinese zkvalit-
nění a zpříjemnění cestování 
hromadnou dopravou. Nevy-
hnuli jsme se sice dětským 
nemocem v podobě pomícha-
ných jmenových cedulí, které 
způsobil magistrát, a tak se 
cestující například při cestě na 
Bulovku najednou „ocitli“ u Nu-
selské radnice. Ale to už se 
podařilo napravit a v současnosti 
by již všechny přístřešky měly 

nést správné jméno,“ popsal 
revitalizaci radní Tomáš Slabi-
houdek (TOP 09 + STAN).

Původnímu správci zastávko-
vých přístřešků, francouzské fir-
mě JC Decaux, letos město vypo-
vědělo smlouvu po dlouhých 29 
letech spolupráce. Za tu dobu se 
typické skleněné přístřešky JC 
Decaux s olivově šedým nátěrem 
rozšířily na zhruba 900 autobu-
sových a tramvajových zastávek 
po celé Praze. Jejich výmě-
na tak bude probíhat postupně 
a potrvá dva roky. V Praze 8 již 
nové přístřešky zdobí tramvajové 
zastávky Palmovka, U Kříže, 
Vosmíkových a Bulovka. Další 
budou brzy následovat v říjnu 
a listopadu. (TK)

Pozor na tramvajové výluky
V souvislosti s rekonstrukcí tramvajové trati na Bubenském nábřeží 
v koordinaci se stavbou Štvanické lávky v Praze 7 dojde k dočasné změně 
tras některých tramvajových linek, které projíždějí i přes území Prahy 8. 
Výluka je v úseku Dělnická – Vltavská. Dotčené linky 1 (Sídliště Petřiny – 
Sídliště Ďáblice) a 25 (Bílá Hora – Lehovec) jsou v úseku Maniny –  
Strossmayerovo náměstí odkloněny přes Nádraží Holešovice. V úseku 
Maniny – Vltavská – Strossmayerovo náměstí bude zavedena náhradní 
polookružní autobusová linka X25. Výluka má skončit 15. prosince 2022, 
detaily vedení linek naleznete v grafickém nákresu. (TK)

  Nový přístřešek mohou cestující 
využívat i na zastávce U Kříže
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Školství

Rada městské části Praha 8 vyhlašuje 
v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb.,  
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 8,
Na Pěšinách 13, se sídlem Na Pěšinách 13/1720, 182 00 Praha 8

Uchazeč/ka o vedoucí pracovní místo 
musí splňovat předpoklady pro výkon 
činnosti ředitele/ředitelky podle záko-
na č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o pedagogických 
pracovnících“):
  praxe spočívající ve výkonu přímé pedago-

gické činnosti nebo v činnosti, pro kterou 
jsou potřebné znalosti stejného nebo obdob-
ného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo 
v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce 3 roky 
v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona 
o pedagogických pracovnících;

  odborná kvalifikace pro přímou pedagogic-
kou činnost, kterou uchazeč/ka vykonává,

  plná způsobilost k právním úkonům, 

  bezúhonnost,

  zdravotní způsobilost, 

  znalost českého jazyka.

Další požadavky:

  znalost problematiky organizace, řízení a 
financování ve školství a příslušných právních 
předpisů.

Náležitosti písemné přihlášky:
  formulace, ze které vyplývá, že se jedná  

o přihlášku uchazeče/ky do konkursního 
řízení na uvedené vedoucí pracovní místo; 

  jméno a příjmení uchazeče/ky včetně titulu;
  datum narození uchazeče/ky;
  místo trvalého pobytu uchazeče/ky, popř. 

korespondenční adresa uchazeče/ky (liší-li se 
od adresy místa trvalého pobytu);

  e-mail a telefonní číslo uchazeče/ky,
  datum a vlastnoruční podpis uchazeče/ky.

K přihlášce musí být přiloženy originály 
nebo úředně ověřené kopie následujících 
dokumentů:
  doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
  doklad/y o průběhu zaměstnání a délce 

praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogic-
kých pracovnících, potvrzené 
zaměstnavatelem;

  strukturovaný profesní životopis, 
  koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organi-

zace Mateřské školy, Praha 8, Na Pěšinách 13 
(v rozsahu maximálně 5 normostran), vč. 
souhlasu se zveřejněním koncepce,

  výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 
měsíců),

  lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti 
k výkonu činnosti ředitele/ředitelky školy (ne 
starší 2 měsíců),

  doklad o znalosti českého jazyka v souladu 
s ustanovením § 4 zákona o pedagogických 
pracovnících, pokud uchazeč/ka získal/a 
příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou 
pedagogickou činnost v jiném vyučovacím 
jazyce než českém.

Lhůta a způsob doručení přihlášky: 

Přihlášky s doklady včetně příloh v uzavřené 
obálce s přesným označením „KONKURSNÍ 
ŘÍZENÍ ŘEDITEL/ ŘEDITELKA – MATEŘSKÁ 
ŠKOLA NA PĚŠINÁCH 13“ a „NEOTVÍRAT“ musí 
být doručeny (poštou nebo osobně) nejpozdě-
ji do 17. října 2022 do 17 hodin do podatelny 
Úřadu městské části Praha 8, U Meteoru 6, 
180 48 Praha 8.

Přihlášky bez uvedených náležitostí a příloh 
nebo přihlášky doručené do podatelny vyhla-
šovatele po termínu stanoveném pro jejich 
doručení budou z konkursního řízení vyřazeny.

Předpokládaný nástup na pracovní místo 
ředitele/ředitelky: 1. ledna 2023

Případné další informace poskytne Mgr. Petr 
Svoboda, e-mail: Petr.Svoboda@praha8.cz

MŠ ŠTĚPNIČNÁ

Zábavnou jógu doprovází pohádka

  Děti při cvičení jógy mohou využívat i zahradu školy 

Mateřská škola Štěpničná podporuje děti ve všech 
pohybových aktivitách a má pestrou nabídku 
odpoledních zájmových vzdělávacích činností. 

Od loňského školního roku mají 
děti možnost vyzkoušet si mimo 
jiné také zábavnou jógu. Lekce 
jsou určené pro děti od čtyř do 
sedmi let. Cvičení je prolnuto 
mnoha „zahřívacími hrami“, 
protažením, technikou správné-
ho dýchaní a nenásilně u dětí 
rozvíjí radost z pohybu, zdravé 
držení těla, posílení zádového 
svalstva, nožní klenby, středu 
těla a rovnováhy. Každou lekci 
jógy provází téma a pohádkový 

příběh, který vymýšlí lektorka 
Martina Kapciugová. Ten dětem 
pomáhá přecházet z jedné 
pozice do druhé. Malí jogíni se 
tak vydali například do hlubin 
oceánu, na výlet do pralesa, 
s indiány zachraňovali Slunce 
anebo za zvířátky do zoo. 

Krásné prostory velké školní 
zahrady skýtaly možnost zacvi-
čit si v letním období také ven-
ku, kde se k dětem v poslední 
lekci rádi připojili rodiče. (RED)
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Inzerce

KOCOUR V BOTÁCH
2. 10. a 9. 10. 2022

v 10 hodin
Vstupné 100 Kč

divadlokh.cz
Rezervace na:

284 681 103
Hraje LD Jiskra

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

pořádá

Cyklus 
zámeckých 
koncertů

Boris Krajný • klavír

Zazní skladby autorů  
B. Smetana,  

F. Liszt a dalších

Rezervace míst na tel. 222 805 104, 606 613 390. www.praha8.cz
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Úterý 11. 10. 2022   
od 19:00 hodin

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

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

Vítání
občánků
Prahy 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání
občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná
k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce
Akce městské části) nejpozději do 19. února 2023
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.

20. a 21. března 2023
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Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými 
opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví.

3. 11. 2022 9:30–13:00
 

BEACHKLUB LÁDVÍ

NA PLÁŽ

NEJVĚTŠÍ KRYTÉ PÍSKOVIŠTĚ V PRAZE

BEACHVOLEJBAL

POHYBOVÉ HRY A SOUTĚŽE

SKÁKACÍ HRAD

BEACHVOLEJBALOVÝ KLUB LÁDVÍK

 

CHABAŘOVICKÁ 4, PRAHA 8

AKCE SE KONÁ
POD ZÁŠTITOU PRAHY 8

VÍCE INFORMACÍ NA
WWW.BEACHKLUBLADVI.CZ
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Kultura

  LAVICKYZOSMICKY.CZ

 Tel.: 284 007 681

zde může býtvaše reklama

Díla jednoho z nejoriginálnějších českých grafiků 
a výtvarníků Vladimíra Boudníka je možné spatřit 
v Centru historie a kultury „Libeňský svět“. 
Byl známý jako vizionář moderní 
grafiky, ale i jako velmi dobrý 
kamarád spisovatele Bohumila 
Hrabala, se kterým se vzájemně 
umělecky inspirovali a doplňovali.

„My jsme se potkali s bratry 
Placáky, kteří jsou majiteli díla 
pana Boudníka, a společnou 
vůlí se podařilo dotáhnout celou 
věc až do výstavy. A jsem za to 
velmi rád, protože pan Boudník 
je s Libní velmi spjat společně 
s Bohumilem Hrabalem,“ uvádí 
starosta Ondřej Gros (ODS). 
Významným milníkem v životě 
Vladimíra Boudníka bylo i se-
tkání se spisovatelem Bohumi-
lem Hrabalem. Oba se stali 
dobrými kamarády a následně 
se vzájemně umělecky inspiro-
vali a ovlivňovali. 

Mezi nejvýznamnější tvůrčí 
období Vladimíra Boudníka je 
považován přelom 50. a 60. let 
20. století. „Vlastně začal být 
uznáván tehdejší společností, 
byť ne dostatečně, samozřejmě. 
Jeho grafiky se začaly objevovat 
i v knihách. Začal pořádat spon-
tánní výstavy, nejen po fabri-
kách a klubech, ale začal využí-
vat i výstavní prostory, které 
byly k vystavování určeny,“ do-
plnil radní Michal Švarc 
(Patrioti).

První část nejrozsáhlejší 
kolekce bude v Centru historie 
a kultury přístupná veřejnosti do 
konce března příštího roku. 
Následně bude navazovat expo-
zice, která bude prezentovat 
další etapu Boudníkovy tvorby. 

Otevírací hodiny Libeňského 
světa (Pivovarnická 3) pro veřej-
nost jsou od úterý do soboty od 
13 do 19 hodin. Mimo tyto dny 

jsou možné komentované pro-
hlídky na vyžádání (michal.
svarc@praha8.cz, skupina min. 
pěti osob). (RED)

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Jedinečná výstava. To je Vladimír Boudník

  Lidé se s Boudníkovým dílem seznámí po etapách 
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PKF — Prague Philharmonia
PKF – Prague Philharmonia je považována za jeden z největších kultur-
ních fenoménů historie České republiky po roce 1989. Vznikla v roce 
1994 z iniciativy dirigenta Jiřího Bělohlávka (1946–2017) pod názvem 
Pražská komorní filharmonie. Dnes patří mezi nejrespektovanější nejen 
české, ale i světové orchestry, což potvrzují pravidelná zahraniční turné 
a nahrávací projekty pro nejrenomovanější světová vydavatelství. Od 
počátku sezony 2015 až 2016 stojí v jejím čele francouzský dirigent 
Emmanuel Villaume.

Na koncertní sezonu 2022/2023 orchestru  
PKF – Prague Philharmonia se mohou těšit  
i ti nejmenší hudební nadšenci. 
Jde o zbrusu novou dramaturgii 
cyklu pro děti, která startuje 
nedělným koncertem 16. října 
2022 v Dvořákově síni, na který 
navážou 17. a 18. října edukační 
koncerty pro mateřské a základní 
školy v KD Ládví.

