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Jednotné vstupné 100 Kč – platba pouze v hotovosti.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: každou středu od 9. 11. 2022 – Libeňský zámek, přízemí, kanc. č. 39, paní Wildtová  
9:00–11:30 a 13:00–16:00 hodin nebo po předchozí telefonické domluvě 

 a v den konání koncertu pouze v obřadní síni Libeňského zámku od 18:00 do 18:30 hodin.

INFORMACE: na e-mailu vladislava.wildtova@praha8.cz nebo tel. 606 613 390.

Zenklova 35, Praha 8 – Libeň

Městská část Praha 8 vás zve na 

ADVENTNÍ KONCERTY V LIBEŇSKÉM ZÁMKU

I. ADVENTNÍ KONCERT 
úterý 22. 11. 19:00

Post Scriptum
Sbormistr Veronika Lozoviuková

Smíšený pěvecký sbor

II. ADVENTNÍ KONCERT 
úterý 29. 11. 19:00

Orbis Trio
Petra Brabcová – housle

Petr Malíšek – violoncello 
Stanislav Gallin – klavír

Jiří Pinkas j.h. – viola

III. ADVENTNÍ KONCERT 
 úterý 6. 12. 19:00
Doležalovo kvarteto 

a host Michaela Hrabánková – hoboj
Václav Dvořák – housle

Jan Zrostlík – housle
Martin Adamovič – viola

Vojtěch Urban –  violoncello

IV. ADVENTNÍ KONCERT 
středa 13. 12. 19:00

Magdalena Kulhanová – soprán
Boris Krajný – klavír

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

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

pořádá

Cyklus 
zámeckých 
koncertů
České sonatiny  

pro housle a klavír

Rezervace míst na tel. 222 805 104, 606 613 390. www.praha8.cz
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Úterý 8. 11. 2022 od 19:00

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

Zazní skladby autorů  
Z. Fibich, A. Dvořák, 
B. Martinů a P. Eben

Lucie Sedláková Hůlová 
housle

Barbora K. Sejáková 
klavír

Vánoční jarmark
chráněných dílen

STŘEDA 30. LISTOPADU 2022 10:00—16:00 HOD.

FOYER „BÍLÉHO DOMU“ U METEORU 6 PRAHA 8 — LIBEŇ

Informace na tel. 283 090 422, 606 613 390  
nebo e-mailu vladislava.wildtova@praha8.cz

www.praha8.cz

Z akce bude pořízen foto a video záznam, který může být zveřejněn.

Úřad městské části Praha 8
odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče  
pořádá tradiční
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Slovo starosty

Milí spoluobčané,

FOTO 
MĚSÍCE
Podzim  
u jezírka 

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: Bob Stall

ještě jednou bych vám chtěl poděkovat 
za účast u nedávných komunálních 
voleb. Rozhodli jste, vybrali vaše favo-
rity a dalo by se říci, že tímto dění 
kolem hlasování končí. Pro nově zvo-
lené zastupitele určitě ne. Začíná 
jednání o možných koalicích, progra-
mových shodách či nesouladech. 
O tom, aby radnice Prahy 8 fungovala 
a obyvatelé osmého obvodu byli s pra-
cí vedení obce spokojeni.

U nás jsme se již dohodli, a mám 
radost z toho, že jednání byla korektní 
a věcná. Nečekají nás rozhodně lehké 
časy, proto věřím, že ve vedení radni-
ce budeme schopni smysluplně komu-
nikovat a nacházet dobrá řešení pro 
naši městskou část. Je totiž třeba, 
abychom v současné době drželi spo-
lu. Proto si dovolím doufat, že i zastu-
pitelé, kteří obsadí opoziční lavice 
a budou radnici pod mým vedením 
oprávněně kontrolovat, sleví ze své 
nesmiřitelnosti z volební kampaně. 
A místo ní třeba i podpoří rozumná 

rozhodnutí, která pomohou obyvate-
lům Prahy 8. 

Dost ale bylo voleb. Život běží dál 
a například ten kulturní je v Praze 8 
tradičně velmi bohatý. Již první listo-
padovou sobotu se uskuteční Dušičko-
vý večer na zámku, mezi lidmi velmi 
populární akce, kterou jsme si i s mou 
rodinou velmi oblíbili. Přijďte, rád se 
s vámi uvidím. Rovněž na Libeňském 
zámku již za pár dnů odstartují kon-
certy klasické hudby. A už se také blíží 
třináctý ročník Starobohnického 
vánočního těšení. 

Koncem listopadu pak v Praze 8 
odstartuje i zimní bruslení na třech 
kluzištích, třeba se s některými z vás 
potkáme na ledě.

Příjemný listopad vám všem přeje

Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8
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Říjnový Den zdraví 
a sociálních služeb se 
konal na prostranství před 
Kulturním domem Krakov 
a představil 31 organizací 
poskytujících sociální 
služby v Praze 8 se 
širokým spektrem 
zaměření.

„Smyslem akce je předat veřej-
nosti na jednom místě informa-
ce o organizacích, které jim 
mohou pomoci s celou řadou 
životních situací. Každodenně 
vidím například na sociálních 
sítích otázky na možnosti péče 
o rodiče a jiné obdobné. Takže 
paradoxně v době záplavy 
informací ze všech stran se ty 
potřebné k nám často nedosta-
nou,“ říká místostarostka Vladi-
míra Ludková (ODS) ke Dni 
zdraví, který před lety v Praze 8 
poprvé zorganizovala. 

Tradiční součástí akce je stan 
proti melanomu, kde se zájem-
cům o vyšetření kožních útvarů 
věnoval profesor Petr Arenber-
ger. Ten vyšetřil téměř stovku 
zájemců, výsledkem byl nález 
jednoho melanomu, tří bazalio-
mů a dalších 29 podezřelých 
útvarů, které si žádají došetření. 
Petr Arenberger rovněž všechny 
požádal, aby nezanedbávali 
prevenci a třeba právě jednou za 
rok navštívili podobné akce. 

Zájemci o první pomoc se 
mohli dozvědět více přímo od 

profesionálního záchranáře 
(Zdravotníci s.r.o.), vyzkoušet 
si resuscitaci, děti si s nadše-
ním prohlédly sanitku. Státní 
zdravotní ústav poskytl infor-
mace v oblasti dentální hygie-
ny, prevence kouření a alko-
holu, instruktáže samovy- 
šetření prsou a varlat na 
modelech. Přistavena byla 
i sanitka České společnosti 
AIDS pomoc, kde byly prová-
děny anonymní a bezplatné 

testy na HIV, syfilis, hepatiti-
du C. Tuto možnost využilo 
33 zájemců. 

Poprvé se v Praze 8 veřej-
nosti představila například 
organizace Burn Fighters 
s kampaní 70 stupňů, zaměře-
né na popáleninové úrazy 
která vznikla z osobní zkuše-
nosti své zakladatelky. Premié-
ru měla v Bohnicích i organi-
zace Palata, která přinesla 
přednášku o rozvoji a podpoře 
komunikace při péči o osobu 
se syndromem demence a po 
cévní mozkové příhodě. (TK)

SÍDLIŠTĚ BOHNICE

Den zdraví a sociálních služeb lákal

  Nechyběla ani zakladatelka 
Dne zdraví Vladimíra Ludková

  Akce se zúčastnily desítky 
organizací poskytujících 
zdravotní a sociální služby

Volby rozhodly, koaliční 
smlouva je na světě
V osmé městské části v zářijových komunálních 
volbách zvítězili občanští demokraté. V následných 
jednáních se na koaliční spolupráci dohodli s hnu-
tím ANO 2011, dále TOP 09, STAN a uskupením 
Patrioti. V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu mají 
tyto strany dohromady 27 křesel. O složení vedení 
osmého obvodu by mělo rozhodnout ustavující 
jednání zastupitelstva 2. listopadu 2022. Z koaliční 
smlouvy vyplývá, že starostenský post by měl 
obhájit Ondřej Gros (ODS). Pokud se tak stane, 
povede Prahu 8 druhé volební období. (RED)
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KRÁTCE
Centrální evidence psů
Od října platí novele veterinární-
ho zákona, která poprvé v Čes-
ké republice zavádí centrální 
evidenci psů (CEP). Správcem 
a provozovatelem informačního 
systému centrální evidence 
bude Komora veterinárních 
lékařů. Do CEP bude mít přístup 
soukromý veterinární lékař 
a účelem zápisu údajů nebo 
nahlížení do něj pro potřebu 
plnění povinností stanovených 
tímto zákonem, orgán veřejné 
moci za účelem nahlížení do něj 
v souvislosti s výkonem své 
působnosti v rozsahu stanove-
ném postupem podle zákona 
o základních registrech a chova-
tel psa za účelem zápisu čísla 
svého telefonu nebo nahlížení 
do evidence v rozsahu údajů 
vedených o tomto chovateli 
a jím chovaném psu. 

Přijďte se  
seznámit s vědou
Ústav fotoniky a elektroniky 
Akademie věd ČR zve 3. a 4. 
listopadu na dny otevřených 
dveří. V hlavní budově v Kobyli-
sích na vás čeká exkurze do 
sedmi laboratoří, během nichž 
nahlédnete pod pokličku práce 
vědců. Dozvíte se například, kde 
se bere přesný čas, seznámíte 
se s mikroskopem, kterým je 
možné pozorovat pohyb mo-
lekul v buňkách, nebo se dozví-
te, jak vzniká a jak se šíří světlo 
optickým vláknem. Každý 
návštěvník se opět může zapojit 
do tradiční soutěže o Den 
s vědcem. Rezervujte si včas 
termín exkurze na dod.ufe.cz. 
Kapacita je omezena. (TK)

  Lidé se mohou těšit na nejrůznější strašidla

Novinkou pro letošní 
rok bude oslava adventu 
na Karlínském náměstí, 
kde zažijete kouzelnou 
předvánoční atmosféru 
a místo pro setkávání 
místních sousedů, rodin 
a jejich přátel. 

Program farmářských trhů 
a festivalů se pomalu blíží 
ke svému konci a jejich 
pořadatelé si velmi váží 
toho, že jste je po celý rok 
navštěvovali v tak hojném 
počtu.

Velký dík patří také Karlínské-
mu Spektru DDM, které organi-
zátory z Karlín Market přizvalo 
ke spolupráci na některých 
akcích, jako byl například Ma-
sopust a Dětský den. Předpo-
slední říjnový den se ještě 
můžete těšit na Karlínský 
Halloween. Čeká na vás bohatý 
doprovodný program, který 
bude probíhat jak ve vnitřních 
prostorech Karlínského Spektra, 
tak venku na Karlínském ná-
městí. Zažijete oblíbené vyřezá-
vání dýní, malování na obličej, 
kreativní dílny a strašidelnou 
pohádku. Celý den pak bude 
zakončen lampionovým průvo-
dem v doprovodu živé kapely 
Lovesong Orchestra. Děti, které 
dorazí v maskách, si odnesou 
sladkou odměnu.