PKF – Prague Philharmonia se 
přes svou koncertní vytíženost 
velmi intenzívně angažuje v ob-
lasti vzdělávání. Jako první 
orchestr v České republice začala 
pořádat speciální koncerty pro 
děti a rodiče, oblibě se těší její 
koncerty pro školy. Edukační 
koncerty pro děti v KD Ládví jsou 
připravené přímo na míru malým 
školákům, kteří si mohou lépe 
užít v komorní atmosféře setkání 
s živým orchestrem PKF – Prague 
Philharmonia. Pro 2. stupeň 
základních škol je určen formát 
„ZOOM“, který zprostředkovává 
osobní kontakt studentů a hráčů 

orchestru PKF – Prague Philhar-
monia. Žáci tak mají možnost 
setkat se s hráči orchestru přímo 
na zkoušce a seznámit se s je-
jich nástroji. Program pro děti 
dotváří dětský klub Notička, 
který se snaží obohatit dětské 
estetické cítění a rozšířit okruh 
aktivit dětí ve volném čase. PKF 
se také věnuje mladým talentova-
ným hudebníkům prostřednic-
tvím vlastního projektu Orches-
trální akademie.

HUDBO, VYPRÁVĚJ NÁM
„Opět jsme se s velkou péčí 
věnovali tomu, aby programy 
odpovídaly věku mladých ná-
vštěvníků, ideálně chceme, aby 
zaujaly i temperamentní nepose-
dy,“ komentuje speciální formát 
režisér dětských koncertů PKF 
Jiří Austerlitz, který v minulosti 
za své inscenace pro děti získal 

řadu ocenění jak u nás, tak i v za-
hraničí. Jiří Austerlitz je spolu 
s Michaelou Vyoralovou novým 
tvůrčím týmem koncertů pro 
děti. Novými průvodci koncertů 
budou oblíbení herci Magdaléna 
Borová, která působí v Národním 
divadle, a Daniel Šváb, který je 
hercem divadla Minor. 

„Mám velkou radost z toho, že 
je naše hudební těleso v České 
republice průkopníkem v oblasti 
dětských edukačních programů 
a koncertů, které se těší velkému 
úspěchu,“ pyšní se ředitelka PKF 
Kateřina Kalistová. Na koncertní 
sezonu 2022/2023 orchestru 
PKF – Prague Philharmonia se 
mohou těšit i ti nejmenší hudeb-
ní nadšenci. Tématem sezony je 
„Oslava hudby“. Koncerty pro 
děti budou skrze hudbu vyprá-
vět příběhy, které by slova těžko 
popsala. První koncert bude 
věnován baroku a ponese se na 
vlně králů tančících na velkole-
pých bálech se svými dvořany, 
ale i rojících se duchů z podsvětí. 
Druhý bude veselý, lehký, kou-
zelný a především věnovaný 
Mozartovi. Následovat bude 
koncert hudby romantiků, který 
přenese dětskou duši do říše 
fantazie a snů. Sezonu nakonec 
uzavře rebelská rytmická moder-
na z počátku 20. století. Díky 

této příležitosti mohou i ti nej-
menší získat povědomí o histo-
rickém vývoji hudby a vybudo-
vat si vřelý vztah k umění 
a kultuře velmi nenásilnou 
formou.

SLEVA NA VSTUPNÉ
PKF – Prague Philharmonia vás 
srdečně zve na první dva eduka-
tivní koncerty, které proběhnou 
17. a 18. října vždy v 9.30  
a 11 hodin v KD LÁDVÍ. Školy 
spadající pod městskou část 
Prahy 8 mají garantovanou 
zlevněnou cenu vstupenky  
50 Kč za žáka, doprovod zdar-
ma. Pro více informací a rezer-
vace vstupenek pište na e-mail: 
pavlisova@pkf.cz nebo volejte 
601 141 887. (RED)

PKF – PRAGUE PHILHARMONIA

Edukační koncerty pro školy startují

 Seznámení s hudbou bude školám připraveno „na míru“ FOTO: MILAN MO

Koncerty pro školy
  říjen 2022: Ohnivé baroko  

pondělí 17. a úterý 18. října, 
9.30 a 11 hodin

  leden 2023: Čarující Mozart 
čtvrtek 26. a pátek 27. ledna, 
9.30 a 11 hodin

  březen 2023: Putování 
krajinou snů  
čtvrtek 30. a pátek 31. března, 
9.30 a 11 hodin

  duben 2023: Drzá moderna 
čtvrtek 30. a pátek 31. března, 
9.30 a 11 hodin

Zoom (2. stupeň)
  Kapacita jednoho setkání  

25 až 30 studentů.
  Časové rozpětí setkání cca 

8.30 až 10.15 hodin. Čtyři až 
šest setkání ročně.

Praktické informace
  Místo konání: Kulturní dům 

Ládví, Burešova (Binarova) 
1661/2, Praha 8 – Kobylisy 
(přímo na stanici metra C Ládví)

  Začátky představení:  
9:30 a 11 hodin.

  Délka představení: 50 minut.
  Maximální kapacita sálu  

je 250 osob.
  Cena vstupenky (česká 

verze): 100 Kč, 50 Kč – školy 
z Prahy 8. Pedagogický 
doprovod zdarma
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28. května měl premiéru celovečerní dokumentární 
film Příběhy vlastenců v Thomayerových sadech, který 
natočil režisér Oliver Malina Morgenstern z Libně. 

To vše proběhlo v rámci oslav, 
které uspořádala radnice Pra- 
hy 8 k 80. výročí operace 
Anthropoid. Zkrátka v Libni to 
Kubišem, Gabčíkem, rodinou 
Vosmíkových, Novákových 
a mnohými dalšími žije 
dodnes. 

 Před Příběhy vlastenců jste 
natočil již tři díly dokumentů 
o našem a zahraničním odboji. 
Co bylo hlavním „spouštěčem“?
Třídílný cyklus, který vysílala 
ČT2, byl o našich bojovnících 
prvně na Východní frontě, pak 
na Západní frontě, kdy po oku-
paci Československa v březnu 
1939 se mnoho mladých mužů 
nesmířilo s ponížením odvolané 
mobilizace po Mnichovské 
zradě. Mnozí utekli do Polska, 
aby se přidali k naší vznikající 
jednotce, tehdy podplukovníka 
Ludvíka Svobody. Jak to bylo 
složité a komplikované, tak 
o tom vypráví můj první díl: 

Bojovníci od Sokolova – deníček 
spojařky. 

Druhý díl nese název: Bojov-
níci ze Západní a Východní 
fronty – deníček RAF. To jsou 
zase příběhy našich chlapců, 
ale i děvčat, kteří se kompliko-
vaně dostali do Británie a tam 
statečně bojovali v řadách RAF. 
Taktéž jsem ukázal, jak mnozí 
za svoji odvahu v kokpitech 
RAF skončili v komunistických 
kriminálech. 

Třetí díl se jmenuje: Bojovníci 
v odboji a ilegalitě – vzpomínky 
partyzánky. Tady bylo podně-
tem, že nám bylo předkládáno 
za totalitního školství, jak byli 
stateční partyzáni a kolik toho 
vykonali pro naše osvobození 
od nacistů. Nakonec se před 
kamerou potkáte s pamětnicí, 
která to zažila, což byla paní 
Boženka Kopcová z Domamile 
na Vysočině. Při natáčení jí bylo 
98 let, ale paměť měla jako 
zamlada. Tak se vám to spojí 

úplně jinak, pravda mívá pak 
úplně jiné konotace.

 Pojďme k poslednímu 
filmu Příběhy vlastenců. Co vás 
tady inspirovalo?
Tak Libeň je posvátným úze-
mím, už samotným aktem, 
který neměl v Evropě obdoby, 
mám na mysli světoznámou 
operaci Anthropoid. Taktéž 
máme v naší městské části 
mnoho plaket a připomínek na 
domech, kde bydleli odbojáři, 
kteří byli po vojenské likvidaci 
protektora R. Heydricha zavraž-
děni na Kobyliské střelnici ve 
věznici Pankrác v Terezíně, ale 
především v koncentračním 
táboře Mauthausen v Rakousku. 

Leitmotiv tohoto filmu je, že 
jsem minulý rok s radním Mi-
chalem Švarcem hovořil o tom, 
že se blíží 80. výročí operace 
Anthropoid. S tím, že když jsem 
udělal předchozí díly, kde jsem 
se samozřejmě heydrichiádou 
zaobíral, tak bych se na osudy 
libeňských rodin zavražděných 
nacisty rád, podíval víc 
v detailech.

 A co jste vypátral pro diváky 
ČT2 a žáky II. stupně libeňských 
škol?
To je dobrá otázka. Dokument 
bude vysílat Česká televize  
24. října v 16.05 hodin na svém 
druhém programu. Což je právě 
zase 80. výročí, kdy bylo 
v Mauthausenu zavražděno  
294 našich hrdinů. Včetně nej-
mladší účastnice Jindřišky Nová-
kové, které v té době bylo pou-
hých 14 let. Tak jsem nad tím 
přemýšlel, co musela tato mladá 
dívka prožívat za krušné chvíle, 
za to, že odvezla od prodejny 
Baťa v Libni Kubišovo kolo. Zvolil 
jsem hranou sekvenci, kdy se do 
role Jindřišky vžila stejně stará 
žákyně ze školy Bohumila Hraba-
la Vanda Viktorinová. No, mys-
lím, že to je silná scéna, ale to ať 
diváci posoudí sami. Taky je ve 
filmu jedno odhalení z řeznické 
rodiny Vosmíkových z naší Libně. 
Nechci toho moc prozrazovat, ale 
rodinnou tragédii přežil jeden 
jejich člen. Taky bych touto 
cestou chtěl poděkovat městské 
části Praha 8, která se na filmu 
finančně podílela. (KCP)

FILM

Dokument o Jindřišce 
Novákové bude vysílat ČT2

  Režisér Oliver Malina Morgenstern

Libeň zdobí Dívka s kolem
Nádvoří Základní školy B. Hrabala má od začátku září netradiční umělec-
kou instalaci Dívka s kolem. Je poctou Jindřišce Novákové, nejmladší 
zavražděné pomocnici výsadku Anthropoid. „Bylo to neuvěřitelně emo-
tivní pozdně odpolední zadostiučinění. Díky všem, kteří se ho v nebýva-
lém počtu zúčastnili. Jindřiška pro nás navždy zůstane nedostižným 
vzorem hrdinství a sebeobětování,“ uvedl radní Michal Švarc (Patrioti).
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Umělci na svých obrazech zachycují 
vodu v krajině z mnoha pohledů – 
střídání ročních období, voda a hra 
světel, voda a život kolem. 

Každá krajina má svá specifika, italská je 
považována za univerzální duchovní arche-
typ. Oproti tomu je česká krajina složitější. 
Mluví naším jazykem, často je divoká a ne-
kultivovaná, někdy neprostupná. Zvláštním 
úkazem jsou tůně, slepá ramena a tišiny řek. 
Výstava Kruhy na vodě ukazuje, jak velkou 
estetickou i funkční roli voda v české i ev-
ropské krajině má.

Na výstavě uvidíme romantickou krajinu 
Piepenhagena a Antonína Mánesa, Chit-
tussiho nádherné krajiny z Francie i Čech, 
Chwalovy dramatické krajiny, Mařákovu 
Lesní tůni, slavný impresionistický obraz 
Na lavičce od Antonína Slavíčka, Krajiny 
Františka Kavána, Hudečkovo Koupání 
nebo velkolepý Okořský potok, Panuškův 
Rybník, Radimského francouzské a české 
vody, Lebedův Rybník Malý Dubovec, 

Kalvodovu zimu, Špálovu Otavu, Rabasův 
Potok v lese a ze současných umělců Exne-
rovu Ranní impresi nebo Bachové U Koko-
řína. To je jen malý výčet z více než 100 
vystavených obrazů ze sbírky Kooperativy 
a od soukromých zapůjčitelů, které zachy-

cují krajinu s vodní hladinou. Galerie sídlí 
v Pobřežní ulici 665/21, otevřeno je od 
úterý do pátku od 14 do 18 hodin, o víken-
du od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma, 
výstava potrvá do konce ledna. Více na 
www.koop.cz/galerie. (KCP)

KARLÍN

Galerii Kooperativy ovládla krajina s vodou

PL
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Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !

Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA Firma

s 20 letou
tradicí

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

605 798 888

LIkviVoj_telefon_web_190x128.indd   1 25.10.2021   9:38

  Díla ukazují na roli vody nejen v české krajině  

14. – 30. 10. 2022
Horní zahrada a Les

VÝSTAVA
DÝNÍ

www.botanicka.cz
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ZÁBAVA

Letošní fotosoutěž skončila

BOTANICKÁ ZAHRADA

Aksamitníky, zářivé děti mexického slunce

Třetí ročník oblíbené fotosoutěže pod názvem „Praha 8 
ve dne v noci“ je pro letošní rok u konce, což s sebou 
přináší lehkou bilanci a vyhodnocení posledních vítězů 
v kategoriích mobil a profi foto.
Skončilo sedm soutěžních 
měsíců, během kterých se do 
fotosoutěže přihlásilo téměř sto 
fotografů z řad amatérů i profe-
sionálů, dospělých i dětí, aby 
porotu každý měsíc překvapili 
nevšedními fotografiemi osmé 

městské části. Většina soutěž-
ních kol neměla jasného vítěze, 
a jako vždy lze říct, že čím déle 
soutěž trvala, tím těžší výběr 
porotu čekal. Celkem se v re-
dakci sešlo 551 snímků a jen 
několik z nich bylo nutné 

Přestože jsou všem známy jako afrikány, 
z Afriky nepocházejí. Aksamitníky jsou 
všechny domovem v Novém světě, přičemž 
ty, s nimiž se setkávají zahrádkáři, mají své 
předky ve Střední Americe. V současnosti 
známe asi padesát druhů rodu aksamitník. 
Naprostá většina dostupných kultivarů je 
však odvozena pouze od tří z nich. Poslední 
dobou se objevují i méně pěstované druhy 
zajímavé jak svým celkovým vzhledem 
a květem, tak i svou vůní a možností využití.

Aksamitníky jsou opravdu nenáročné 
letničky. Rostou na zcela prosluněných 
záhonech a v truhlících, spokojí se však 
i s polostínem. Netrpí žádnými vážnými 
škůdci, ba co víc, ze zahrady škůdce odpu-
zují. Osvědčily se především jako ochrana 
před háďátky, a proto se doporučují pěsto-
vat i v zelinářských zahradách. Víte, že 
olistěné natě afrikánů odpuzují z místnosti 
mouchy, komáry a další obtížný hmyz?

Afrikány kvetou zhruba od poloviny 
června až do příchodu prvních mrazíků. 

Pro svou nenáročnost, ale i díky bohatému 
kvetení do pozdního podzimu jsou volbou 
číslo jedna pro hřbitovní výsadby. Použití 
aksamitníků ke zdobení hrobů má však 
i duchovní přesah. V Mexiku, krajině svého 
původu, se afrikány pěstují ve velké míře 
pro rituální účely. Při oslavách Dušiček se 
jimi dekorují doslova celé hřbitovy. 

Afrikány jsou výrazně aromatické rostli-
ny, které lze bezpečně použít jako netradič-
ní zelené koření. Listy jednotlivých druhů 
se liší svou vůní, která osciluje od citrónové 
a pomerančové až po anýzovou. Vnímání 
vůní je velmi individuální, ale každý si jistě 
najde svého favorita. Jedlá jsou i květenství 
afrikánů, která pokrm či nápoj nejen ochu-
tí, ale zároveň jej i obarví a rozhodně 
zkrášlí. 

V Botanické zahradě Praha v Troji se 
s aksamitníky, neboli afrikány, můžete 
setkat hned na několika místech. Velmi 
hojně jsou zastoupené v expozici Užitkové 
rostliny Nového světa, protože sem prostě 
patří. Dále na ně narazíte v ozdobných 
záhonech Ornamentální zahrady. Afrikány 
také svými barvami skvěle dotváří atmo-
sféru při tradiční říjnové výstavě dýní 
a Halloweenu. Více na www.botanicka.cz

Klára Lorencová,  
kurátorka Botanické zahrady Praha

  Vendula Peterková – Main Point Karlín

  Petr Flíček – Štíbrova ulice

vyřadit, protože nesplnily 
podmínky fotosoutěže.

Každý měsíc v Osmičce 
uvádíme výherce z předešlého 
soutěžního kola, a i tentokrát je 
nám milou povinností poblaho-
přát letos posledním fotogra-
fům, kterými se v kategorii 
mobil foto stal Petr Flíček se 
snímkem z ulice Štíbrova, 
a v kategorii profi foto jsme 
ocenili dárky s logem městské 
části Praha 8 Vendulu Peterko-
vou, která nám zaslala netra-
diční pohled na kancelářskou 
budovu Main Point v Karlíně. 
Velmi děkujeme všem, kteří se 

zářijového kola fotosoutěže 
zúčastnili, a těšíme se na vaše 
snímky opět v příštím roce na 
podzim. Do té doby nenechte 
zahálet své fotoaparáty a bystré 
oči, protože šanci vyhrát netra-
dičním záběrem z naší městské 
části má opravdu každý.

Avizovaná výstava nejlepších 
snímků Praha 8 ve dne v noci za 
rok 2022 bude k vidění jako 
vždy zdarma v „Bílém domě“ na 
adrese U Meteoru 6 od 5. října 
do 2. prosince. Na výstavu 
v přízemí městského úřadu 
srdečně zveme a děkujeme 
všem fotografům, díky kterým 
mohla vzniknout. (LJ)

Více informací k fotosoutěži 
najdete zde.

  K oblíbeným okrasným druhům patří 
aksamitník rozkladitý
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Paní Veronika Zídková je uměleckou vedoucí  
Dětského baletu Praha, který je dlouhé roky spjat 
s Prahou 8. Jak říká, balet je pro ni posláním  
a v osmém obvodu je její balet doma. 

 Nedá mi to, ale člověk by vás 
jakožto uměleckou vedoucí 
baletu hledal v tanečním či 
gymnastickém sále, ale vy jste 
na štaflích?
Ano, na štaflích v budoucím 
krásném tanečním studiu spolu 
s přáteli a rodiči mých baletních 
dětí, kteří mi pomáhají vybudo-
vat nový prostor. Patří jim za to 
moje veliké poděkování a nechci 
říci, že na stará kolena, prostě na 
svoje taneční kolena jsem se 
přesvědčila, že ono v nouzi 
poznáš přítele, skutečně funguje.

 Když se dívám kolem sebe, 
vidím vzdušné, prostorné 
a prosvětlené sály, v tomto 
prostoru jste byli od počátku? 
Naopak. Vidíte zcela nový 
a jedinečný prostor, kam jsem 
se rozhodla svůj dětský taneční 
soubor přestěhovat. Rozhodla 
jsem se ho posunout dál, nabíd-
nout ještě více tanečních stylů 
a dalších uměleckých programů 
mnohem většímu okruhu zá-
jemců o pohyb a umění, tak 
vznikl projekt ArtZoona pro 
kluky a holčičky. Popravdě to 
nebylo jednoduché rozhodování 
a samozřejmě napomohly tomu 
i další okolnosti. 

 Rozšířit nabídku je dnes 
možná i trochu risk? 

No ale to bych nebyla já. Život 
se má žít. Již dlouho jsem si 
přála rozšířit naši činnost a vě-
novat se i mnohem menším 
dětem a maminkám. Nabídnout 
jim něco nového a jedinečného, 
co bude jejich děti i je rozvíjet 
zábavnou a promyšlenou for-
mou. Chceme dětem nabídnout 
nové programy od cirkusu 
a gymnastiky přes hudbu až 
třeba po arteterapii. Pro batolata 
například připravujeme první 
taneční krůčky, hudební hrátky 
a messy play. Nejvíc se však 
osobně těším na nabídku pro 
maminky a dospělé, mezi speci-
álně novými programy, které 
pro ně šijeme na míru, chystá-

me třeba Art Yogu, Ballet Barre 
a Port de Bras, Fit Dance Body, 
Fitness Flamenco. 

Tyto všechny programy mají 
společný základ ve formování 
postavy, rehabilitačním cvičení, 
zvýšení flexibility a celkového 
posílení svalstva. Dětský balet 
Praha jsem založila před dese-
ti lety, šla jsem na to trochu 
jinak než klasické taneční školy 
a svoji koncepci stavím na 
zapojování dětí do velkých 
tanečních představení, tak aby 
jejich taneční průprava byla od 
prvních krůčků komplexní 
a všestranná. Moje koncepce 
výuky má dva stěžejní body, 
prvním je škola hrou. 

Druhým bodem je, že je nutné 
při pohybových a tanečních 
aktivitách především ochránit 
zdraví dětí a až potom se snažit 
dosahovat výjimečných výsled-
ků. S týmem skvělých lidí a čas-
to i významných umělců se mi 
podařilo vybudovat ojedinělý 
dětský výukový program, který 
je na velmi profesionální úrovni. 

 Pokud by někdo měl zájem 
navštívit pohybové a další 
umělecky zaměřené programy 
ve vaší nové ArtZooně, kde vás 
najde?
Všechny informace jsou k nale-
zení na našich webech: www.

ArtZoona.cz nebo www.Detsky-
BaletPraha.cz, naše nové taneč-
ní studio je hned vedle katas-
trálního úřadu v Kobylisích, 
tedy v těsné blízkosti metra, 
autobusu i tramvaje.  

 S Dětským baletem Praha úzce 
spolupracujete s Prahou 8, máte 
za sebou krásná přestavení jako 
například baletní pohádkový 
příběh Peter Pan a nedávno jste 
i organizovala humanitární 
koncert propojený s velmi 
známými zpěváky. Co všechno 
ještě stíháte? 
Především jsou to moji dva 
neposední synové, ti jsou vždy 
na prvním místě a teď se právě 
radujeme s pěti malých králíčků, 
kteří se narodili naší králičí 
mamince. Užívám si krásný 
podzim, byť ho vnímám spíše 
z oněch štaflí. Ale v létě jsem 
měla radost ze zapojení našich 
dětí třeba do Shakespearovských 
slavností. Těším se na zapojení 
do reminiscenčních aktivit 
jednoho seniorského volnočaso-
vého centra a snad vyjde i chys-
tané propojení mé taneční školy 
a klientů sociálních služeb. Mně 
jednoduše židle nesluší. Ale bez 
rodičů dětí navštěvujících moji 
školu a dalších podporovatelů 
bych to nikdy nezvládla. Jim 
patří moje velké díky. (RED)

Nezisková organizace Senior fitnes z.s. 
znovu pořádá lekce zdravotního cvičení pro 
seniory na cvičebních místech v Praze 8. 
Lekce zdravotního cvičení v tělocvičnách 
nebo bazénech vedou kvalifikovaní a zkuše-
ní cvičitelé s respektem k přáním a potře-
bám starších lidí. Tyto pohybové aktivity 
podporuje i radnice Prahy 8. Seznam cvi-

čebních míst naleznete na: https://www.
seniorfitnes.cz/cm/cvicebni-mista/.

Zdravotní cvičení pro cvičence zralého 
a staršího věku ulevuje zejména od bolesti 
zad, pomáhá udržovat svaly, zlepšovat 
srdce, plíce a cévy, napomáhá trávení, proti 
obezitě, podporuje správnou činnost trávicí 
soustavy a v neposlední řadě bezesporu 

zlepšuje náladu. Pozitivní účinky zdravotní-
ho cvičení jsou podložené mnohaletým 
výzkumem a praktickými zkušenostmi 
odborníků ze Senior fitnes. (RED)

Kontakt:  
Iva Hoffmannová, tel.: 602 558 135, e-mail: i.
hoffmannova@seniorfitnes.cz

ROZHOVOR

Dětský balet 
Praha se rozšiřuje 

FITNESS

Zdravotní cvičení pro seniory

  Balet Praha připravuje děti na velká taneční představení

  Veronika Zídková
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Servis / Inzerce

Na všechny akce je vstup zdarma (vyjma kina Humanita a Divadla VšeMožno).  Rezervace na michal.svarc@praha8.cz. Otevírací hodiny Libeňského světa pro veřejnost
mimo výše uvedené akce, úterý až sobota 13:00 – 19:00 hod.
 

Libeňská divadla a kina – procházka po stopách kulturních svatostánků

 9. října        15:00 hod. 

Od 9. září stálá výstava „Dílo libeňského génia Vladimíra Boudníka“

11. října       18:00 hod. 