A co dalšího vás ještě čeká do 
konce letošního roku? V neděli 
6. listopadu proběhne poslední 
Karlínský street food festival, 
který se ponese v duchu armén-
ské kultury. Těšit se můžete na 
spousty skvělého jídla a pití, 
hudební vystoupení armén-
ských umělců a nebude chybět 
ani zábava pro děti.

Novinkou pro letošní rok 
bude také oslava adventu na 
Karlínském náměstí, kde zažije-
te kouzelnou předvánoční 
atmosféru a místo pro setkávání 
místních sousedů, rodin a jejich 
přátel. Parkem se rozezní kole-
dy, rozvoní se svařené víno 
a pochutnáte si na spoustě 
skvělého jídla. Drobné dárečky 

pro radost vašich blízkých nebo 
třeba cukroví, to vše si budete 
moci nakoupit.

Zahájení bude první adventní 
neděli 27. listopadu, akce pak 
pokračujeme každou další až do 
Vánoc. Čeká vás bohatý dopro-
vodný program, hudební vy-
stoupení, mikulášská nadílka 
a zábava pro celou rodinu. 
Každá neděle bude svým pro-
gramem unikátní. Podrobnější 
informace budeme postupně 
najdete na facebookových 
stránkách Karlín Market nebo 
na webových stránkách MČ 
Praha 8 v kalendáři akcí (www.
praha8.cz).

Páteční farmářské trhy, které 
jsou pro vás otevřeny po většinu 
roku, se v letošní sezóně budou 
naposledy konat 23. prosince. 
Budete tak mít jedinečnou 
příležitost nakoupit si čerstvé 
potraviny na čerstvém vzduchu 
bez zbytečného stresu v nákup-
ních centrech. (RED)

KARLÍN MARKET

Sezona rozmanitých akcí  
u kostela ještě nekončí

LIBEŇSKÝ ZÁMEK

Dušičkový večer je tady
Již pošesté se v Libeňském 
zámku uskuteční oblíbený 
Dušičkový večer, a to v sobotu 
5. listopadu od 17 do 21 hodin. 
Můžete se jako již tradičně těšit 
na lehce ponurou atmosféru, 
kterou budou dotvářet nejen 
nejrůznější pohádkové postavy. 
Nebudou chybět strašidla, 
čerti, hastrmani, bílá paní, 

zakletá jeptiška, zámecký pán, 
kostlivci, hejkal, rytíři nebo 
živý obraz Marie Terezie. Na 
děti čekají tvořivé dílny na 
zámeckém nádvoří včetně 
malování na obličej. Opět se 
uskuteční prohlídky zámku se 
strašidly, poslední začíná ve 
20.30 hodin. K dispozici bude 
i občerstvení. (TK)
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Doprava

Na dopravní komplikace 
se musejí připravit řidiči 
používající Proseckou 
ulici. Část léty „těžce 
zkoušené“ komunikace 
se opět opravuje. 
Tentokrát v úseku mezi 
ulicemi Na Vyhlídce a Na 
Rozhraní.
Technická správa komunikací 
zahájila práce 17. října, vše by 
mělo být hotovo do 20. listo-
padu 2022. V rámci opravy 
vozovky, která byla poseta 
četnými výtluky a síťovými 
trhlinami obrusné vrstvy, bude 
odfrézována a položena nová 
obrusná vrstva vozovky. Dále 
se chystají nezbytné sanace 
neúnosných podkladů, lokálně 
budou vyrovnány obrubníky, 
opraveno odvodnění a bude 
obnoveno vodorovné dopravní 
značení.

Práce se uskuteční ve dvou 
etapách po podélných polovi-
nách a dopravní provoz bude po 
celou dobu stavby zachován 
jednosměrně z Proseku do 
Libně. Oprava se dotýká i auto-
busových linek MHD, kdy linka 
140 je ve směru od Čakovic 
odkloněna v období pracovních 
dnů z Proseku na Vysočanskou 

a Českomoravskou, o víkendech 
končí v Letňanech.

Pro individuální automobilo-
vou dopravu jsou ve směru na 
Prosek vyznačeny objízdné 
trasy, první po ulicích Zenklova 
a Liberecká na Vysočanskou, 
druhá ulicemi Sokolovská, 
Jandova a Vysočanská. Společně 
s výše uvedenou opravou bude 

zahájena rekonstrukce poslední 
části ulice Prosecká v úseku 
Čuprova – Františka Kadlece ve 
směru do Libně. Dokončena 
bude 4. listopadu 2022. Provoz 
v tomto místě bude veden 
obousměrně po jižním pásu 
vozovky.

Zhotovitelem díla je společ-
nost EUROVIA CS. (RED)

Cestující a občané Prahy 8 se 
brzy dočkají příjemnějšího 
prostředí a pohodlnějšího pose-
zení v případě čekání na auto-
bus. Ze zastávek postupně mizí 
typické modré reklamní lavičky. 
Nahradí je pohodlnější lavičky 
v novém pražském designu.

„Technická správa komunika-
cí, která má ve správě mimo jiné 
právě autobusové zastávky, po-
stupně ve spolupráci s městský-
mi částmi vybírá místa pro 
první etapu výměny ‚modrých‘ 
laviček. Ty z některých míst již 
zmizely, proto je jejich náhra-
da novými lavičkami priori-
tou. Pro naše občany se snažíme 
zajistit nejen dostupnou dopra-
vu, ale také kvalitní a příjemné 
prostory pro čekání na autobus 
či tramvaj, proto tento krok 
velmi vítáme a vidíme v něm 
velký přínos. V této fázi jsme ve 
spolupráci s TSK vybrali zatím 

zhruba 30 autobusových zastá-
vek po celé Praze 8, kde dojde 
k výměně či náhradě celkem 
padesáti laviček. Tato první 
etapa proběhne ještě během 
podzimu, další budou následo-
vat v příštím roce,“ sdělil radní 
Tomáš Slabihoudek (TOP 09 + 
STAN).

Nové lavičky budou moci 
cestující již brzy využít například 
na Florenci, V Holešovičkách, 
v Kobylisích nebo na sídlištích 
v Bohnicích a Ďáblicích. (TK)

LIBEŇ

Další část Prosecké se opravuje 

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

Nové lavičky na 
zastávkách autobusů

  Oprava Prosecké ulice by měla skončit 20. listopadu

  Nové lavičky se od původních 
liší zcela jiným designem 

Osvětlení libeňské cyklostezky
Na více než kilometrovém úseku cyklostezky A2 U Českých loděnic 
v Libni je nově 40 stožárů veřejného osvětlení. Úsek vedoucí od Löwi-
tova mlýna po odbočku na Bulovku, který využívají cyklisté, chodci 
i sportovci jezdící na in-line bruslích, byl dosud neosvětlený. Výstavbu 
nových stožárů zajišťuje městská společnost Technologie hl. m. Prahy 
(THMP) na žádost Prahy 8. „Jedná se o oblíbenou a mnohdy rušnou 
část cyklostezky, která je veřejně přístupná 24 hodin denně. Sportovci, 
ale třeba i pejskaři si zaslouží, aby se na ní po setmění cítili bezpečně. 
Požadavek na bezpečnost je o to zásadnější, že se v těsné blízkosti 
nachází dětské hřiště,“ uvedl pražský radní Jan Chabr. (RED)
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Sport

  LAVICKYZOSMICKY.CZ

 Tel.: 284 007 681

zde může býtvaše reklama

Před sezónou SK Joudrs 
Praha každoročně 
vyhlašuje boj o první 
místo. Obhájit titul 
podruhé, a získat tak zlatý 
hattrick je něco, co se 
v historii podařilo jen 
dvěma týmům. A 9. října 
k nim přibyl i tým Žen A 
SK Joudrs Praha. 

Cestu do finále neměly holky 
snadnou. V prvním zápase 
v semifinále se utkaly s Eagles 
Praha, kde prohrály, pak ale 
zabraly a pražské rivalky třikrát 
porazily. Mohly se těšit na finále 
s dalším týmem z Prahy, tento-
krát s Tempem Praha.

Všechny tři zápasy byly velmi 
těsné a skončily rozdílem jedi-
ného bodu. Všechny tři ale naše 

holky zvládly urvat bojovností, 
pílí a prostě tím, že více chtěly. 
Tempo Praha byl více než vy-
rovnaný soupeř a sluší se jim 
pogratulovat. 

Naše holky tak tři roky po 
sobě nepoznaly nic jiného než 

zlaté medaile na krku. Velký 
respekt a samozřejmě příslib do 
dalších let.

„Srdečně gratuluji Joudrs 
k zisku mistrovského titulu. 
Udělali mi velkou radost a za-
slouží si opravdu veliké díky za 

skvělou reprezentaci osmého 
obvodu,“ poděkoval starosta 
Ondřej Gros (ODS). Radnice 
Prahy 8 klub dlouhodobě 
podporuje. 

Zuzana Stronerová

SOFTBAL

Na Joudrs zamířil zlatý hattrick
Úspěšné byly letos  
i ostatní týmy 
napříč klubem 
  Ženy A – mistryně ČR
  Žákyně do 13 let – mistryně ČR
  Juniorky do 18 let –  

mistryně ČR
  Junioři do 18 let –  

vicemistři ČR
  Kadetky do 16 

– vicemistryně ČR
  Kadeti do 16 let – vicemistři ČR
  Žáci do 13 let – vicemistři ČR

 Softbalistky z Bohnic jsou v tuzemsku opět nejlepší
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Školství

Žáci tříd 6.B, 6.C a 8.B se se svými učitelkami  
zúčastnili hned v prvním školním měsíci školního 
výletu do Podhradí u Ledče nad Sázavou. Zatímco 
osmáci se na výlet vypravili již v pondělí 19. září,  
jejich mladší spolužáci ze tříd 6.B a 6.C  
se za nimi vydali o čtyři dny později.

Do harmonogramu třídy 8.B byl 
adaptační kurz zařazen z důvo-
du změny třídní učitelky. Bylo 
tedy potřeba seznámit se blíže 
s třídním kolektivem, vytvořit si 
pozitivní vazby, poznat se 
v krátkém časovém úseku 
rozsáhleji a nastavit si třídní 
pravidla, stejně jako upevnit 
vazby mezi spolužáky a nastar-
tovat pozitivní změny v dyna-
mice třídy.

Cíl výletu šesťáků, nováčků 
na druhém stupni, byl jasný – 
seznámit se vzájemně s novými 
spolužáky i paní učitelkou, užít 
si aktivity ke stmelení kolekti-
vu, zkusit si spolupráci, která je 
nezbytná pro zdravé fungování 
celé třídy.

Na obě skupinky čekala dob-
rodružná cesta z Prahy hlavního 
nádraží hned třemi vlaky ČD, 
protože při putování do Chřeno-
vic – Podhradí musely děti 
přestupovat ve Světlé nad 
Sázavou a v Ledči nad Sázavou.

Po příjezdu do Chřenovic 
– Podhradí se účastníci vydali 

po visutém mostě přes řeku 
Sázavu do krásného areálu DDM 
hl. m. Prahy a ubytovali se 
v čistých a prostorných třílůžko-
vých chatkách, jejichž součástí 
byly dvě toalety, koupelna, 
předsíň, hala a lednička. 

Zatímco 6. B trávila většinu 
času v areálu vybaveném dvě-
ma hřišti a velkorysým prosto-
rem pro různé aktivity, žáci 6.C 
se vydali na obhlídku okolí, 
navštívili zříceninu bývalého 
Chřenovického hradu a blízkou 
vesnici. Cestou se věnovali 
hraní her a obdivování okolní 
přírody. Po návratu do areálu 
využili někteří i malý vytápěný 
bazén, ostatní si zahráli fotbal 
a přehazovanou a večer se pak 
všichni věnovali společenským 
a vědomostním hrám.

Následující den byl ve zname-
ní dopoledního sportování 
a odpoledního výletu do Ledče 
nad Sázavou. Tam se po obědě 
vypravily 6.B a 8.B vlakem  
a 6.C odvážně pěšky. V cíli bylo 
možné navštívit dominantu 

městečka – hrad přebudovaný 
na zámek, jeho věž, šatlavu 
a také nově otevřené muzeum 
Jaroslava Foglara. Po večeři 
následoval zábavný večerní 
program, hraní scének, sdílení 
zážitků a společné fotografová-
ní, osmáci si nad ohněm opekli 
i špekáčky. 

V den odjezdu se účastníci 
před snídaní věnovali úklidu 
areálu a balení zavazadel. Poté 
proběhla poslední kontrola, 
poučení žáků o chování při 
cestě a loučení s Podhradím. 

Odjezd proběhl plánovaně a bez 
problémů, cestou třemi vlaky se 
všichni vesele bavili a litovali, 
že už výlet končí.

Na závěr nezbývá než konsta-
tovat, že celý adaptační kurz 
proběhl bez komplikací a splnil 
očekávání. Celý pobyt se nesl 
v duchu respektu, komunikace, 
spolupráce a zábavy. Všech  
60 dětí  se chovalo skvěle a dle 
jejich reakcí a hodnocení rodičů 
se zářijový výlet podařil.

Dita Tomková, třídní učitelka 6.C

Ve dnech 11.–12. 10. 2022 se žáci  
8. a 9. tříd ZŠ Hovorčovická se svými učitel-
kami zúčastnili již 9. ročníku festivalu 
řemeslných workshopů na Novoměstské 
radnici v Praze. V nádherných prostorách 
historické budovy na Karlově náměstí se 
mohli seznámit s tradičními i méně obvyk-
lými řemesly, která na akci představovali 
zástupci středních odborných škol a učilišť. 
Ať už to byli mistři řemeslníci, učitelé či 
samotní studenti škol, všichni se se zájmem 
věnovali příchozím návštěvníkům. Ti měli 
možnost nejen pozorovat činnost kadeřnic, 
kosmetiček, košíkářů či hodinářů a zlatníků, 
ale také podlahářů, sklenářů či pracovníků 
v oděvnictví a návrhářství. Nouze nebyla 
ani o prezentaci oborů technických, jako 

jsou automechanici, autotronici či 
autolakýrníci.

Naši osmáci a deváťáci si tak mohli naživo 
vyzkoušet to, o čem je zatím teoreticky 
informuje školní předmět pracovní činnosti, 
jehož součástí je v 8. a 9. ročníku volba 
povolání. 

I díky této akci se snad budou moci 
snáze rozhodovat pro svou budoucí karié-
ru. A ti studenti, kteří se chystají po zá-
kladní škole na maturitní obory středních 
škol a gymnázia, se již těší na další veletrh 
vzdělávání. V listopadu to bude tradiční 
Schola Pragensis, které se v rámci vyučo-
vání též zúčastní.

Dita Tomková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOVORČOVICKÁ

Co třeba výlet s prvky adaptačního kurzu?

VOLBA POVOLÁNÍ

Festival řemesel bavil

 Na trase nechyběl ani visutý most přes Sázavu

 Akce se konala na Novoměstské radnici
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V Městské knihovně v Praze díky 
spolupráci s organizací Nová škola, 
o. p. s., probíhá doučování, které je 
dostupné a otevřené všem dětem, 
jež potřebují jakoukoli pomoc se 
školou – od kontroly domácího 
úkolu přes podporu při zvládání 
běžné školní látky až po pomoc 
s přípravou na přijímačky.  

Děti nemusí (ale mohou) chodit do knihov-
ny pravidelně, nemusí se předem hlásit, 
nemusí být ani v knihovně registrovaní, 
stačí přijít. „Náš program není běžné inten-
zivní doučování, jsme spíše prevencí, aby 
dítě ve škole nespadlo do hlubších potíží. 
Pomoc potřebuje občas každý, chceme, aby 
byla dostupná a otevřená všem dětem,“ 
vymezuje program první pomoci se školou 
metodik Michal Kryl a dodává, že častými 
klienty jsou děti s odlišným mateřským 
jazykem. „S nástupem ukrajinských dětí do 
pražských škol počítáme s tím, že i ony 

využijí naši pomoc. A připravujeme na to 
i naše dobrovolníky.“ 

Dobrovolníci jsou nejčastěji studenti 
středních a vysokých škol. V pravidelný 
určený čas jednou týdně čekají v knihovně 
a jsou připraveni poskytnout každému 
dítěti takovou podporu, jakou potřebuje. 
To, že dobrovolníci často dopředu nevědí, 
koho a co budou doučovat a nemohou se 
tak připravit, jim umožňuje hledat s dětmi 
cestu k informacím a pochopení společně. 

Děti tak získávají důležité kompetence pro 
spokojený život, jako je schopnost se učit, 
říkat si o pomoc, nebát se chyb a nevzdávat 
se při prvním nezdaru. 

V knihovně děti nacházejí inspirativní 
a podpůrné prostředí pro vlastní samostat-
nou práci, a vytváří si tak do budoucna 
studijní návyky. 

Proč do knihovny doučování patří? „Už si 
ani nedokážu představit příhodnější místo, 
kam jakékoliv dítě může bezplatně přijít, 
někdo se mu věnuje a pomůže s konkrétním 
problémem jiným způsobem než ve škole. 
Není vázáno žádnou pravidelnou docház-
kou, i když mnoho dětí se opakovaně vrací. 
A nejen kvůli doučování samotnému, ale 
i kvůli pocitu, že na něj má někdo čas,“ říká 
knihovnice Marta Pilníková. Právě její boh-
nická pobočka v KD Krakov je zatím v Praze 8 
jedinou, kde se doučování konají. (TK)

Více o programu Společně v knihovně  
a přesné časy doučování na pobočkách najdete na 
www.novaskolaops.cz/ 
spolecne-v-knihovne-o-co-jde.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Doučování může být zábavné a zdarma

  Doučujícími jsou nejčastěji studenti 
středních a vysokých škol

Gymnázium Thomase Manna na 
Střížkově aktivně rozšiřuje svou 
mezinárodní spolupráci, a proto 
v rámci evropského vzdělávací-
ho programu Erasmus+ vytvoři-
lo mezinárodní projekt Ekolo-
gická gramotnost pro 
udržitelnou budoucnost, jehož 
hlavním tématem byla ekologie 
a odpovědnost za životní pro-
středí. Ve spolupráci s našimi 
partnerskými školami v Neu-
marktu/Bavorsko a ve Vídni 
jsme v rámci projektu rozvíjeli 
základní kompetence žáků 
k dlouhodobě udržitelnému 
životu v naší společnosti.

Vzhledem k tomu, že vzdělá-
váme žáky pro budoucnost, 
kterou dnes nemůžeme znát, 
vnímáme zaměření na schop-
nost  empaticky vnímat ekolo-
gické potřeby světa a  rozvíjení 
různých typů gramotnosti jako 
správnou cestu. Rozvinutá 
kreativita a flexibilita, stejně jako 
schopnost chápat ekologickou 
problematiku, studentům  po-
může zorientovat se ve světě 
budoucnosti, ať už pro ně mo-

derní doba chystá cokoli. Během 
projektu, který skončil na jaře 
letošního roku, jsme u žáků 
podpořili mimo jiné také víceja-
zyčnost, neboť komunikace 
probíhala ve třech jazycích – čes-
ky, německy a anglicky. Naším 
cílem bylo podpořit u studentů 
schopnost kriticky se vyrovnávat 
se skutečností, umět porovná-
vat, posuzovat a samostatně 
přemýšlet o životním prostředí, 
jeho ochraně a udržitelném 
životním stylu. Usilovali jsme 
o to, aby studenti získali kritický 
přístup k současným ekologic-
kým trendům. Díky zahraniční 
spolupráci pak mohli sledovat 
přístup ke klíčovým tématům 
projektu v mezinárodním měřít-
ku. V rámci programu jsme 
realizovali několik ekologických 
výjezdů, workshopů, exkurzí, 
výletů a společných fyzických 
i online setkání.

Pavla Petrová, Gymnázium Thomase 
Manna

Žáci soutěžili na gymnáziu
Dva šestičlenné týmy našich žáků osmých a devátých ročníků se začát-
kem října zúčastnily soutěže pořádané Gymnáziem U Libeňského zámku 
k Evropskému dni jazyků.Žáci tak dostali možnost poměřit své jazykové 
a všeobecné znalosti se znalostmi žáků ostatních základních škol Prahy 8, 
a to formou rozličných úkolů na celkem 19 stanovištích. Mezi jednotlivé 
úkoly patřily například poznávání států na slepé mapě, rozpoznávání 
písmen azbuky, převody měn, přiřazování typických evropských pokrmů 
k zemím jejich původu, domino, online vědomostní kvíz, hra mölkky či 
výroba preclíku. Ačkoliv se nesoutěžilo o nejlepší umístění a vítězi se stali 
všichni zúčastnění, žáci se do soutěže naplno zapojili a splnili zdárně 
všechny úkoly, které pro ně místní kvartáni společně s jejich učiteli 
nachystali, odměnou jim tedy nebyly jen drobné propagační předměty, 
ale také příjemně strávené odpoledne. Děkujeme tímto našim žákům za 
výbornou reprezentaci školy a Gymnáziu U Libeňského zámku za přípra-
vu a organizaci celé soutěže.
Simona Sárköziová

GYMNÁZIUM THOMASE MANNA

Sběr cenných zkušeností
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Kultura

Multikulturní umělecké 
centrum Alta čeká 
v příštím roce stěhování 
do prostor bývalého 
Panského pivovaru 
v Libeňském podzámčí, 
dnes nazývaného jako 
Libeňský pivovar.