10. října       19:30 hod. divadlo VšeMožno - Piš, Karl, piš! představení pro dospělé, životopisná hra o Karlu Mayovi
 

9. října        14:00 hod.    
divadlo VšeMožno uvádí - Bělinka a Růženka představení pro děti, hraje Pupenteátr Klára Kaše

„Statečnost je ženského rodu“ – povídání a promítání o stejnojmenné knize a jejich hrdinkách s autorkou
Jitkou Neradovou 

13. října       18:00 hod.  Svatojakubské cesty do Santiaga de Compostela – cestovatelské povídání a promítání v podání
Olgy Jankovcové

22. října       14:00 hod. Anthropoid 80 let - Libeňské oběti poprav nejen v Mauthausenu – komentovaná procházka

25. října        17:30 hod. Anthropoid 80 let - „Konečná stanice Mauthausen“ - povídání a promítání o stejnojmenné knize s autorem
Vlastislavem Janíkem k 80. výročí hromadného vyvraždění příbuzných a podporovatelů operce Anthropoid

25. října       20:00 hod.  divadlo VšeMožno uvádí - Pořad Otevírání večer autorského čtení, pořádá uskupení Otevření

26. října        18:00 hod. Petra Rézová uvádí – Václav Upír Krejčí – zpěvák, bavič, herec

 29. října        10:00 hod. divadlo VšeMožno - Perníkomat představení pro děti, Jeníček, Mařenka a Vy

29. října        19:30 hod. divadlo VšeMožno - Tož Welzl představení pro dospělé, životopisná hra o Janu Eskymo Welzlovi
 

Obyvatelé Prahy 8 si nyní stejně 
jako lidé z ostatních míst České 
republiky musí sáhnout mnohem 
hlouběji do svých peněženek. 
Oproti loňskému roku totiž 
výrazně zdražilo prakticky vše od 
energií přes dopravu, oblečení až 
po potraviny. Podle dat Českého 
statistického úřadu vzrostly 
v červenci 2022 meziročně ceny 
zboží a služeb, které spotřebová-
vá průměrná česká domácnost, 
o 17,5 procenta. Znepokojující 
zprávou je, že zdražování v Česku 
ještě nedosáhlo svého vrcholu. 
Aktuální prognóza centrální 
banky počítá s tím, že na podzim 
by mohla inflace překonat hranici 
20 procent. 

Letošní extrémní růst cen 
doléhá zejména na nízkopříjmo-
vé domácnosti. Především 
samostatně žijící senioři a matky 
samoživitelky mohou mít pro-
blém pokrýt veškeré potřebné 
výdaje. Pomoci těmto nejohro-
ženějším skupinám Pražanů má 

Balíček okamžité pomoci, který 
v červnu schválili zastupitelé 
hlavního města. Jednotlivci 
i rodiny mohou tuto cílenou 
finanční pomoc využít například 
na pokrytí výdajů na školní 
obědy, kroužky dětí nebo také 
rostoucí splátky hypotéky. 

Vysoká inflace má negativní 
dopad nejen na nízkopříjmové 
domácnosti, ale i ty dobře fi-
nančně zajištěné. Rostoucí ceny 
jim totiž velmi rychle znehodno-
cují úspory. Alespoň částečnou 
ochranu před inflací poskytují 
bankovní spořicí účty a termíno-
vané vklady. Ty v současné době 
přináší roční zhodnocení okolo 
pěti procent. Kdo požaduje vyšší 
výnos, musí investovat. Kromě 
klasických cenných papírů 
v podobě podílových fondů, 
dluhopisů či akcií je možné 
investovat také do zajištěných 
úvěrů. Využít můžete například 
online platformu BONDSTER, 
jejíž tvůrci sídlí v Praze 8.

FINANCE

Dopady vysoké inflace lze krotit



Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ŘÍJEN 2022  www.praha8.cz18

Zdravotní a sociální péče

Dostupné bydlení pro 
Pražany je jednou ze 
základních priorit města. 
Hlavní snahou je podpora 
zranitelných skupin 
obyvatel, jako jsou 
senioři, rodiny s dětmi 
nebo zdravotně 
hendikepovaní, kteří si 
nejsou schopni vlastními 
silami zajistit přiměřené 
bydlení. Sociální byty jsou  
i v Praze 8.

„Do bytu jsem se zamilovala 
hned od počátku,“ vypráví paní 
Sára, která bydlí v magistrátní 
garsonce v blízkosti metra 
Palmovka. Útulný byt s balko-
nem jí před rokem a půl doslova 
změnil život. Předtím byla na 
ulici. „Přišlo mi to po všech 
mých životních útrapách na-
prosto neuvěřitelné. Neuvěřitel-
ně krásné,“ říká.

Paní Sára patří k těm obyvate-
lům Prahy, kteří díky programu 
sociálního bydlení dosáhli 
v metropoli na městský byt. Za 
poslední tři roky město senio-
rům, zdravotně postiženým, 
rodinám s dětmi i lidem v soci-
ální tísni poskytlo k pronájmu 
celkem 659 bytů. Z toho  
124 v Praze 8. Více než polovi-
na přitom připadla domácnos-
tem seniorů (82 bytů). 

Paní Sára byla nejen bez 
přístřeší, ale i závislá na perviti-

nu. „Žila jsem v zahraničí, kde 
jsem zažila domácí násilí. Po 
návratu jsem byla zničená 
a nevyrovnaná. Jakousi útěchu 
mi nabídly až drogy,“ popisuje 
okolnosti, které ji dostaly na 
ulici. „Droga pro mne byla 
prioritou. Zanedbávala jsem 
kvůli tomu všechny základní 
lidské potřeby a všechny kon-
takty s přáteli a rodinou,“ 
vysvětluje. 

Po několika hospitalizacích 
v psychiatrické léčebně Bohni-
ce a pobytu v terapeutické 
komunitě Magdalena se její 
stav začal pomalu zlepšovat. 
S pomocí neziskové organizace 
Progressive, která se stará o lidi 
ohrožené užíváním návyko-
vých látek, si požádala o měst-
ský byt.

ČEKÁNÍ JEDEN ROK
Od podání žádosti to trvalo 
přesně rok, než se jí ho podařilo 
získat. „Sama jsem o téhle 
možnosti nevěděla, takže 
nebýt pravidelných schůzek 
s Mirou Giljanem (sociální 
pracovník z Progressive, o.p.s.), 
se neodvažuju se ani domyslet, 

jak bych mohla skončit,“ říká. 
Bydlet totiž neměla kde a na 
ulici by ji patrně čekal opět jen 
pervitin. 

Pomoc neziskových organiza-
cí je jednou z mnoha služeb, 
které jsou na projekt sociálního 
bydlení v hlavním městě navá-
zány. „Našim nájemníkům, kteří 
jsou často ve složité životní 
situaci, se snažíme zajistit 
maximální podporu tak, aby byt 
mohli nejen získat, ale dokázali 
si jej i udržet,“ říká Daniel Vališ, 
vedoucí oddělení přípravy 
a realizace projektů v oblasti 
bydlení magistrátu hl. m. Prahy.

INFORMACE  
NA JEDNOM MÍSTĚ
Díky projektu vznikly v Praze 
nově i Kontaktní místa pro 
bydlení. Všem Pražanům nabízí 
základní orientaci a pomoc při 
řešení potíží, jež souvisí s bydle-
ním včetně systému podpor 
a dávek. „Výhodou je, že se 
občan dozví všechny informace 
na jednom místě a není nucen 
obcházet jednotlivé úřady 
a organizace,“ vysvětluje Daniel 
Vališ.

Město navíc poskytuje nájem-
ní byty nejen na sociální bydle-
ní, ale i lidem z podporovaných 
profesí, jako jsou hasiči, policis-
té, zdravotníci, učitelé nebo 
sociální pracovníci. V Praze 8 
během posledních tří let bylo 
takto pronajato 45 městských 
bytů.

Získat dostupné bydlení 
v Praze pomáhá i Městská ná-
jemní agentura. Jde o nově 
vzniklou veřejnou službu, která 
propojuje majitele bytů a Praža-
ny v bytové nouzi.

Nájemníkům městských 
bytů, kteří řeší ve spojitosti 
s bydlením nějaké problémy, je 
pak určena služba Poradce pro 
nájemníky. Ti také pomáhají 
s prevencí a efektivním řeše-
ním případných potíží v sou-
sedských vztazích. „Rádi by-
chom, aby se na nás naši 
nájemníci při jakémkoliv pro-
blému opravdu obraceli. Umí-
me potíže řešit, musíme se 
o nich ale včas dozvědět,“ 
dodal Daniel Vališ.

Vojtěch Sigmund,  
manažer projektu projektu MHMP

BYDLENÍ

Sociální byty jsou i v Praze 8
Kam se můžete 
obracet?
Kontaktní místo pro bydlení 
pomáhá řešit potíže spojené 
s bydlením:
  Škodův palác, Jungmannova 

35/29, Praha 1, tel.: 778 479 
946, 778 731 569 

  Poradce pro bydlení asistuje 
nájemníkům městských bytů 
a pomáhá řešit sousedské 
vztahy: tel. 773 767 434, 
e-mail: petr.kvetak@praha.eu

  Kde podat stížnost: podatelna 
MHMP, Jungmannova 35/29, 
Praha 1, elektronicky: info@
praha.eu

Sociální bydlení, podpořeno 
Operačním programem  
Zaměstnanost,  
Evropský sociální fond,  
Registrační číslo projektu 
CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/001547

  Získala stabilní zázemí, a díky tomu může opět normálně žít FOTO: UNSPLASH

Za poslední tři roky 
město seniorům, 
zdravotně 
postiženým, rodinám 
s dětmi i lidem 
v sociální tísni 
poskytlo k pronájmu 
celkem 659 bytů. 
Z toho 124 v Praze 8. 
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BOHNICE

Pedagogicko-psychologická 
poradna funguje už rok

MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITA

Senioři čtou dětem pohádky
Nezisková organizace Mezi námi, o.p.s., se zabývá 
mezigeneračním propojováním, především dětí 
a seniorů. Jedním z jejích projektů je dobrovolnický 
program pro seniory, kteří dochází číst dětem do 
mateřských škol před spaním pohádky. Takovým 
seniorům se říká pohádkové čtecí babičky a dědečkové.

Čtení prospívá jak seniorům, 
kteří se udržují ve fyzické 
i psychické kondici, tak dětem, 
kteří přicházejí do kontaktu se 
seniory a mohou se od nich 
mnohému naučit. Poslouchání 
pohádek pak vytváří vztah 
k jazyku i tvorbě příběhů. Čtení 
si chválí jak děti, tak senioři a je 
vítanou pomocí i pracovníkům 
ve školkách: „Naše babička je 
opravdu výjimečná, vstřícná 
k dětem, čte se zaujetím 
a s dětmi hezky komunikuje. 
Děti se na čtení vždy těší a ba-

bičku mají opravdu za svou.“ 
Senioři se stávají členy Klubu 
pohádkových čtecích babiček 
a dědečků, kteří se účastní 
společných akcí pořádaných 
organizací Mezi námi, a mohou 
si tak nejen vyměňovat zážitky 
ze čtení, ale i navazovat nová 
přátelství. 

Chcete se také stát pohádko-
vou čtecí babičkou nebo dědeč-
kem? Ozvěte se. Mezi námi, 
o.p.s., e-mail: info@mezi-nami.
cz, telefon: 732 732 160, 605 
785 020. (TK)

Pedagogicko-psychologická 
poradna pro Prahu 7 a 8 má za 
sebou první rok působení 
v nově zrekonstruovaných 
prostorách na Praze 8 v Glowac-
kého ulici 549/7. Pracoviště 
poskytuje moderní, komfortní, 
velkorysé prostory, kde mohou 
pracovníci poradny poskytovat 
veškeré služby klientům. 

Kromě standardních činností, 
ke kterým patří například dia-
gnostika specifických poruch 
učení, školní zralosti, konzulta-
ce k výchovným problémům, 
k výběru vhodné střední či 
vysoké školy nabízí poradna 
také účast v dětských růstových 
skupinách se zaměřením na 
rozvoj sociálních dovedností 
pro děti na 1. a 2. stupni ZŠ. Od 
ledna 2023 otevírá skupinu pro 
adolescenty ve věku 16 až 18 
let, kteří si potřebují popovídat 
o škole, o vztazích, o rodičích, 
mohou se zde naučit relaxovat 
před zkouškou ve škole aj. Pro 
předškoláky začne na jaře 2023 
opět skupina na přípravu do 

školy, kde se budou učit děti 
dovednosti, které budou potře-
bovat pro rozvoj čtení, psaní 
a počítání. 