S koncem letošního roku tak 
Studio ALTA uzavře své dvoule-
té působení v karlínské Invali-
dovně. „Ke schválení žádosti 
o pronájem areálu došlo ze 
strany Zastupitelstva městské 
části Praha 8 již v květnu 2022. 
Smlouva na pronájem areálu 
pak byla podepsána v srpnu, 
s trváním do konce roku 2024. 
Po vypracování plánu investic 
však předpokládáme zásadní 
dodatek s vidinou obydlení 
prostoru až na desetileté obdo-
bí. Tato vize je zásadní pro 
postupnou rekonstrukci celého 

objektu a pro budoucnost Stu-
dia ALTA. Je to pro nás velký 
krok i závazek, zejména v sou-
časně nejisté době,“ říká ředitel-
ka Studia ALTA Lída Vacková.

Bývalý Panský pivovar ze  
16. století disponuje prostornou 
halou a řadou místností vhod-
ných pro zázemí kulturních 
i komunitních aktivit. Stejně jako 
v předchozích sídlech chystá 
Studio ALTA spolupráci s místní-
mi organizacemi a komunitou. 
Dramaturgicky se jedná o důleži-
tou složku programu inspirující-
ho k angažovanosti, kreativitě 
a konstruktivnímu dialogu 
s jinakostí – napojení na lokalitu 
a atmosféru místa je tak i v no-
vém místě působení zásadní. 

„Společně s městskou částí 
Praha 8 a našimi partnery věří-
me, že dokážeme z Pivovaru 
vytvořit místo, které bude 
důstojně dotvářet celou lokalitu 
Libeňského podzámčí,“ dodává 
Lída Vacková. (RED)

V září letošního roku, tedy se 
začátkem nové divadelní sezony 
2022, našlo v Libni své stálé 
působiště divadlo VšeMožno. 
Stalo se tak v Pivovarnické ulici 
tři, v sídle centra libeňské histo-
rie a kultury Libeňský svět. 
Nezávislé alternativní divadlo 
VšeMožno založili v roce 2014 
herci, z nichž většina předtím 
působila či stále působí i v jiných 
divadlech (Divadlo Járy Cimr-
mana, Minor, Divadlo Na Fidlo-
vačce nebo královéhradecký 
Drak). Až dosud bylo divadlo 
bez vlastní scény. Nyní se roz-
hodli „usadit“ a stát se součástí 
libeňské kulturní nabídky. 
O tom, zda se jim to podaří, 
rozhodne především zájem 
diváků, ať už velkých, nebo 
malých. VšeMožno totiž nabízí 
repertoár jak pro děti, tak pro 
publikum dospělé. Pro něj jsou 
v současnosti na programu 
divadla inscenace „Piš, Karl, 
piš!“ a „Tož Welzl“. Ta první 
pojednává o pozoruhodném 

životě německého spisovatele 
Karla Maye a ta druhá mapuje 
osudy pozapomenutého české-
ho cestovatele a dobrodruha 
Jana Eskymo Welzla. Oba texty 
byly napsány přímo pro toto 
divadlo. VšeMožno má vůbec 
své hlavní směřování v divadle 
autorském. Zaměřují se na vznik 
nových textů přímo pro své 
účely a v nich většinou pátrají 
po životních osudech opravdo-
vých lidí, které odrážejí dopad 
společenské situace na jedince 
a běh dějin. Děje se tak ale 
formou odlehčenou a poznáva-
cím znakem jejich inscenací je 
kombinování různých divadel-
ních prostředků, především 
loutek a činohry. Stejně přistu-
pují i k divadlu pro děti, v tomto 
případě ještě navíc s přimícha-
nou větší či menší dávkou im-
provizace a interakce s diváky. 
Ve své první „libeňské“ sezoně 
nabídnou nejen své stávající hry, 
ale pochopitelně připravují 
i několik premiér. (RED)

Začátek října byl na úřadu městské části Pra- 
ha 8 ve znamení výměny a stěny předsálí na 
další dva měsíce obsadily fotografie našich 
čtenářů – nadšenců do fotografování, kteří se 
zúčastnili fotosoutěže Praha 8 ve dne v noci.

Výstavu zahájila vernisáž, které se zúčast-
nili převážně fotografové a jejíž součástí byl 
i křest kalendáře pro rok 2023. Stejně jako 
výstava tak i kalendář pochází ze snímků, 
které svými objektivy zachytili soutěžící 
v letošním ročníku soutěže. Všem patří 

poděkování a ti, kteří si zatím kalendář 
nevyzvedli, si pro něj mohou přijít na odbo-
ru kultury, sportu, mládeže a památkové 
péče v Libeňském zámku.

Samotná výstava bude k vidění až do 2. 
prosince 2022 a obsahuje nejzajímavější 
snímky z letošního ročníku fotosoutěže, 
které vynikají nápadem, provedením nebo 
tzv. atmosférou, která z nich vychází. Podí-
vat se na ni můžete zdarma v otevírací době 
úřadu na adrese U Meteoru 6. (LJ)

FOTOSOUTĚŽ

Nejzajímavější snímky se vystavují

LIBEŇSKÝ SVĚT

Divadlo VšeMožno  
našlo nový domov 

UMĚLECKÉ CENTRUM

Studio Alta míří  
do Libeňského pivovaru 

  Pivovar disponuje prostornou halou vhodnou pro kulturní činnost

  Fotografové pokřtili kalendář pro rok 2023

  Z repertoáru divadla si vyberou děti i dospělí
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Podzim patří mezi nejbarevnější 
období v roce. Dokonce svojí 
barevností předčí i jaro. Je to 
způsobeno hlavně tím, že se 
nebarví jen dozrávající plody,  
ale také obrovská hmota listové 
plochy opadavých dřevin. 

Na vině je rozpadající se, do té doby výraz-
ný, zelený chlorofyl, který vlivem slábnou-
cího slunce a nízkých teplot začíná být 
méně dominantní než jiná barviva. Ta jsou 
sice v listech přítomna i za vegetace, ale 
právě na podzim je teprve „vidíme“. Mohou 
se tak projevit v plné intenzitě. 

Za žluté listy může barvivo xantofyl, za 
oranžové karotenoidy, za červené antokya-
ny, které se jako jediné tvoří až na podzim. 
Hnědé barvivo je výsledkem mísení tříslo-
vin a karotenoidů. Právě podzimní počasí 
může ovlivnit délku i intenzitu barev. Pokud 
je slunečno a relativně teplo, jsou listy 
mnohem lépe vybarvené než v případě 
deštivého či mrazivého počasí. 

V české krajině jsou na podzim nejdomi-
nantnější ve své barevnosti především 
žlutooranžové javory, ale i žlutě barvící lípy, 
habry, břízy nebo zlatožluté buky. V nižších 
polohách to jsou žlutě zbarvené jilmy. 
Ohnivě oranžový prvek vnáší do krajiny 
především třešně. Hnědá barva je zastoupe-
na později, především díky dubům. Z keřů 
upoutají červenými listy brslen evropský 

nebo kalina obecná či svída krvavá. Na 
podzim se těšíme i z barevných plodů, jako 
jsou šípky mnoha druhů růží nebo bizarní 
plody už zmiňovaných brslenů. 

Na zahradách a v parcích je paleta barev 
ještě pestřejší, protože si můžeme vybrat 
z nepřeberného množství druhů mírného 
pásma. Za všechny zmiňme skupinu japon-
ských javorů, asijských třešní, jinanů, vilínů 
nebo amerických ořechovců a cukrových 
javorů. Americké a asijské druhy mají často 
až reflexní barvy, což způsobuje sloučenina, 
která barvy rozzáří a ještě více zintenzivní. 
Z dřevin, které jsou na zahradě výrazné, 
jmenujme například kultivary hlohyně 
šarlatové, krásnoplodky nebo popínavého 
révovníku s tyrkysovými plody. Celou tuto 
paletu barev si můžete užít v botanické 
zahradě. Borovicový porost v lesní expozici 
prosvětlují barvy buků, dubů i javorů. 
Nejvýraznější jsou odstíny podzimu v expo-
zici Japonská zahrada, kde se nachází pře-
hlídka japonských javorů.

www.botanicka.cz

K připomínce 80. výročí operace Anthropoid 
a následného hromadného vraždění českých 
vlastenců v Mauthausenu uspořádala radni-
ce Prahy 8 soutěž pro literárně a výtvarně 
nadané děti. Vítězové obou kategorií byli 
oceněni během slavnostního vyhlášení 
v Libeňském zámku. „Přišly nám stovky 
kreseb a povídek inspirovaných teprve 
čtrnáctiletou Jindřiškou Novákovou, nej-
mladší zavražděnou spolupracovnicí odboje 
proti německým okupantům,“ poznamenal 

k soutěži její iniciátor, radní Michal Švarc 
(Patrioti). Nejlepší povídky byly navíc umís-
těny v knize „Statečnost je ženského rodu“ 
od spisovatelky Jitky Neradové. „Jsem velmi 
rád, že děti osud hrdinné dívky a dalších 
vlastenců nenechává lhostejnými,“ dodal 
radní Švarc. Letošní vzpomínkové akce 
budou zakončeny tak jako každoročně piet-
ním aktem 24. října v koncentračním táboře 
Mauthausen za účasti osmáků a deváťáků ze 
základních škol celé Prahy 8. (RED)

BOTANICKÁ ZAHRADA

Pestrá paleta podzimních barev

DÍVKA S KOLEM

Dětská soutěž zná vítěze

  V botanické zahradě lze spatřit  
i asijský brslen křídlatý

 Ceny vítězům soutěže předal radní Michal Švarc

Do kina Atlas míří 
Vánoční příběh
Koncem listopadu se chystá do kin komedie 
s hvězdným hereckým obsazením Vánoční 
příběh. Jak už název napovídá, nový snímek 
scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové (Čas 
sluhů, Fotograf) se odehrává během Štědrého 
dne. Originální film plný nečekaných situací, 
emocí, dojemných chvil, situačního humoru je 
sondou do rodinných a mezilidských vztahů 
napříč generacemi. V čele jedné z rodin vládne 
pevnou rukou paní Skálová v podání Jiřiny 
Bohdalové a v roli jejího syna se představí 
Karel Roden. Dále se můžete těšit na Oldřicha 
Kaisera, Jiřího Lábuse, Janu Plodkovou, Hynka 
Čermáka, Vladimíra Polívku či francouzskou 
hereckou legendu Pierra Richarda. Domácí 
novinka bude k vidění i v kině Atlas.  
Více na www.kinoatlas.cz.
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Rozhovor

Možná řada z vás netuší, že na bohnickém sídlišti  
již delší dobu funguje minipivovar Šedivák.  
Přitom je do značné míry unikátní.  
Sídlí v paneláku, což je i v České republice rarita. 

Majitel minipivovaru Roman 
Šedivý ho provozuje už osm let. 
A nelituje. „Naštěstí jsem se 
tehdy takto rozhodl. Je to úplně 
jiná liga, než mít jen hospodu 
s kupovaným pivem,“ říká. 

 V Bohnicích podnikáte už léta. 
Máte i jinou vazbu k Praze 8?
Absolutní. Bydlel jsem 40 let 
u Velké skály, na základní školu 
jsem chodil do Ústavní ulice. 
Takže tu znám každý kámen. 
Teď sice bydlím ve Zdibech, ale 
napůl vlastně stále v Bohnicích. 

 Co vás přesvědčilo pořídit si 
minipivovar? To zrovna není 
levná záležitost…
U Odry po revoluci provozoval 
hospodu už můj táta. Točili 
jsme Gambrinus, měli jsme 
jednu z prvních tankoven 
v zemi. Ale cena se zvyšovala, 
a na tak velkou kapacitu výtoč 
klesala. A to jsme ještě podnika-
li v jiném oboru, kterému se 
příliš nedařilo. A přišla chvíle, 
kdy jsme tanky museli demon-
tovat, a v tom mě to napadlo. 

 Pivo jste před tím nikdy 
nevařil. Nebyl to pověstný skok 
do neznáma?
Ne tak úplně. Zprostředkovaně 
jsem znal dnes už slavného 

pivovarníka Josefa Krýsla, který 
působil v Prazdroji a poté se 
zaměřil i na stavby minipivova-
rů. Hodně mi pomohl. Doporučil 
mi i sládka, Jiřího Nováka, mla-
dého kluka, který vymyslel 
recepty, podle nichž vaříme 
dodnes. Dnes dělá sládka v Hos-
tivaru. Poslední rok a půl vařím 
pivo sám, občas i můj syn. Stále 
ho učím, protože na jaře příštího 
roku musím na složitou operaci. 
Ale už mu to jde. Před dvěma 
lety jsem si udělal pivovarnický 
kurs. Nejen proto, abych to 
uměl, ale také pro dobrý pocit a s 
touhou vědět o pivu víc. 

 Předpokládám, že mezi hosty 
patří hlavně místní…
Určitě. Ale v létě je tu dost 
turistů a cyklistů, co svět mini-
pivovarů objevují. Včetně sběra-
telů tácků či sklenic.

 Nelze se nezeptat na nynější 
situaci s razantním růstem 
nákladů, hlavně za energie. Jak 
to zvládáte?
Začínal jsem na desítce za 18 
korun. Teď je po osmi letech na 
35 korunách. Nejhorší je elektři-
na, která skočila o stovky pro-
cent. Používá se na vaření piva 
a jeho chlazení v tancích. Drahá 
voda a jiné energie se zatím 

celkem zvládnout dají. K tomu 
třeba slad zdražil o třetinu od 
začátku roku. A pak máte dile-
ma, zda permanentně zvyšovat 
ceny, nebo zákazníky udržet. 
Mojí politikou je druhá cesta. 
Naposledy jsem totiž zdražil 
v dubnu. 

 Předpokládám, že největší 
zájem je o desítku…
Ano. Té vaříme nejvíc. V nabíd-
ce je i nějaký ten speciál nebo 
dvanáctka. Na nic si nehrajeme, 
vše je o pivu. Proto máme jen 
studenou kuchyni, k tomu 
kulečník či projekci.   

 Dodáváte vaše pivo i jinam?
V podstatě ne. Jde o příležitost-
né akce, na některé občas jezdí-
me se synem se stánkem.

 „Pokazili“ jste někdy pivo tak, 
že jste ho museli vylít?
Nestrašte. Zatím nikdy. Víte, 
pracujeme s potravinami, vše je 
o čistotě a hygieně. Když ji 
dodržujete, jste v pohodě. 

 Jak do vašeho podnikání 
zasáhl covid?

Docela jsme ho zvládli. Lidé se 
naučili kupovat pivo v okénku 
v PET láhvích. Také přišly něja-
ké peníze od státu. Takže bych 
chtěl moc poděkovat zákazní-
kům za podporu, a také vedení 
družstva, od kterého si prostory 
pronajímáme. Snížilo nám 
nájem, bez toho bychom se do 
problémů asi dostali. 

 Počítáte s rozšířením výroby?
Zvažujeme nějaké technologic-
ké změny. Ale hlavně bychom 
příští rok chtěli rozšířit zahrád-
ku, vybudovat tam i zázemí 
typu dětského hřiště včetně 
obsluhy. Což může být problém, 
protože v gastronomii lidé 
zkrátka nejsou. V době covidu si 
našli jistější zaměstnání a už se 
nechtějí vracet.

 Z hospody vám ale obsluha 
„neprchla“?
Jsme v podstatě rodinný pod-
nik. Za pípou se střídá má sestra 
Petra Davidová s mým bratrem 
Vladimírem. V tomto podnikání 
je to obrovská výhoda, mohu 
jim věřit, což je pro provoz 
restaurace zásadní. (TK)

MAJITEL BOHNICKÉHO MINIPIVOVARU ROMAN ŠEDIVÝ:

Várku jsme zatím nikdy nevylili

  Vlastně celá produkce minipivovaru se tu i prodá,  
říká majitel bohnického podniku

  Roman Šedivý ve spilce kontroluje desítku, kterou uvařil jeho syn
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Inzerce

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

Chcete se stát dobrovolníkem a trávit volný čas 
smysluplně? Zapojte se do dobrovolnického programu 

Psychiatrické nemocnice Bohnice!

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

PŘIJÍMÁME NOVÉ 
DOBROVOLNÍKY

Pojďte se naučit hrát tenis!
V tenisové škole ESO máme poslední volná místa 
pro nové tenisové naděje. Pokud chtějí Vaše děti 
hrát tenis, ať už třeba jako závodní hráč, nebo mít 

tenis jako koníček, neváhejte a přijďte se k nám 
podívat na zkušební hodinu, která je zdarma.

Dětem se věnují kvalifikovaní trenéři s hráčskými i 
trenérskými zkušenostmi. Každý trénink trvá 55 

minut a je přizpůsoben dovednostem hráče. 
Trénovat lze jednotlivě nebo ve skupinách.

Tenis je jedním z nejkomplexnějších sportů. Rozvíjí 
nejen fyzickou kondici, obratnost a koordinaci, ale 

zároveň se velkou měrou podílí na psychické 
odolnosti. Tohle vše pomocí her a zábavy.

Probuďte i Vy ve Vašich ratolestech vášeň  
a pozitivní vztah ke sportu a k učení se. 

Zavolejte na 605 473 952  
nebo navštivte www.tseso.cz.

Poslední volná místa  
v Tenisové škole ESO
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Inzerce



Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2022   www.praha8.cz 15

Inzerce

Květinářství

kamenný obchod 150m od stanice metra Palmovka

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

Vyrobíme vám dušičkové
a adventní věnce podle
vašeho přání

PLACENÁ INZERCE

6. 11. 2022 
v 10 hodin

Hraje LD Jiskra.

ČERTŮV ŠVAGR

Vstupné 70 Kč

divadlokh.cz
Rezervace na:

284 681 103

           Fitzgerald  
              v opeře                                                     
 
 

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

               8. listopadu 2022 v 16 hod. 
                               do hotelu Fitzgerald 
                                                                               Vítkova 151/26, Praha 8 – Karlín 
 
 

                Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. 
                                         www.cidpraha8.cz  
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Historie

V letošním roce uplynulo 115 let od spuštění, a zároveň 
50 let od uzavření Bohnické úpravny vody, jedné 
z mnoha lokálních pražských vodáren, které tvořily 
složitý pražský vodárenský systém. 
Úpravna vody určená pro Krá-
lovský Český ústav pro choro-
myslné (dnešní Psychiatrická 
nemocnice Bohnice) byla pro 
historii pražské obce důležitá 
nejen jako využití originální 
vodárenské technologie, ale 
především jako funkční provoz, 
který zajišťoval dodávky vody 
až do roku 1972.

LÉČEBNA ZVÝŠILA SPOTŘEBU
Bohnická obec, vesnice daleko 
za okrajem tehdejšího hlavního 
města, až do začátku 20. století 
využívala obecní studánky 
a soukromé studně. Se založe-
ním léčebny se situace drama-
ticky změnila. Náhlý nárůst 
spotřeby vody bylo nutno vyře-
šit a tehdejší místní zdroje vody 
k tomu nestačily. Nebo alespoň 
ne zcela. Nový ústav, navržený 
architektem Václavem Roštlapi-
lem, měl oproti původnímu 
osídlení enormní spotřebu, 
a proto již od samého počátku 
využíval dva různé zdroje vody.

Od roku 1907 byla na břehu 
Vltavy u Tříkrálky spuštěna 
úpravna vody na užitkovou 
vodu. Ta byla jímána z osmi 
filtračních studní na břehu řeky 
a dále čerpána dvěma rourami 
profilu 150 mm do areálu léčeb-

ny. Zde jeden řad končil v po-
zemním vodojemu o objemu 
300 m3 a druhý od roku 1909 
v místním věžovém vodojemu. 

Věž bohnického ústavu je 
dodnes na území hlavního 
města určitou zvláštností. 
Uvnitř těla věže se totiž nachází 
rovnou tři nádrže pro vodu 
různého určení. Voda z čerpací 
stanice byla nejprve akumulo-
vána v horní nádrži na studenou 
vodu o obsahu 290 m3. Odtud 
byla přečerpávána přes dvě 
expanzní nádrže o objemu dva 
krát pět m3 do nádrže o obsahu 
90 m3 dvě patra níže. Zde se po 
ohřátí výdechovou parou z par-
ních strojů akumulovala o teplo-
tě 70 °C. O další patro níže se 
nachází nádrž o obsahu 56 m3 
na vodu o teplotě 40 °, která 
vznikala smícháním vody stu-
dené a horké, a sloužila pro 
potřeby ústředních lázní. 

Pitnou vodu ústav zajišťoval 
od roku 1908 čerpáním vody ze 
tří studní, které se dodnes 
nachází v parku před ústavním 
komplexem, a ze studny v Čimi-
cích. Z vodojemu umístěného 
u vrátnice byla voda vedena do 
centrální a závodní kuchyně 
v objektu divadla a do přilehlé-
ho pavilonu. Do zbylých míst 

bylo nutno vodu přenášet z vý-
tokových stojánků, umístěných 
v areálu.

VĚŽOVÝ VODOJEM FUNGUJE
Systém postupně přestával 
stačit, a to jak kapacitou, tak 
kvalitou čerpané vody. Filtrační 
schopnost vsakovacích studní 
postupně klesala, podobně jako 
v případě podobných zařízení 
používaných na území města. 
Zároveň byla užitková voda 
nejspíše od roku 1912 dodává-
na i do přilehlé vesnice. Z toho 
důvodu došlo v roce 1925 ke 
spuštění nové úpravny vody, 
umístěné těsně vedle původní 
čerpací stanice na Tříkrálce. 
Jednalo se o moderní provoz 
využívající filtrační systém 
Puech-Chabal, široce využívaný 
pro jímání užitkové vody. 
Úpravna vody byla založena na 
čištění vody z jímacích studní 
přes trojici otevřených filtrač-
ních komor sestávajících z hru-
bého a jemného štěrku a pro-
vzdušňované rozstřikem vody 
na jejich ploše. Po přidání chlo-
ru byla voda opět čerpána do 
areálu léčebny. Výsledný pro-
dukt byl tak kvalitní, že se po 
převaření dal používat i jako 

voda pitná, nicméně k tomu se 
nikdy nepřikročilo. Nová úprav-
na vody zároveň sloužila jako 
experimentální provoz pro 
zkoušky systému v malém 
měřítku před tím, než byl uve-
den do provozu v Podolské 
vodárně.