Poradna připravuje jako 
každý rok řadu přednášek pro 
pedagogy na zajímavá témata. 
Dále přednášky pro rodiče 
v mateřských školách zaměřené 
na úspěšné zahájení školní 
docházky. Pro studenty střed-
ních škol bude věnována před-
náška na téma: jak se učit. 

Kromě těchto aktivit poradna 
organizuje pravidelná setkání pro 
výchovné poradce, speciální 
pedagogy a metodiky prevence, 
kterých se účastní také protidro-
gový koordinátor ÚMČ Praha 8. 
Nově také organizuje setkání pro 
školní psychology a asistenty 
pedagoga. V reakci na celospole-
čenskou situaci poradna brzy 
zařadí nově přednášky a progra-
my na snižování stresu – mindful-
ness pro pedagogy a také mind- 
ful ness pro rodiče a děti. (TK)

Více na: www.ppppraha7a8.cz 

  Pohádkové čtecí babičky jsou u dětí stále oblíbenější

Bohnice ve vlně
Představujeme vám projekt Mezigenerační akademie, který podpořila 
MČ Praha 8. Pod výtvarným vedením scénografky Evy Blahové vznikly 
pletené objekty v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice. Tvorby se 
zúčastnila skupina šikovných pletařek z Ďáblic, z Bohnic a dokonce až 
z Teplic. Tato barevná díla jsou k vidění před kavárnou V. kolona a poblíž 
Divadla za plotem. Urban knitting (městské pletení) je součástí moderní-
ho streetartového umění. Děkujeme všem, kteří se s námi zapletli!
Za Mezigenerační akademii Marta Dietrich Dvorská
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Inzerce

ŘEMESLNÍCI 
 MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ 
A ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, 
stěrky a sádrokarton. Sezonní sleva 
10 %. Volejte na tel.: 603 432 476

 ZEDNÍK, MALÍŘ, REKONSTRUKCE 
i drobné opravy. Tel.: 604 676 694, 
josef.bazant72@seznam.cz

 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 
A KANALIZACE, veškeré 
instalatérské práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce 
koupelen a bytových jader. 
Tel.: 603 421 968, 737415417

 INSTALATÉR – TOPENÁŘ – 
NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž 
vodovodních baterií, WC, 
umyvadel, van, el. ohřívačů, 
připojení praček, myček, 
vodoměrů, kohoutů včetně dodání. 
Tel.: 603 421 968, 737415417. 
E-mail: rothenberg@centrum.cz

 REKONSTRUKCE BYTŮ 
A KOUPELEN NA KLÍČ, spolehlivost 
a 10% sleva, demkiv@seznam.cz, 
tel.: 778 000 698

 ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE - 
ERBEN. Nová el. vedení, zásuvky, 
světla, apod. Revize elektrického 
zařízení. www.elektrikarerben.cz 
Tel.: 604 516 344

 ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ Provádím 
veškeré zednické, malířské, 
obkladačské, podlahářské a bourací 
práce. Odvoz suti zajištěn. 
Rekonstrukce bytu domu, 
nebytových prostoru. Volat 
777670326.

 REVIZE ELEKTRO. Revize 
elektroinstalací, spotřebičů 
a hromosvodů. Tel.: 732 935 215

 OPRAVA ŽALUZIÍ-VÝMĚNA 
VODÍCÍCH LANEK - NOVÉ 
ŽALUZIE-SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ-SÍTĚ PROTI HMYZU 
Tel:733720950  
pavel.janci@email.cz

 RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů. 
Zahrady. Tel.: 606 662 223, 
723 899 561

 ŽALUZIE–ROLETY–MARKÝZY, 
pergoly, baldachýny, plisé, sítě 
proti hmyzu, shr. dveře, garnýže, 
čalounění dveří+ těsnění. Zdeněk 
Petříček, tel.: 606 350 270  
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

 Kompletní rekonstrukce bytů. 
Zednické obklady dlažby SDK. 
Voda elektro. Tel. 608901405

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

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

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

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

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

 INSTALATERSKÉ, MALÍŘSKÉ 
A ZEDNICKÉ PRÁCE

 ÚKLID A VYKLÍZENÍ, ÚDRŽBA 
ZAHRAD Tel: 602 835 102

 REKONSTRUKCE BYTŮ 
A KOUPELEN NA KLÍČ, spolehlivost 
a 10% sleva, demkiv@seznam.cz, 
tel.: 778 000 698

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

SLUŽBY 

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

 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. 
Prořez, tvarování a likvidace 
vysokých tújí, stromků a živých 
plotů. Tel.: 724006275,  
e-mail: info@pvj-group.cz,  
www.pvj-group.cz/plosina

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

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

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

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

 MYTÍ OKEN VČETNĚ RÁMŮ 
A ŽALUZIÍ od úklidové firmy. 
Nechte práci nám, už nelezte po 
štaflích a odpočívejte. Tel.: 724 
006 275, info@pvj-group.cz,  
www.pvj-group.cz

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

 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

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

PLACENÁ INZERCE
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 KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ 
A POSTŘIK STROMŮ, STŘÍHÁNÍ 
KEŘŮ, ÚDRŽBA TRÁVNÍKŮ  
vč. odvozu. T: 602 835 102

 ČISTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK, 
MYTÍ OKEN, OPRAVA ŽALUZIÍ, 
ÚKLID A VYKLÍZENÍ BYTŮ, DOMŮ 
A SKLEPŮ , ČIŠTĚNÍ GARÁŽÍ,  
Tel.: 602 835 102

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

 EXTERNÍ PŘEDSEDA SVJ 
Ing. Mirgová, Tel.: 603 415 830 
www.predseda-svj.cz

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

 STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA - 
prádlo se snadno vytáhne ke 
stropu a nepřekáží. Montáž:  
T 602 273 584

 VÝROBA, OPRAVY, A OPRAVY 
ŽALUZIÍ, SÍTÍ, ROLET, SPOUŠTĚ-
CÍCH GARNYŽÍ, BROUŠENÍ NOŽŮ 
A NŮŽEK. U Pazderek 146, Praha 8, 
774 858 102

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

 Stěhování a vyklízení 7 dní 
v týdnu, 24 hod. denně. Seriózní 
přístup. Tel.: 601091354

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

 PRONAJMU POSLEDNÍ VOLNÉ 
KRYTÉ GARÁŽOVÉ STÁNÍ 
(KAMERY) U METRA LÁDVÍ.  
TEL: +420777003033.

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

 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

 Hledám pokoj k pronájmu na P8. 
Samoživitel a malý syn.  
T: 720303743

 Manželský pár s dvěma dětmi 
vymění byt v OV 2+1 za 3+1 v OV. 
Lokalita Kobylisy, možný i pouze 
jako pronájem. Tel. 732408458

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

KRÁSA 

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

 NECHCI EKZÉM-šetrná léčba 
pomocí biorezonance. 602944769 
R. Novotná

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

NÁKUP – PRODEJ 

 ANTIKVARIÁT KOUPÍ KNIHY, 
OBRAZY, GRAFIKU, BANKOVKY 
mince, čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

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

 Ořechy-králíky-vajíčka-brambory-
krmná řepa-vynešené slepice 
723266481

 KOUPÍM LP GRAMOFONOVÉ 
DESKY. Přijedu. 721442860

 Prodej investičního zlata, stříbra, 
platiny. Spoření do zlata od 500 Kč 
měsíčně. Tel: 737646037

VÝUKA – KURZY 

 Výuka kytary začátečníci 
a pokročilí Hnězdenská Praha 8. 
T 736 287 212

 Tréninky plavání - plavco.cz

 Kopaná Sokol Troja hledá nové 
hráče ve věku 6-16 let. Další info 
Jar. Fliegl, 602105374, mail:  
tj-sokoltroja.cz nebo přímo na 
trénink každý pátek od 16:30 
Doprava bus 112 z Čechova škola.

 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: 737264887, 
602286410

NABÍDKA PRÁCE 

 Hledám písaře na tvorbu právní 
a soudní korespondence.  
T: 735 899 107

 ZDRAVOTNÍ SESTRA. Pro kožní 
kliniku v Čimicích hledáme 
zdravotní sestru. Po zaškolení 
nabízíme práci na zákrokovém 
sálku a v ambulancích. Možnost 
zkráceného pracovního úvazku. 
Bez víkendů a služeb. Zaškolení 
podzim 2022. Nástup 01/2023. 
Info: 603 222 123,  
dlabola@achillea.cz

 ZŠ Praha 8, Za Invalidovnou 3 
přijme od 1. 10. 2022  
správce sportovního areálu na  
1/2 úvazek. Pracovní doba  
16.00-20.30, požadujeme základní 
znalost práce s PC. Pro více 
informací tel.: 284818097, 
720652987 nebo pište na 
reditelka@zs-strozziho.cz

 ZŠ a MŠ P. Strozziho, Praha 8 
přijme na 0,5 úvazku zaměstnance 
na pozici školního asistenta 
s nástupem ihned. V případě zájmu 
volejte tel.:720 652 987, 
reditelka@zs-strozziho.cz

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

  

 

INSTALATÉR 
TOPENÁŘ 

 

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace 

 

NEPŘETRŽITĚ 
 

Tel:  603 421 968 
737 415 417 

 

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

Hodinář sběratel koupí veškeré hodinky, 
hodiny, budíky, mechanické natahovací 

i nefunkční a poškozené náramkové i kapesní, 
české, ruské i světové PRIM, OMEGA, LONGINES, 

ORLIK, SPARTAK, SCHAFFHAUSEN, ETERNA, 
ZENITH, ROLEX, LEMANIA, MOVADO, CERTINA, 

SEIKO, HEUER i jiné. Koupím též drahé zlaté 
hodinky v jakémkoliv stavu. Koupím i  celou 
pozůstalost po hodináři, hodinky, součástky, 
nářadí, sklíčka plastová i skleněná, soustruh 
apod. Po telefonické dohodě s Vámi přijedu 

kamkoliv nebo můžete Vy ke mně.
Slušné a seriozní jednání. Tel. 777 311 101

PLACENÁ INZERCE PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCEPLACENÁ INZERCE

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

WWW.ZALUZIE8.CZ  
 +420 602 22 97 99

Nejlepší investice je do vlastního bydlení.

GARNÝŽE SPOUŠTĚCÍ - záclony bez žebříku
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TERAPEUTICKÉ 
TANČENÍ

S TANEČNÍM MISTREM
PETREM VELETOU

každý pátek v 10:00každý pátek v 10:00
v Centru RoSa Kobylisyv Centru RoSa Kobylisy

vstup volnývstup volný
Organizátor:
Centrum RoSa
Střelničná 1680/8
Praha 8 - Kobylisy
www.centrumrosa.cz
tel.: 212 271 023

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

DIVADLO KARLA HACKERA, Klapkova 26, Praha 8 
Rezervace: www.divadlokh.cz, Tel.: 284 681 103 
Změna programu vyhrazena. 

20
22

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ                                                
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
Vstupné za představení LD Jiskra 70 Kč, za ostatní představení 100 Kč. Dopolední představení 
jsou určena školám a účast na nich je možná při předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě.

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

01/10 so
19:30 

05/10 st
19:00 

06/10 čt
19:00 

10/10 po
19:00 

20/10 čt
19:30

22/10 so
19:00 

02/10  ne 
10:00

09/10  ne 
10:00

13/10  čt 
9:00; 10:30; 
14:00

14/10  pá 
9:00

15/10  so 
10:00

16/10  ne 
10:00

22/10  so 
10:00

23/10  ne 
10:00

30/10 ne 
10:00

Noël Coward: ROZMARNÝ DUCH. Líbezná anglická 
duchařská komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními 
vědami. Premiéra. Hraje Divadlo Okko. Pronájem otevřený 
veřejnosti. Vstupné 300 Kč.

E. Westphal: PAŘÍŽANKY. Setkají se na Grenellském 
mostě, na neutrální půdě. Správcová 16. pařížského obvodu  
s domovnicí 15. pařížského obvodu. A nechtějí vůbec nic jiného, 
než se dohodnout na značkách smetáků… Trochu komedie, 
trochu mrazivý příběh. Hrají Blanka Zdichyncová a Petra 
Johansson. Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 200 Kč/150 Kč.

LÁSKA ZA PSA. Komedie plná překvapení ze života jedné 
„normální“ rodinky, která se může odehrávat kdekoli na světě.  
O lásce, přátelství, zvířatech, poznávání, hledání hranic… Budete 
se bavit a třeba se i dojmete. Premiéra. Hraje PT Divadlo. Pronájem 
otevřený veřejnosti. Vstupné 200 Kč.

HVĚZDNÝ VEČER s PETREM NÁROŽNÝM. 
Povídání se známým hercem, moderátorem a bavičem. Večerem 
provází Jiří Vaníček. Vstupné 200 Kč/150 Kč.

PETRA RÉZOVÁ – narozeninový koncert. 
Jako host vystoupí Stanislav Hložek a saxofonista Jaroslav Jambor. 
Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 200 Kč, v ceně je welcome 
drink.

PRVNÍ KROK. Koncert Karla Valenty. Jako hosté vystoupí
V. Marhoulová, T. Brychta a J. Augustin. Na klavír hraje M. Šaroch. 
Moderuje A. Kaizner. Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné  
300 Kč/200 Kč.

KOCOUR V BOTÁCH. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

KOCOUR V BOTÁCH. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE. Pořad pod společným 
názvem obsahuje dvě pohádky. První, O kohoutkovi  
a slepičce, vypráví o slepičce, která zachraňuje chamtivého 
kohoutka. Druhá, Krabičková pohádka, o pohádkovém 
království, slouží i jako cvičení výslovnosti. Děti jsou přímo spolutvůrci 
představení. Představení je doplněno živou hrou na kytaru. Hraje Malé 
divadélko Praha. Od 3 let.

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

POHÁDKA O DĚDU VŠEVĚDOVI. Hraje LD Jiskra.  
Od 3 let.

POHÁDKA SOUSEDSKÁ. Pohádkový příběh dvou 
sousedů s písničkami Petra Skoumala vám povypráví, jak to vypadá, 
když se dva hádají a nic nemá řád. Hraje divadlo MIM o.s. Od 3 let.

POHÁDKA O DĚDU VŠEVĚDOVI. Hraje LD Jiskra.  
Od 3 let.

ČERTŮV ŠVAGR. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

RÍJEN

To nejcennější je ve Vás!

A POMÁHEJTE 
ZACHRAŇOVAT ŽIVOTY

DARUJTE 
KREVNÍ PLASMU  
Krevní plasma je například součástí léků pro pacienty 
s poruchami imunity či po onkologické léčbě. Není 
možné ji uměle vyrobit, proto jsou potřeba dobrovolní 
dárci. V České republice ji lze bezpečně darovat  
1x za 14 dní. V odběrových centrech Cara Plasma 
na vás navíc čeká finanční náhrada až 1 600 Kč 
za 2 odběry.

KDE NÁS NAJDETE?
• Obchodní centrum Odra, 

Lodžská 399/26, Praha 8
• Jungmannova 745/24, Praha 1

caraplasma.cz
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Zábava

Říjnová doplňovačka

Na vylosované výherce opět čekají kvalitní knižní ceny.  
Znění tajenky posílejte do 10. října 2022  
na známý e-mail: vladimíra.ludkova@praha8.cz.
Vylosovanými luštiteli jsou paní M. K, K. S. a E. Š. Gratulujeme.

1 2 3

4

5

Mezigenerační  
luštění pro děti

Pravidla jsou stejná, na malé výherce čeká  
z rukou místostarostky Vladimíry Ludkové (ODS) 
pohádková kniha O čertu Pepiášovi.  
Tajenka z minulého čísla: Tvoje jméno.
Výherci z minulého čísla: O. S., T. H. a M. L. 
Blahopřejeme.

NÁSTROJ K ŘEZÁNÍ

ZVYK

ČINIT

POTÍŽ

MILÝ

SVÁTEK 12. 10.

RÁMUS

SKÓRE

USKUTEČNIT

FORMULOVAT

PSYCHICKÝ

1

2

3

4

5

                                                               
   
 
                    
 
 
 
 
  

Září, na léto jde stáří. Tak zněla tajenka doplňovačky z předchozího  
vydání Osmičky. 
Řešení z aktuálního čísla je rovněž přísloví, jehož začátek zní:  
Divoké husy na odletu – konec…
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Zdravotní a sociální péče - CAP

PONDĚLÍ
  8:00–12:00  Přístup na internet    
  8:00–9:00  AJ pro začátečníky 

– F. Urban
  8:00–9:30  Stolní tenis
  9:30–11:00  FJ – P. Přibyl 
  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 

  11:00–11:50  AJ Language Titbits 
– PhDr. J. Sukopová

  13:00–14:00  AJ Repeating 
English – zač. a mírně pokr.  
V. Machulková

ÚTERÝ
  8:00–12:00  Stolní tenis
  8:00–8:50  AJ pro začátečníky 

– M.Husková 
  9:00–10:00  AJ pro mírně pokr. 

– Ing. P. Vondráček
  9:30–11:00  Dramaticko–

recitační kroužek – Z. Poková 
  10:00–11:00  Školička PC – 

konzultace – Ing. V. Pázler  
(4. a 18. 10.)

  10:00–11:30  NJ pro mírně pokr. 
– J. Kříž 

  10:00–11:00  AJ pro středně 
pokr. – Ing. P. Vondráček

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

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ 

CAP Burešova

  11:00–12:00  AJ pro mírně 
pokr. – Ing. P. Vondráček 

  13:00–14:30  IJ pro začátečníky 
– J. Kříž

STŘEDA
  8:00–12:00  Přístup na internet
  8:30–9:20  AJ pro mírně pokr. 

– Ing. H. Soukupová
  9:00–11:00  ŠJ pro radost –  

E. Rozsypalová 
  9:30–11:00  Zdravotní cvičení 

a terapie tancem – D. Podráská 
  10:00–11:00  AJ pro pokr. –  

M. Mizerová
  11:00–11:50  NJ pro pokr. –  

JUDr. M. Pudil
  11:00–13:00  Kurzy 

společenského tance – 
Ing. M. Sokol, D. Skořepová 

  13:30–15:30  PC Školička –  
RNDr. E. Tomková 

  14:00–15:30  NJ konverzace  
pro pokr. – T. Zelinka 

ČTVRTEK
  Pravidelné turistické výlety – RNDr. 

M. Štulc. Informace v kanceláři CAP
  8:00–9:30  Stolní tenis 
  9:00–11:00  Školička PC 

konzultační metodou – Mgr.  
K. Černý (objednání v kanceláři CAP)

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

  9:30–12:00  Nordic Walking pro 
zdatné – L. Čipera. Informace na 
webu: klus–  osmicka.webnode.cz 

  9:30–10:50  IJ pro mírně  
pokr. – J. Kříž

  10:00–10:50  AJ – konverzace 
pro pokr. – Ing. M. Kolářová 

  10:00–11:00  Cvičení na židlích 
– vede D. Čtvrtečková 

  11:00–11:50  AJ pro středně  
pokr. – Ing. H. Soukupová 

  11:00–11:50  AJ pro středně  
pokr. – Ing. M. Kolářová 

  11:00–11:50  AJ pro mírně 
pokročilé – Ing. P. Vondráček 

PÁTEK
  8:00–9:30  Stolní tenis
  8:00–12:00  Přístup na internet
  9:00–10:30  Angličtina 

s konverzací – Mgr. H. Vašíčková 
  10:00–11:00  Cvičení na židlích 

– I. Kostečková

Program

ŘÍJEN
2022

SPECIÁLNÍ PROGRAM:
  4. 10. od 14:00  Podzimní 

tvořivá dílnička s J. Vávrovou
  11. 10. od 14:00  Polyxena 

z Lobkowicz – historická před-
náška H. Kohoutové

  20. 10. od 8:00  Tvořivá 
dílnička s J. Chybovou

  21. 10. od 8:30  Patchwork 
s Mgr. Sylvou Kyselovou  
(materiál zajištěn)

  26. 10. od 13:30  Vycházka po 
Praze s průvodkyní JUDr. H. 
Barešovou – přihlášení předem 
nutné. Přihlášky od prvního dne 
v měsíci telefonicky na č. 
283 881 848 nebo osobně 
v kanceláři CAP Burešova. 

  26. 10. od 14:00  Duchovní 
beseda s Mgr. B. Tranovou

UPOZORNĚNÍ: 
Do kurzu společenských tanců 
přijmeme nové taneční páry. 

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

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

  Hudební odpoledne s paní Miluší 
Beranovou od 14 hodin

3. a 17. 10.  KS Burešova
  Pěvecký sbor Gabriel od 18 hodin
6. 10.  KS Burešova

  Historická přednáška:  
Polyxena z Lobkowicz  
přednáší paní Helena Kohoutová 
od 14 hodin 

20. 10.  KS Křižíkova

Pozn.: Hudební odpoledne s Mgr. Václavem Vomáčkou bude až v listopadu

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

5.10. od 16:00 hod.
ŘÍJNOVÁ DENDROLOGICKÁ PROCHÁZKA 

AREÁLEM NEMOCNICE

10.10. od 10:00 hod.
MOJE JMÉNO NENÍ DIAGNÓZA

20.10. od 16:00 hod.
PROHLÍDKA KOSTELA SV. VÁCLAVA

25.10. od 18:00 hod.
HUDBA BULHARSKÝCH KLÁŠTERŮ

www.babileto.bohnice.cz 

(NE)NORMÁLNÍ FESTIVAL

AKTUÁLNÍ PROGRAM

92x130-osmicka-bl-2022-program-zari.indd   192x130-osmicka-bl-2022-program-zari.indd   1 14.9.2022   10:47:5014.9.2022   10:47:50
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10.10. od 10:00 hod.
MOJE JMÉNO NENÍ DIAGNÓZA

20.10. od 16:00 hod.
PROHLÍDKA KOSTELA SV. VÁCLAVA

25.10. od 18:00 hod.
HUDBA BULHARSKÝCH KLÁŠTERŮ

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

  tel.: 283 842 214    e-mail: cap@sospraha8.cz   
  www.sospraha8.cz    www.facebook.com/cappraha8

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ 

CAP Mazurská

CAP  
Bulovka

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Centrum aktivizačních programů 
Praha 8, Bulovka 1462/10

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

Program

ŘÍJEN
2022

Zájemci o programovou nabídku 
se mohou hlásit v kanceláři CAP 
osobně nebo telefonicky. Těšíme 
se na vás v novém centru CAP. 
V pondělí, středu a pátek bude 
program probíhat v klubu Křižíko-
va, v úterý a čtvrtek na Bulovce. 

CAP BULOVKA

ÚTERÝ 

  10:00-11:00  Cvičení na židlích 
(vede J. Hodinová)

ČTVRTEK 
  10:00-12:00  Společenské hra 

– Bingo (vede J. Hodinová a M. 
Lustyková)

CAP KŘIŽÍKOVA

PONDĚLÍ

  10:00-11:00  Cvičení na židlích 
(vede J. Hodinová) – 10. 10. a 31. 10.