Celý popisovaný systém byl 
v provozu až do roku 1972, kdy 
byla léčebna a vesnice Bohnice 
přepojeny na městský rozvod 
vybudovaný pro sídliště Bohni-
ce. Původní studny na pitnou 
vodu jsou v parku stále k vidění, 
budovy úpravny vody u řeky ale 
prošly zásadní změnou. Původ-
ní čerpací stanice z roku 1907 
byla přebudována na byty, nová 
stanice je využívána místními 
technickými provozy. Její strojní 
vybavení bylo odstraněno, zbylé 
budovy a samotné filtry byly 
postupně zničeny a zavezeny 
a dnes by je na jejich místě již 
nikdo nehledal. Věžový vodo-
jem funguje nadále, byť jsou 
v provozu jen jeho dvě původní 
expanzní nádrže, které zajišťují 
regulaci tlaku v tepelné sousta-
vě ústavu. 

Kryštof Drnek, historik Pražských 
vodovodů a kanalizací

VODÁRENSTVÍ

Bohnická vodárna  
skončila před 50 lety 

  Věžový vodojem nyní reguluje tlak v tepelné soustavě ústavu

  Pohled na tehdejší otevřené filtry
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Servis / Inzerce

PORADNA

Inflaci přizpůsobte i pojištění majetku 
Růst cen je zřejmě největší 
aktuální strašák mnoha 
domácností. Jaká je v této 
situaci role pojištění? I na 
tuto otázku odpovídá Jan 
Voldán, regionální ředitel 
Kooperativy Praha 8.
Pojištění hraje především v této 
situaci zásadní roli. Považuji ho 
spíše za investici do vlastního 
bezpečí, zabezpečení majetku, 
rodiny a třeba i firmy. Hlavně 
v době, kdy nemá člověk, rodi-
na či firma finanční rezervy, je 
pojištění jediným možným 
způsobem, jak řešit vážné 
životní obtíže, následky kata-
strof, nehody či havárie.

Rostou-li ceny služeb a zboží, 
logicky by měly růst i pojistné 
částky, a to u pojištění nemovi-
tostí i domácností. Pojistná 
částka by vždy měla být dostateč-

ně vysoká, aby stačila na obnovu 
vybavení domácnosti a znovu 
postavení zničené nemovitosti. 
Pojištění střechy nad hlavou je 
určitě klíčová věc, která by měla 
být v pořádku, a každý uvážlivý 
vlastník by na to měl myslet.

Vlastníci na možnost vzniku 
škod přirozeně nemyslí 
neustále.

Stačí, když toto nechají na 
pojišťovně, která aktualizaci 
pojištění pohlídá. Tento automa-
tický mechanismus nazýváme 
indexace. Pojišťovna inflaci 
a související faktory neustále 
vyhodnocuje a nabízí klientům 
aktualizace pojistných částek, 
limitů plnění a pojistného v zá-
vislosti na inflačním vývoji. 
Stačí, když klient s indexací 
vyjádří souhlas a jeho pojištění 
se pak již může aktualizovat 
automaticky. Za poslední rok 
nabídku indexace akceptovala 

více než polovina klientů a dal-
ších 15 procent využilo nabídku 
přechodu na nový produkt, 
který má řadu výhod. Především 
kvalitnější rozsah pojistné ochra-
ny a vylepšené služby domácí 
asistence či cykloasistenci zdar-
ma. Záleží pochopitelně i na 
zvolené variantě pojištění. 
Obecně platí, že varianta pojiště-
ní s vyšší cenou zaručuje lepší 
rozsah pojistné ochrany. Vybírat 
pojištění majetku podle nejnižší 
ceny není prozíravé. Může se 
pak stát, že kvůli nerozumné 
úspoře v řádu pár stokorun 
v případě vzniku velké škody 
budete muset sahat hluboko do 
kapsy či čerpat nákladný úvěr.

A jak pojišťovna určí výši 
indexace? Vycházíme z aktuál-
ního dost dramatického inflač-
ního vývoje, který byl dříve 
relativně příznivý. Především 
v loňském roce pojištění nemo-

vitostí výrazně ovlivnil vývoj 
cen prací, materiálů a výrobků 
spotřebovávaných ve stavebnic-
tví, inflace ale ovlivňuje i pojiš-
tění domácností vlivem vývoje 
cen služeb a zboží. Dále vychá-
zíme ze zkušeností získaných 
v průzkumech názorů našich 
klientů a zkoumání jejich sku-
tečných pojistných potřeb.

  Jan Voldán, regionální ředitel 
Kooperativy Praha 8.

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

DĚTSKÝ BALET PRAHA 
HLEDÁ NOVÉ TALENTOVANÉ 

DĚTI VE VĚKU 4–16 LET

U nás tančí děti pro radost, vystupují pravidelně v mnoha projektech 
a nádherných celovečerních představeních.

Dětský Balet Praha, z. s.
Vršní 1052/18
182 00 Praha 8 – Kobylisy

INFORMACE A ZÁPIS:
info@detskybaletpraha.cz

tel.: +420 775 609 993

 profesionální přístup k dětem

 všeobecná pohybová a taneční příprava

 zábava a rozličné možnosti, jak trávit volný čas 

 spolupráce s významnými umělci a tanečníky

 spolupráce s divadly, TV a reklamou

 klasický tanec (balet)

 moderní tanec

 lidový tanec

 gymnastika

 herectví

www.detskybaletpraha.cz

„Nesni o tanci, 
pojď tančit s námi!“

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Ve spolupráci:

LTS_plakat_NABOR_2022+MCP8.indd   1LTS_plakat_NABOR_2022+MCP8.indd   1 27.09.2022   9:1627.09.2022   9:16
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Zdravotní a sociální péče

www.mlp.cz

ARCOS

Arcos neboli smyčec, oblouk, luk nebo duha - rozhovor dvou smyčcových
nástrojů v podání houslistky a cestovatelky Jitky Malczyk a violoncellisty
a improvizátora Vojtěcha Nejedlého. Uslyšíte lidové melodie a nápěvy
z různých koutů světa, prokládáné autorskou tvorbou.

Koncert Jitky Malczyk a Vojtěcha Nejedlého 

Čtvrtek 3. listopadu od 17.30 do 18.30

Vstupné zdarma

Pobočka Bohnice, Těšínská 600/4, Praha 8

www.alzheimercafe.cz
kontakt@alzheimercafe.cz
+420 792 761 373
Kavárna Mlsná kavka
Sokolovská 327/29, Praha 8

Péče v závěru života 

host: MUDr. Katarína Vlčková

2022 od 18 hodin 1.11.

Alzheimer Café je příjemným
místem pro setkávání pečujících,
lidí s demencí a odborníků. Setkání
je zdarma a trvá zhruba 2 hodiny.

CHARITA

Osmičkový 
designový sekáč 
s přesahem
Hvězdný bazar je designový charitativní second hand, 
který je zároveň tréninkovým pracovištěm pro lidi  
na vozíku. Už devátým rokem provozuje CZEPA  
(Česká asociace paraplegiků z.s.) dvě kamenné 
prodejny v Praze, přičemž součástí jejich 
sortimentu jsou i lokální produkty. 

Jednu z nich najdete v Karlíně 
hned u tramvajové zastávky 
Urxova (Sokolovská 128). 
Obsahuje plno krásných stylo-
vých kousků. Kromě zboží 
z druhé ruky a lokálních pro-
duktů můžete přijít na chuť 
i tričkům a plakátům s vlast-
ním autorským designem 
bazaru.  

Otevírací hodiny bazaru 
v Karlíně jsou každý pracovní 
den od 10 do 19 hodin, v sobo-
tu pak od 10 do 14 hodin. 

Hvězdný bazar v Karlíně 
funguje na sbírkách oblečení. 
Stačí přinést oblečení, které už 
nevyužijete, a nevíte, kam ho 
posunout dále. Zároveň platí, že 
co se asociaci nehodí do kon-
ceptu, posílá dalším nezisko-
vým organizacím.

V prodejně se též vyrábí 
vlastní pečivo a dochucuje jej 
„humorem“. Také tam najdete 
šperky, kávu, čaje i med. (RED)

Více na https://hvezdnybazar.cz/. 

  Charitativní second hand najdete v Sokolovské ulici 
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NEO CENTRUM

Dětští psychologové nabízejí školám své služby

CHARITA

Běhy pro léčbu rakoviny skončily
Kanaďan Terry Fox postižený rakovinou kostí a s protézou  
po amputaci nohy se rozhodl přeběhnout Kanadu od Atlantiku  
k Tichému oceánu a cestou sbírat finanční prostředky pro léčbu rakoviny. 
Během cesty se zhoršil jeho zdravotní stav, který mu nedovolil běžet, 
později ani jít a Terry Fox zemřel. 

Na jeho počest se v mnoha zemích světa pod 
záštitou Kanady začaly pořádat běhy, jejichž 
výtěžek byl použit na léčbu rakoviny. U nás 
– tehdy ještě v Československu – se BTF 
běhal od roku 1992 a již od začátku byl 
organizován celorepublikově. 

Praha 8 se jako pořadatel připojila v roce 
1998 čtyřmi tratěmi na Okrouhlíku a okolí. 
Rokem 2007 BTF v Česku končí, protože 
Kanada změnila podmínky běhu, které 
jsme nedokázali v ČR splnit. Organizátoři 
BTF měli zájem pokračovat, vybrali název 
Běh naděje (BN) a celorepublikového 
organizování se ujala firma Erbia. Pande-
mie covid-19 běhy přerušila a firmě Erbia 
se již nepodařilo sehnat sponzory a pořada-
telství ukončila. I když nám organizátorům 
v jednotlivých obcích bylo umožněno 
používat logo či název Běhu naděje, tak 
vzhledem k obtížnosti organizace běhu bez 
zastřešení centrálním organizátorem asi tři 
čtvrtiny běhů skončily, mezi nimi i náš běh 
v Praze 8. Ani já jako organizátor předcho-

zích běhů v Praze 8 jsem si netroufl sbírku 
uspořádat.

V osmém obvodu pořádala běhy radnice 
Prahy 8 ve spolupráci se Základní školou 
U Školské zahrady, 68. Pionýrskou skupi-
nou Lvíčata a TJ Kobylisy. Na bezpečnost 
dohlížela Městská policie Prahy 8. Organiza-
ci běhů jsem zastřešoval já.