SPECIÁLNÍ PROGRAM 
  3. 10. od 10:00  Reminiscenční 

setkání s Mgr. V. Ludkovou 
  5. 10. od 10:00  Malování 

s Ingrid Vostrou podle světových 
malířů ,,Hvězdná noc“

  10. 10. od 13:30  Přednáška 
– Co dělat, když hoří? (přednáší 
O. Měchura)

  12. 10. od 13:30  Zpívání pro 
radost (vede J. Hodinová a M. 
Lustyková)

  17. 10. od 11:00  Pozitivní 
myšlení (vede L. Francírková)

  19. 10. od 10:00  Výtvarka 
(vede J. Hodinová a M. Lustyková)

  19. 10. od 13:00  Skládání 
origami (vede L. Treml)

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

  26. 10. od 10:00  Sociální pora-
denství zaměřené na problematiku 
seniorů s Mgr. M. Voslářem

PONDĚLÍ  
  8:00–8:45  Čchi – kung  

(vede M. Dobrovská)  
  8:30–9:30  Školička PC  

a internetu pro začátečníky  
(vede O. Měchura) 

  8:50–9:50  Čchi – kung  
(vede RNDr. J. Pospíšilová)   

  9:00–10:00  AJ pro pokročilé 
(vede Mgr. M. Rexová) 

  9:30–11:30  Interlingua pro mírně 
pokročilé (mezinárodní jazyk –  
vede O. Měchura) 

  10:00–11:00  Jóga  
(vede J. Borská) 

  11:10–11:55  Zdravotní cvičení na 
bederní páteř (vede J. Wurmová) 

  13:00–15:00  Stolní tenis    
  13:00–15:00  Poradna s mobilní-

mi telefony a PC (vede R. Štůsková) 
– pro objednané 

ÚTERÝ  
  8:45–9:35  Školička PC  

a internetu pro mírně pokročilé 
(vede Ing. B. Šmilauer)  

  8:00–8:45  Spinální cvičení 
– bederní páteř (vede M. Dobrovská) 

  8:15–9:00  AJ pro mírně  
pokročilé (vede Ing. B. Ševčík)  

  9:00–10:00  Zdravotní cvičení 
(vede J. Hrubá)  

  9:00–12:00  Nordic walking 
(vede Ing. I. Mikulcová) – sraz  
na Mazurské před centrem CAP 

  9:30–10:30  NJ – pro pokročilé 
(vede Mgr. V. Hylišová) 

  9:45–10:45  Interlingua pro 
pokročilé (vede O. Měchura) 

  10:10–10:55  Zdravotní cvičení  
na židlích (vede Mgr. Z. Vévoda)

  11:00–12:00  Čhi–kung v botanic-
ké zahradě – na pivoňkové louce 
(vede M. Dobrovská)

  11:05–12:00  Jóga (vede E. Bihelerová) 
  13:00–15:00  Stolní tenis  

pro pokročilé
  13:00–14:00  IJ pro mírně  

pokročilé (vede E. Hyklová) 
  13:00–15:00  Poradna  

s mobilními telefony a PC  
(vede R. Štůsková) – pro objednané 

STŘEDA      
  8:00–8:45  Spinální cvičení 

– bederní pateř (vede M. Dobrovská) 
  8:00–9:00  Přístup na internet
  8:30–9:50  AJ pro pokročilé 

(vede Mgr. E. Emmerová) 
  9:00–10:00  Jóga (vede J. Borská) 
  9:00–11:00  Vycházka do bota-

nické zahrady (vede M. Král) 
  9:00–9:50  Školička PC  

a internetu pro mírně pokročilé 
(vede Ing. V. Košťál) – 12. 10. a 26. 10.

  9:00–9:50  Školička PC – práce 
se soubory (vede J. Votrubová) –  
5. 10. a 19. 10.

  10:00–10:50  Školička PC  
a internetu pro začátečníky  
(vede Ing. V. Košťál) – 12. 10. a 26. 10.

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

  10:10–11:00  FJ pro pokročilé 
(vede M. Randyšová) 

  10:15–11:15  Zdravotní cvičení 
(vede V. Formánková) 

  11:00–12:00  Taichi – na hřišti 
Kynická za příznivého počasí  
(vede M. Nová) – od 12. 10.

  11:10–12:00  FJ – konverzace 
(vede M. Randyšová) 

  13:30–15:00  Stolní tenis  
  14:00–14:45  Vkládání fotografií 

na PC (vede Ing. L. Joska,  
pro objednané) – 12. 10. a 26. 10.

ČTVRTEK  
  8:00–9:00  Harmonizační 

cvičení (vede J. Guttenbergová)
  8:30–9:30  AJ pro mírně  

pokročilé (vede Ing. H. Soukupová) 
  9:30–11:30  Kurz pro rodopisce 

(vede O. Pačesová) – od 13. 10.
  9:30–10:40  Jóga  

(vede K. Foltanovičová)
  10:45–11:45  Zdravotní cvičení 

(vede D. Kovaříková)                       
  13:00–13:50  Cvičení podle 

Eduarda Parmy (vede E. Stonjeková)
  13:00–14:30  Přístup na internet
  13:30–14:30  Geocaching  

(vede Ing. J. Benkovský)
  14:00–14:45  Cvičení – Veselé 

židle (vede M. Dobrovská)

PÁTEK   
  8:00–10:00  Přístup na internet
  8:00–9:15  Stolní tenis 
  9:30–10:30  Zdravotní cvičení 

(vede Z. Josková) 

  9:30–10:30  ŠJ – začátečníci 
(vede PhDr. O. Macíková) 

  10:00–11:00  Trénink paměti  
na PC – Brain Jogging  
(vede Mgr. Z. Vévoda) 

  10:45–11:45  Orientální tance 
(vede H. Kurková)

  13:00–13:45  Zdravotní cvičení  
na židlích (vede Mgr. Z. Vévoda) 

SPECIÁLNÍ PROGRAM:
  4. 10. od 11:00  Trénink 

paměti (PhDr. Z. Pavlíková) 
  5. 10. od 13:30  Klubové 

setkání – společenské hry
  6. 10. od  8:00  Patchworková 

dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) 
– materiál zajištěn

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

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

  10. 10. od 10:00  Tvořivá dílna 
– Podzimní věnce  
(vede Mgr. V. Ludková)

  10. 10. od 13:30  Posezení 
s harmonikou  
(hraje a zpívá V. Kyselová)

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

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

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

  17. 10. od 13:30  Přednáška 
– Polyxéna z Lobkovic  
(přednáší H. Kohoutová)

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

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

  20. 10. od 9:30  Floristika  
pro potěšení (vede J. Huňková) 

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

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

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

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.

Je nutné se vždy přihlásit na všechny 
dílničky a přednášky.  
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Inzerce

HVĚZDNÝ VEČER

10. 10. 2022 v 19 hodin
v Divadle Karla Hackera

divadlokh.cz
Rezervace a prodej na:

Vstupné: 
200 Kč/ 150 Kč

S PETREM NÁROŽNÝM

Cvičení pro maminky a jiné dospěláky:Cvičení pro maminky a jiné dospěláky:
(dospělé tréninkové programy jsou určeny pro začátečníky i pokročilé)

ART YOGA   FIT DANCE BODY 
BALLET BARRE & PORT DE BRAS

CHYSTÁME DALŠÍ ZAJÍMAVÉ POHYBOVÉ A UMĚLECKÉ PROGRAMY 

Vedeme zábavnou a promyšlenou výuku pro malé i velké.
Máme vlastní metodiku vytvořenou ve spolupráci 
s těmi nejlepšími lektory a odborníky.
Rozvíjíme dětskou kreativitu, fantazii, zdravé sebevědomí.
Rozvíjíme pozitivní přístup k umění prostřednictvím hry a zábavy.
Víme, že děti milují zábavu a objevování nových věcí, 
učíme se od sebe navzájem.

Jak naše ArtZoona funguje?
Nabízíme různě umělecky zaměřené 

programy pro děti – od batolat po školáky.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Ve spolupráci:

MÁME KRÁSNÉ NOVÉ PROSTORYY, KDE NALEZNETE POHODU, RADOST I KAFÍČKO:)

REZERVACE A ZÁPIS:      +420 775 609 993       INFO@ARTZOONA.CZ
ArtZoona, Vršní 1052/18, Praha 8-Kobylisy, 182 00

Pro nejmenší:Pro nejmenší:
ZPÍVÁNKY a HUDEBNÍ HRÁTKY

TANEČKY a HÝBÁNKY
PRVNÍ BALETNÍ KRŮČKY

FAIRY PLAY ATELIER
(některé výukové programy probíhají s maminkami)

Pro malé i velké:Pro malé i velké:
DRAMAŤÁČEK
GYMCIRKUS 
GYMNASTIKA
YOYO YOGA

DĚTSKÝ BALET PRAHA 

WWW.ARTZOONA.CZ      WWW.DETSKYBALETPRAHA.CZ          

CELOROČNÍ ZÁPISY – začínáme od 1. 10. 2022!CELOROČNÍ ZÁPISY – začínáme od 1. 10. 2022!

ArtZoona_LETAK_JPG_na_web_MCP8.indd   2ArtZoona_LETAK_JPG_na_web_MCP8.indd   2 27.09.2022   9:1427.09.2022   9:14

Den zdraví
a sociálních 
služeb

vás zve na

+ Vyšetření znamének „MELANOM“
+ Testování HIV (anonymní, bezplatné) 
+ Ukázky první pomoci
+ Instruktáže samovyšetření prsou a varlat
+ Prodej výrobků chráněných dílen a mnoho dalšího
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.více na www.praha8.cz

4. října 2022
prostranství před KD Krakov

14:00 – 18:00 hod

14:00     Prezentace organizací poskytujících sociální služby
15:30     Pohyb pro zdraví – zlepšení kvality života – Cello
16:30     Řečová terapie pro osoby se syndromem demence a po CMP – Palata
17:00     „Potom ti to povíme“ aneb Jak přizpůsobit komunikaci lidem 
    se sluchovým postižením, aby nebyli vyloučeni 
    – Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé
17:30     Prevence popáleninových úrazů nejen u dětí – Burn Fighters

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Odbor zdravotnictví a sociálních služeb
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Servis

Velkoobjemové kontejnery
Lokalita Datum Čas
K Haltýři x Velká skála 5. 10. 2022 13:00–17:00

K Olympiku x Nekvasilova 5. 10. 2022 13:00–17:00

Kašparovo náměstí 5. 10. 2022 14:00–18:00

Ke Stírce x Na Stírce 6. 10. 2022 13:00–17:00

Na Přesypu x Pod Přesypem 6. 10. 2022 13:00–17:00

Kollárova x Pernerova 7. 10. 2022 13:00–17:00

Křivenická x Čimická 7. 10. 2022 15:00–19:00

U Sluncové x Za Invalidovnou 8. 10. 2022 8:00–12:00

Havlínova x Klíčanská 8. 10. 2022 9:00–13:00

Písečná x Na Šutce 8. 10. 2022 10:00–14:00

Pekařova x Jestřebická 10. 10. 2022 13:00–17:00

Hlivická 10. 10. 2022 14:00–18:00

Uzavřená 11. 10. 2022 13:00–17:00

U Pekařky 11. 10. 2022 14:00–18:00

Přemyšlenská x Chaberská 11. 10. 2022 15:00–19:00

Kandertova x Lindnerova 12. 10. 2022 13:00–17:00

Pernerova x Kubova 12. 10. 2022 13:00–17:00

Klecanská x Na Lídví 12. 10. 2022 14:00–18:00

Lindavská 13. 10. 2022 14:00–18:00

Mazurská 13. 10. 2022 13:00–17:00

U Drahaně 163/9 13. 10. 2022 15:00–19:00

Libišská 14. 10. 2022 13:00–17:00
Kubíkova 14. 10. 2022 14:00–18:00
Kurkova 14. 10. 2022 15:00–19:00

Modřínová x Javorová 15. 10. 2022 8:00–12:00

Šimůnkova 15. 10. 2022 9:00–13:00

Petra Slezáka x Urxova 15. 10. 2022 10:00–14:00

Pernerova x Šaldova 17. 10. 2022 13:00–17:00

Řešovská x Zelenohorská 17. 10. 2022 15:00–19:00

Kubišova x Pod Vlachovkou 18. 10. 2022 13:00–17:00

Stejskalova x U Rokytky 18. 10. 2022 15:00–19:00

Pivovarnická x Na Rokytce 18. 10. 2022 14:00–18:00

Nekvasilova 19. 10. 2022 13:00–17:00

Přívorská x Hanzlíkova 19. 10. 2022 15:00–19:00

Roudnická 20. 10. 2022 13:00–17:00

Pod Labuťkou x Prosecká 20. 10. 2022 14:00–18:00

Tanvaldská 1 20. 10. 2022 15:00–19:00

V Mezihoří x U Pošty 21. 10. 2022 13:00–17:00

Valčíkova x Na Truhlářce 21. 10. 2022 14:00–18:00

V Zahradách x Na sypkém 22. 10. 2022 8:00–12:00

Štěpničná 22. 10. 2022 8:00–12:00

Služská x Přemyšlenská 22. 10. 2022 9:00–13:00

Ratibořská x Radomská 24. 10. 2022 13:00–17:00

Na Dlážděnce x U Sloupu 24. 10. 2022 14:00–18:00

Hnězdenská x Olštýnská 25. 10. 2022 13:00–17:00

Frýdlantská 25. 10. 2022 14:00–18:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 25. 10. 2022 15:00–19:00