V Praze 8 se běželo devět ročníků BTF 
a 12 ročníků BN. Výtěžek byl vždy posílán 
na určené konto v celé výši a výdaje šly  
na vrub pořadatele, tedy městské části 
Prahy 8. Na webových stránkách bylo 
možné si ověřit, že odeslaná částka sou-
hlasí. Na konci každého ročníku se všich-
ni organizátoři běhu sešli a mimo jiného 
jsme se dozvěděli, kolik bylo celkem 
vybráno a kam byl výtěžek předán. V po-
sledních letech byl předáván výtěžek do 
Motolské nemocnice na dětské onkologic-
ké oddělení.

Petr Mucha 

Ordinace dětských a dorosto-
vých psychologů se začaly plnit 
s návratem dětí do školních 
lavic. Odborníků je ale nedosta-
tek, proto ambulantní klinika 
NEO Centrum v Libni nabídla 
služby svých terapeutů třinácti 
středním a patnácti základním 
školám v osmé městské části.

NEO Centrum pracuje s dětmi 
od třinácti let. Právě rodiče dětí 
a teenagerů se na odborníky 
nejčastěji obracejí s úzkostmi, 
sebepoškozováním, či dokonce 
s pokusy o sebevraždu. Výjim-
kou nejsou panické ataky, hle-
dání vlastní identity (včetně té 
genderové), problémy s vrstev-
níky, sourozenci v rodině, 
projevující se poruchami chová-
ní, experimentováním s návyko-
vými látkami, poruchami pří-
jmu potravy či právě zmíněným 
sebepoškozováním. „Jen u nás 

stoupl za poslední půlrok počet 
nezletilých zájemců o terapii 
o třetinu oproti celému loňské-
mu roku. Posílili jsme proto tyto 
služby a můžeme tak nabídnout 
volnou kapacitu. Škola je často 
pro děti největším stresorem, 

který jejich duševní stav zhor-
šuje. A nemusí to nutně zname-
nat, že je ta škola nějak špatná 
– prostě je to prostředí, kde je 
vyšší tlak na výkon nejen v aka-
demické, ale i v sociální oblasti. 
Naší výhodou je spolupracující 

multioborový tým. V případě 
nezletilých klientů nepracujeme 
jen individuálně, ale spolupra-
cujeme samozřejmě s celou 
rodinou,“ upřesňuje Markéta 
Čermáková, ředitelka ambulant-
ní kliniky NEO Centrum. To 
spolupracuje také s Linkou 
bezpečí a s Pedagogicko-psy-
chologickou poradnou pro Pra-
hu 7 a 8 jedná o spolupráci při 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti primární 
prevence rizikového chování.

Podle údajů České asociace 
pro psychoterapii dosahuje 
léčba u psychoterapeuta prů-
měrně úspěšnost až 72 procent. 
Důležitá je rychlá pomoc. Podle 
Národního ústavu pro duševní 
zdraví totiž až tři čtvrtiny du-
ševních onemocnění propukají 
před 18. rokem, polovina pak 
už před 15. narozeninami. (RED)  Častou příčinou stresu bývá u dětí škola

  Terry Fox uběhl přes pět tisíc kilometrů



Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2022  www.praha8.cz20

Inzerce

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

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

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

 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

 FA. J. MACHÁČ–VÝMĚNY BATERIÍ, 
VAN, KLOZETŮ A KUCH. DESEK. 
Instalace sprchových koutů a boxů-
-senioři sleva! Pokládka dlažby, 
obkladů, PVC, koberců. Štukování, 
malování, lepení podhledů. Sekání 
trávy a vyklízení. T.: 777 325 466, 
janmachac66@seznam.cz

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

 ELEKTROINSTALACE NOVÉ 
A OPRAVY. Zjištění závad a jejich 
odstranění. Kontrola zásuvkových 
okruhů pro případné el. vytápění. 
Výměna rozvaděčů. Nové vedení 
pro el. sporáky. Tel.: 608278778 
POLACEK.L@seznam.cz

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

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

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

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

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

 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

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

SLUŽBY 

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

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

 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

 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

 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

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

 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

 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

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

 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

 ŽALUZIE-LODŽIE-DVEŘE: 
montáže a servis. Česká výroba. 
Bezpečnostní dveře bez bourání 
futer. Volejte 605862441

PLACENÁ INZERCE
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 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

 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 

 Počítače kohout nabízí servis 
počítačů a prodej použité 
elektroniky. Otevřeno  
Po-Čt 13-18. Lublinská 9 Praha 8  
Tel:778053100  
www.pocitacekohout.cz

 Zpracování účetnictví, daňové 
evidence, mezd, přiznání DPPO, 
DPFO, DPH. Tel.: 603422080 
blankad.dvorakova@seznam.cz

REALITY POPTÁVKA 

 HLEDÁM BYT KE KOUPI 1+1 – 3+1 
v Praze 8 a 9. Tel.: 778 085 837

 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

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

 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.

 Vyměním zrekonstruovaný byt 
2+1 v OV za 3+1 v OV s případným 
doplatkem (může být i před 
rekonstrukcí). Lokalita Kobylisy 
nebo sídliště Písečná.  
Tel. 732 408 458

 Výměna cihlového bytu 2+KK 
v osobním vlastnictví v ulici 
Davídkova + finanční doplatek, za 
větší cihlový nebo panelový byt 
3+kk v osobním vlastnictví. Jsme 
mladý pár, který z důvodu budoucí 
rodiny hledá větší prostory a rád by 
zůstal na Praze 8. Možnost pro 
zájemce, kteří uvítají menší byt 
s finančním doplatkem.  
Adam Šíma 604 130 301

 Vyměním byt s nízkými poplatky 
1+1 s balkonem (40 m2) v Libni za 
3kk nebo větší v Praze. Doplatek 
samozřejmostí. 608 032 090

 Koupím menší pozemek Praha 
a okolí pro stavbu RD 734261016

 Hledáme byt pro rodinu 3/4KK 
v této lokalitě 603758628

 Hledám menší byt 1-2KK Praha 8 
a okolí. Děkuji Tel: 702066166

 Koupím byt v Kobylisích 2+1  
a větší. RK nevolat 721442860

REALITY SLUŽBY 

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

REALITY PRONÁJEM 

 Pronájem bytu 2+kk 51m2, sklep 
a garáž. Praha 8 u metra Ládví.  
Tel: 605487009, 737679671

KRÁSA 

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

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

 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. 
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

 Prodám garážový box na 
Střížkově v ulici Lovosická. Cena 
500.000,- Kč. Tel: 702 094 508

  

 

INSTALATÉR 
TOPENÁŘ 

 

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace 

 

NEPŘETRŽITĚ 
 

Tel:  603 421 968 
737 415 417 

 

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

HODINÁŘ - SBĚRATEL 
KOUPÍ veškeré 

hodinky na ruku, 
kapesní, na krk, 

hodiny a vše po hodináři.
Slušné a seriozní jednání.

Tel. 777 311 101

PLACENÁ INZERCEPLACENÁ INZERCEPLACENÁ INZERCE

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

Jsme tu pro vás  
24 h denně, 365 dní v roce!

email: info@hornetzf.cz, www.hornetzf.cz
Tel.: 770 639 602

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

 Tréninky plavání - plavco.cz

 ŠACHOVÝ KLUB BOHNICE 
PŘIJÍMÁ NOVÉ ZÁJEMCE O ŠA-
CHY, mládež i dospělé, začátečníky 
i zkušenější. Scházíme se na adrese 
Dolákova 537/26, Praha 8, v pon-
dělí a čtvrtek, po 17:30 hod. KON-
TAKTY: 737264887, 602286410

 Kopaná Sokol Troja hledá nové 
hráče ve věku 6-16 let. Další info 
Jar. Fliegl, 602150374, web:  
tj-sokoltroja.cz nebo přímo na 
trénink každý pátek od 16:30 
Doprava bus 112 z Čechova škola.

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

 Hledáme sympatickou ženu ve 
středním nebo důchodovém věku, 
která by měla chuť pomoct nám 
občas s péčí o naši dvouletou 
dceru. Jsme mladá rodina bydlící 
v Karlíně. Nerozhodují certifikáty 
a profestní vychovatelské zkuše-
nosti, ale sympatie, dobré způsoby 
a vztah k dětem. V případě zájmu 
se prosím ozvěte na MARMIALON 
@GMAIL.COM Nabízíme 200 Kč/
hod a práci v rozsahu asi 5-10 hod 
týdně. Budeme se těšit!

PLACENÁ INZERCE
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S P O R T

Dálkové teplo pro Prahu je z domácích zdrojů
Evropu zasáhly neočekávané geopolitické změny. Topná sezona bude letos kvůli dopadům války na Ukrajině v některých 
ohledech mimořádná. Obyvatelé napojení na tepny pražské teplárenské soustavy však mohou být v klidu.

• Společnost Pražská teplárenská a.s., která se již téměř 30 

piny Veolia Energie ČR. 

• Nabízí chytrá řešení pro bytové domy, průmyslové závody 

Energetická divize skupiny Veolia je předním českým vý-

TEPLO DO JEDNOTLIVÝCH DOMŮ přichází z výměníkové stanice, která přebírá dálkové teplo od teplárny. Tyto technické stavby nemusí být nudné, Pražská tepláren-
ská pomalovala své výměníkové stanice pestrými barvami.

Letošní topná sezona se zapíše 
do historie bezprecedentním 
omezením dodávek zemní-
ho plynu z Ruska a značným 
nárůstem cen všech energe-
tických komodit v důsledku 
války na Ukrajině. Teplárnám 
se zcela jistě podaří i za těchto 
velmi nepříznivých podmínek 
zajistit spolehlivé dodávky 
tepla pro domácnosti, insti-
tuce i průmyslové objekty. 
Problémů s dodávkami zem-
ního plynu se nemusejí obávat 
ani odběratelé tepla napojení 
na tepny teplárenské soustavy 
v Praze, protože výroba tepla 
pro jejich domácnosti není 
na ruském plynu závislá. Více 
jak devadesát procent tepelné 
energie přichází napáječem 
z nedaleké elektrárny Mělník, 
zbývající část dodává zařízení 

na energetické využití odpadu 
v Malešicích (ZEVO), které 
využívá komunální odpad 
z Prahy pro kogenerační výro-
bu tepla a elektrické energie. 

Systém dálkového vytápění je 
stabilní a do velké míry i nezá-
vislý na dodávkách zemního 
plynu z Ruska. Jeho výhodou je 
totiž fl exibilita paliv, kdy může 
fungovat v rozmanitém ener-
getickém mixu. Teplo může být 
vyráběno kogenerací při výrobě 
elektřiny, z komunálního od-
padu, štěpky či z likvidace kalů 
anebo lze třeba využívat odpadní 
teplo z čistíren odpadních vod. 
Navíc umožňuje vyrábět teplo 
centrálně ve vzdálených ekolo-
gizovaných zdrojích, a snižovat 
tak emisní zátěž ve městech.