Pobřežní x U Nádražní lávky 26. 10. 2022 13:00–17:00

Na Žertvách x Vacínova 26. 10. 2022 14:00–18:00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou 26. 10. 2022 15:00–19:00

Třeboradická x Košťálkova 27. 10. 2022 13:00–17:00

Na Vartě 27. 10. 2022 13:00–17:00

Prosecká x Františka Kadlece 27. 10. 2022 14:00–18:00

Pivovarnická 7 29. 10. 2022 8:00–12:00

Pernerova x Peckova 29. 10. 2022 9:00–13:00

Podhajská pole 31. 10. 2022 13:00–17:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) 31. 10. 2022 14:00–18:00

Petra Bezruče x Čumpelíkova 31. 10. 2022 15:00–19:00

Bioodpadové kontejnery
Lokalita Datum Čas
Na Pěšinách x Na Stírce 4. 10. 2022 13:00–17:00

Střížkovská 64 4. 10. 2022 14:00–18:00

Trojská x Nad Trojou 5. 10. 2022 15:00–19:00

Turská x K Větrolamu 6. 10. 2022 14:00–18:00

Sopotská x Bydhošťská 6. 10. 2022 15:00–19:00

Na Bendovce x Nad Pentlovkou 7. 10. 2022 14:00–18:00

Brandýská x Ke Hřišti 9. 10. 2022 13:00–16:00

K Haltýři (před domem 12) 10. 10. 2022 15:00–19:00

Kandertova, západní konec 12. 10. 2022 15:00–19:00

Kubišova x S. K. Neumanna 13. 10. 2022 14:00–18:00

Mlazická 15. 10. 2022 8:00–12:00

V Nových Bohnicích x K Farkám 15. 10. 2022 9:00–13:00

Na Okrouhlíku x Na Stírce 17. 10. 2022 14:00–18:00

Na Pecích x Chaberská 19. 10. 2022 14:00–18:00

Na Dílcích 21. 10. 2022 15:00–19:00

Na Pěšinách x Pod Statky 24. 10. 2022 14:00–18:00

Fořtova x Do Údolí 27. 10. 2022 15:00–19:00

Nad Popelářkou x Nad Strání 30. 10. 2022 13:00–16:00

INZERCI  
můžete objednávat  
na tel.: 222 805 112
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Společenská rubrika

Nově narozené děti Jubilea

V případě vašeho zájmu 
o uveřejnění v této rubrice nás, 
prosím, kontaktujte na  
tel.: 222 805 170,  
e-mail: osmicka@praha8.cz

Srpen 2022

 Dne 19.8. oslavili manželé 
Jindřiška a Jaroslav Susovi  
50 let společného života, zlatou 
svatbu. Přejeme všechno nejlep-
ší, hodně štěstí a zdraví do 
dalších let.

Září 2022

 Den 7. září je dnem krásných 
90. narozenin paní Marty Kra-
tochvílové z Čimic. Další spoko-
jená léta ve zdraví přejí kama-
rádky Lída a Míla.

 S úsměvem na rtech a s byst-
rou myslí oslavila 21. září  
95. narozeniny paní Zdeňka 
Vašíčková. Do dalších let hodně 
radostí, málo bolestí a vyplnění 
nejen spousty křížovek a rébu-
sů, ale i všech tužeb jí přeje celá 
její rodina.

 Koncem září oslavila paní 
Vendulka Andrlová 90 let. 
Přejeme jí do dalších let hodně 
zdraví a pohody. Kamarádky.

Říjen 2022

 Dne 4.10. oslaví paní Marké-
ta Drozdová své kulaté naroze-
niny. Hodně štěstíčka, zdravíčka 
do dalších let, radost z dětí 
a prvorozeného vnoučka jí ze 
srdce přejí Anička a Standa.

 Dne 13. října oslaví manželé 
Božena a Václav Štěpánkovi 
zlatou svatbu – 50 společných 
let od okamžiku, kdy spojili svá 
srdce a životy. Z celého srdce 
gratulujeme a přejeme do dal-
ších let hlavně pevné zdraví, 
lásku a radost z každého společ-
ně prožitého dne. Dcera Ivča 
s celou rodinou.

Únor 2022

 Kočí Aaron

Duben 2022
 Hurt Dominik

 Materová Lilien

 Milfajt Lukáš

Květen 2022
 Atanasov Filip

 Huňáčková Helen

 Majznerová Anna

 Přibyl David

Červen 2022
  Aldaco Reyes 

Diego

 Beldík Theodor

  Daníková  
Zoe a Ema

  Chroust Nurdaulet 
Samuel

 Lednická Sofie

 Srna Barnabáš

 Švec Jáchym

Červenec 2022

 Brůžek Zdeněk

 Henžel Ervin

 Hora Tomáš

 Hučková Sofie

 Král Jan

 Leden Štěpán

 Livora Jan

 Zvěřina Tobias

Srpen 2022
 Buček Antonín

 Futej Dina

 Housková Barbora

  Lochmanová 
Johana

 Matouš Vojtěch

 Pištělák Jáchym

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

Vážení  
spoluobčané,
  v případě vašeho zájmu 

o uveřejnění v této rubri-
ce nás, prosím, kontaktuj-
te na telefonních číslech  
222 805 170 nebo 
601 306 107, popřípadě 
na e-mailové adrese: 
osmicka@praha8.cz.

  Fotografie a text zveřej-
ňujeme jak v tištěné po-
době časopisu Osmička, 
tak v elektronické verzi 
umístěné na webových 
stránkách  
www.mesicnik osmicka.cz.

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



Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ŘÍJEN 2022   www.praha8.cz 29

Inzerce

Možnost objednání květin prostřednictvím tel.,
messenger, email, s platbou online

kamenný obchod 150m od stanice metra Palmovka

Květinářství

Vazba květin, svatební a smuteční floristika.

rozvoz květin po praze

Prodej hrnkových květin a dárkového zboží

Kotlaska 1046/6, Praha 8

+420 773 466 906

inekvitko facebook.com/inekvitko

kvetinarstvi inekvitko.cz@
@

Po-Pá:9:00-19:00, So:9:00-12:00

OCENÍME TO NEJLEPŠÍ VE VÁS.
PŘIDEJTE SE K NÁM!
Pro naše dárcovské centrum
Praha 1 a Praha 8 – Bohnice 
přijmeme

Pokud chcete pracovat v hezkém 
prostředí, kam chodí dárci konat dobré 
skutky, ozvěte se nám.

Těšíme se na Vaše zavolání či e-mail!
Personální oddělení:
tel.: 778 447 758  
e-mail: hr@caraplasma.cz

Více informací na www.caraplasma.cz

Jak vás za práci u nás odměníme?
• motivující mzdu a bonusový systém
• firemní benefity/flexipassy  

až 500 Kč měsíčně
• poukaz k narozeninám v hodnotě 500 Kč
• stravenky v hodnotě 180 Kč
• pro mimopražské příspěvek na 

přestěhování až 20 000 Kč
• dovolenou 5 týdnů a 3 dny sick days

Nástup dohodou

ZDRAVOTNÍ 
SESTRY
(výše úvazku dohodou)

Papírenská
  legenda v      Čech

Přidejte se k nám!
Z volných pozic vybírejte na www.mondijobs.cz nebo rovnou pošlete 
životopis na moje.prace@mondigroup.com. Na viděnou v nové práci.

I  nástupní bonus  I  13. plat  I  příspěvek na dopravu  I  bezúročné půjčky

Mondi_Papírenská legenda v srdci Čech_188x130.indd   1 15.09.22   9:07

PLACENÁ INZERCE PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE
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Osmička
PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU

Říjen je prý jako stvořený 
pro konzumaci nejlepší 
zeleniny. Sklízí se hlavně 
ta košťálová jako 
brokolice, květák, zelí, 
kapusta, kadeřávek, 
čínské zelí, zelí bok choy, 
růžičková kapusta, tuřín, 
ředkvičky, kedlubny 
a další. 

Toto období roku si pamatuji 
z dětství jako čas, kdy se dělaly 
různé čalamády. Většinou se do 
sklenic dal květák, kousky 
paprik, celé stroužky česneku 
a zelená rajčata, která díky 
úbytku slunečních paprsků 
nestihla dozrát.

Ale já bych se v tomto díle 
zastavil u květáku. U zeleniny, 
se kterou si kuchaři a kuchařky 
mnohdy moc nevědí rady. No 

jen si přiznejte, kolik jídel 
z květáku znáte? Smažený, 
placičky, polévka… A dál? A při-
tom se květák dá upravovat na 
tolik různých způsobů.

Mark Twain kdysi prohlásil: 
„Květák není nic jiného než zelí 
s vysokoškolským diplomem.“ 
Tato zelenina skutečně patří 
mezi nejmocnější a nejzdravější. 
Obsahuje 14 různých minerál-
ních látek a stopových prvků 
a 18 aminokyselin. Je také 
oblíbená při redukci hmotnosti 
pro svůj vysoce sytící efekt, 

velké množství vlákniny i snad-
nou přípravu. Květák odvodňu-
je, pomáhá při problémech 
s ledvinami a močovým měchý-
řem, posiluje imunitní systém 
a celkově výtečně pečuje o vy-
soký obsah živin ve všech těles-
ných buňkách. 

Radek Pálka 

DENÍK ŠÉFKUCHAŘE

Čas košťálové 
zeleniny je tu
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  Květák je vhodným pokrmem 
při redukci tělesné hmotnosti

Další informace: 
vachkova@muzeumprahy.cz, tel: 221 012 914

Přednášky začínají v 16. 30 hod. v malém přednáškovém 
sále v domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1. Cena 

jednotlivých přednášek 80 Kč. Cena celého cyklu 500 Kč.
Změna programu vyhrazena.

Akademie volného času
Cyklus přednášek – školní rok 2022/23

Prahou za hudbou
Praha v obležení

www.muzeumprahy.cz

Indické květákové kari s hráškem

SUROVINY:
  3 lžíce oleje, nebo přepuštěné-

ho másla
  3 lžíce kari koření 
  1 lžička drceného římského 

kmínu
  1 květák 
  100 g mraženého hrášku
  sůl a pepř dle chuti, 1 lžička 

kurkumy, hrst koriandru 

POSTUP: 
Ve větším silnostěnném kastro-
lu rozehřejte olej a minutu na 
něm za stálého míchání smažte 
kari. Přisypte drcený kmín, 
orestujte ho, až se rozvoní, 
a přidejte na růžičky rozebraný 

syrový květák. Promíchejte, 
aby se růžičky pěkně obalily 
kořením.
Osolte a zastříkněte lžící vody. 
Pak kastrol přikryjte a květák 
duste asi deset minut. Měl by 
pustit trochu šťávy. Pokud by 
omáčka byla příliš suchá, přidej-
te do ní pár kapek vody. Duste 
jen tak dlouho, aby květák 
zkřehl, ale zůstal ještě křupavý, 
nikoli rozvařený. Dochuťte solí 
a pepřem.
Zhruba pět minut před koncem 
přisypte hrášek a promíchejte. 
Podávejte ozdobené lístky 
koriandru a poprášené kur-
kumou. Skvělou přílohou jsou 
chlebové placky, případně rýže.
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Zábava

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději do 15. října 2022 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, 182 00 Praha 8. 
Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefonní kontakt. 

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SudokuV tajence najdete dokončení citátu francouzského spisovatele Émila Zoly, 
od jehož úmrtí koncem září uplynulo 120 let. 
„První láska je los, který nevyhrává, …“
Správné znění tajenky z minulého čísla, citát Jaroslava Vrchlického:  
Srdce ženy nemůže být bez lásky

Výherci, kteří dostanou knihu Jitky Neradové  
„Statečnost je ženského rodu“, jsou:
  Zdeněk Tůma, Libeň
  Marian Minárik, Kobylisy
  Drahomíra Libichová, Čimice

3  vylosovaní výherci  
obdrží  kalendář 
MČ Praha 8  
na rok 2023.
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Inzerce

Městská část
PRAHA 8

KULTURNÍ DŮM KRAKOV
TĚŠÍNSKÁ 600, PRAHA 8 (SÍDLIŠTĚ BOHNICE) 181 00
POKLADNA KD - PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
PO - ČT 16:00 - 19:00
TEL.: +420 283 090 427
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