Pražské tepny
I v těchto chvílích nesmíme 
zapomínat na zdraví obyvatel 
hlavního města. Klíčovým 
faktorem je způsob, jakým 
budeme v metropoli vytápět 
své domácnosti. V Pražské 
kotlině energii rozvádí tepny 
teplárenské soustavy pražské 
teplárenské ze skupiny Veo-
lia, které jsou napojeny na 34 
kilometrů dlouhý externí 
tepelný napáječ. Pro Prahu to 

znamená čistý vzduch a stov-
ky komínů, které nikdy ne-
musely být postaveny. Pražské 
tepny dávají Pražanům zá-
ruku, že budou dýchat čistý 
vzduch a Praha bude zdravým 
místem pro život. V mnoha 
ohledech je tak naše hlavní 
město již dávno o mnoho let 
napřed i před jinými evrop-
skými metropolemi.
Více se dozvíte na 
www.praha-cista.cz

Devitka_11_2022.indd   29 11.10.2022   21:00:31
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Zábava

Městská část Praha 8 vás zve na

Karlínské náměstí ����������  po� 21� 11� od 17:00
Elsnicovo náměstí ����������  út. 22. 11. od 17:00
Ládví ���������������������������������  st. 23. 11. od 17:00
Krakov�������������������������������  čt. 24. 11. od 17:00
Hřiště ZŠ Glowackého ��  pá� 25� 11� od 17:00

Vystoupí pěvecký sbor JOYFUL 
(Elsnicovo nám.), dětské pěvecké sbory 
OSMINKA (Karlínské nám�), OSMIKVÍTEK 

(Ládví, Krakov, Glowackého) a staropražské 
písničky zazpívá kapela TŘEHUSK�

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

Akce se uskuteční v souladu s aktuálními 
opatřeními vlády a ministerstva zdravotnictví ČR.

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍCH STROMŮ

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍCH STROMŮ

Listopadová doplňovačka

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

1 2

3

4

5

Mezigenerační luštění pro děti
Pravidla jsou stejná, na malé výherce čekají  
z rukou místostarostky Vladimíry Ludkové (ODS) knižní ceny. 
Tajenka z minulého čísla: Pařez. 
Výherci z minulého čísla: H. D., E. D. a L. D. Blahopřejeme.

1

2

3

4

5

Kdy: v sobotu 5. listopadu
... od 17:00 do 21:00

Kde: Libeňský zámek
(vstup do areálu boční bránou 
z ulice U Libeňského zámku)

Prohlídky zámku se strašidly
(poslední prohlídka začíná ve 20:30)

Tvořivé dílny pro děti na zámeckém nádvoří

Dušičkový
večer na zámku

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 vás zve na

Z akce bude pořízen foto a video záznam, který může být zveřejněn.

dusicky_na_zamku_2022_A4.indd   1 22/09/2022   11:03Bez názvu-1   1Bez názvu-1   1 22.09.2022   12:23:4922.09.2022   12:23:49

Divoké husy na odletu, konec i babímu létu. Tak zněla tajenka 
doplňovačky z předchozího vydání Osmičky. 
Řešení z aktuálního čísla je rovněž přísloví, jehož začátek zní:  
Hřímá-li na Kateřinu, schovej…

OPAK MODERNY

POPELAVÍ

ODEJÍT

BÁRKA

HISTORIE

MÓDA

HOSPODÁŘSKÁ USEDLOST

HL. M. ITÁLIE

CHEM. ZN. TITANU

KUMŠT

DRAVÝ PTÁK

A dnešní tajenka?  
Truhláři mě nejlíp znají, pěkné dřevo ze mě mají. 
Co to je?



24 Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2022   www.praha8.cz24

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 

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

  10:00–11:00  Školička PC – 
konzultace – Ing. V. Pázler  
(1., 15. a 29. 10.)

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

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

  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 

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

  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

  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

LISTOPAD

2022

SPECIÁLNÍ PROGRAM:

  11. od 14:00  KINO CAP 
– promítání českého filmu

  8. 11. od 14:00  RUDOLF II. 
– historická přednáška  
H. Kohoutové

  9. 11. od 14:00  Tvoříme 
z pedigu s J. Vávrovou

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

  14. 11. od 10:00  Tvořivá 
dílnička s místostarostkou  
Mgr. V. Ludkovou

  14. 11. od 13:00  Sociální 
poradenství – Bc. I. Hrnčiříková 
a Mgr. M. Voslář 

  15. 11. od 14:00  KINO CAP 
– promítání českého filmu 

  25. 11. od 8:30  Patchwork 
s Mgr. Sylvou Kyselovou (materi-
ál zajištěn)

  30. 11. od 13:30  Vycházka  
po Praze s průvodkyní  
JUDr. H. Barešovou  
– přihlášení předem nutné. 

Přihlášky od prvního dne  
v měsíci telefonicky na 283 881 848 
nebo osobně v kanceláři  
CAP Burešova. 

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. 

  Mezi námi – mezigenerační 
setkání od 13:30 

11.  KS Burešova

  Hudební odpoledne s Mgr. 
Václavem Vomáčkou „OD OPERE-
TY KE SWINGU“ od 14:00

3. 11.  KS Křižíkova 
7. 11.  KS Burešova 
10. 11.  KS Bulovka

  Hudební odpoledne s paní Miluší 
Beranovou od 14:00

14. a 28. 11.  KS Burešova

  Kanasta a scrabble – setkání 
seniorů od 13:30

16. 11.  KS Burešova

  Bingo – společenská hra od 14:00
21. 11.  KS Burešova

Kluby  
seniorů
  Info: www.sospraha8.cz    Tel: 283 881 848
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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.: 720 535 422, 724 879 513    e-mail: cap@sospraha8.cz   
  www.sospraha8.cz    www.facebook.com/cappraha8

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ 

CAP Mazurská

CAP  
Křižíkova

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

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

Program

LISTOPAD

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. 

PONDĚLÍ
  10:00-11:00  Cvičení na 

židlích (vede J. Hodinová)  
– 14. a 28. 11.

SPECIÁLNÍ PROGRAM:
  2. 11. od 10:00  Výtvarka (vede 

J. Hodinová a M. Lustyková)
  7. 11 od 10:00  Reminiscenční 

setkání – Houbařovo mámení 
s Mgr. V. Ludkovou

  9. 11. od 10:00  Malování 
s Ingrid Vostrou podle světo-
vých malířů ,,Velká vlna“

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

  16. 11. od 10:00  Tvořivá dílna 
– vánoční přání (vede J. Chybová)

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

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

  23. 11. od 10:00  Historická, 
virtuální procházka po Petříně 
(vede Mgr. L. Treml)

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

  29. 11. od 10:00  Reminiscenč-
ní setkání – Hodně štěstí, zdraví 
… s Mgr. V. Ludkovou

  30. 11. od 10:00  Šálek hudeb-
ního čaje (vede Mgr. L. Treml)

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) 
  11:10–11:45  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  
  8:00–8:45  Spinální cvičení 

– bederní páteř (vede M. Dobrovská) 
  8:15–9:00  AJ pro mírně pokroči-

lé (vede Ing. B. Ševčík) 

  8:45–9:35  Školička PC  
a internetu pro mírně pokročilé 
(vede Ing. B. Šmilauer)

  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 (mezinárodní jazyk  
– vede O. Měchura) 

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

  11:00–12:00  Čhi-kung  
v botanické 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) – 9. a 23. 11.

  9:00–9:50  Školička PC – práce 
se soubory (vede J. Votrubová)  
– 2., 16. a 30. 11.

  10:00–10:50  Školička PC  
a internetu pro začátečníky  
(vede Ing. V. Košťál) – 9. a 23. 11.

  10:00–10:50  Školička PC – práce 
se soubory (vede J. Votrubová)  
– 2., 16. a 30. 11.

  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) 

  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) – 9. a 23. 11.

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) 
  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
  8:50–9:50  Tanec pro radost 

(vede H. Kurková)

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

  10:00–11:00  Zdravotní cvičení 
(vede Z. Josková) 

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

  11:15–12:00  Zdravotní cvičení na 
židlích (vede Mgr. Z. Vévoda) 

SPECIÁLNÍ PROGRAM:
  11. od 11:00  Trénink paměti 

(PhDr. Z. Pavlíková) 
  11. od 13:30  Klubové setkání 

– společenské hry
  11. od 10:00  Poradenský 

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

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

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

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

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

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

  14. 11. od 10:15  Tvořivá dílna 
– vánoční přáníčka (vede J. 
Chybová)

  14. 11. od 13:30  Přednáška 
– Rudolf II. (přednáší H. Kohoutová)

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

  16. 11. od 13:30  Klubové 
setkání – společenské hry

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

  21. 11. od 10:15  Háčkování 
a pletení (vede J. Novotná)

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

  24. 11. od 9:30  Floristika pro 
potěšení (vede J. Huňková) 

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

  30. 11. od 13:30  Klubové 
setkání – společenské hry

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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Servis

Velkoobjemové kontejnery
Lokalita Datum Čas
Zhořelecká x Nad Pentlovkou 1. 11. 2022 13:00–17:00
Valčíkova x Na Truhlářce 1. 11. 2022 13:00–17:00
V Zámcích (u domu 51/64) 1. 11. 2022 14:00–18:00
V Zahradách x Na Sypkém 1. 11. 2022 15:00–19:00
Uzavřená 2. 11. 2022 13:00–17:00
U Pekařky 2. 11. 2022 14:00–18:00
U Drahaně 163/9 3. 11. 2022 13:00–17:00
Zhořelecká parkoviště Albert 3. 11. 2022 14:00–18:00
U Sluncové x Za Invalidovnou 4. 11. 2022 13:00–17:00
Turská x K Větrolamu 4. 11. 2022 14:00–18:00
Třeboradická x Košťálkova 4. 11. 2022 15:00–19:00
Třebenická x Sebuzínská 5. 11. 2022 8:00–12:00
Štěpničná 5. 11. 2022 8:00–12:00
V Mezihoří x U Pošty 7. 11. 2022 13:00–17:00
Šimůnkova 7. 11. 2022 15:00–19:00
Stejskalova x U Rokytky 8. 11. 2022 13:00–17:00
Korycanská x K Ládví 8. 11. 2022 14:00–18:00
Tanvaldská 1 9. 11. 2022 13:00–17:00
Braunerova x Konšelská 9. 11. 2022 15:00–19:00
Budilova 10. 11. 2022 13:00–17:00
Burešova 10. 11. 2022 14:00–18:00
K Haltýři x Velká skála 11. 11. 2022 13:00–17:00
Mlazická 11. 11. 2022 14:00–18:00
Dolákova x Hackerova x Kusého 11. 11. 2022 15:00–19:00
Kurkova 11. 11. 2022 15:00–19:00
Řešovská x Zelenohorská 12. 11. 2022 9:00–13:00
Hlivická 14. 11. 2022 13:00–17:00
Mazurská 14. 11. 2022 15:00–19:00
Lindavská 15. 11. 2022 13:00–17:00
Havlínova x Klíčanská 15. 11. 2022 14:00–18:00
Služská x Přemyšlenská 15. 11. 2022 15:00–19:00
Hnězdenská x Olštýnská 16. 11. 2022 13:00–17:00
Petra Bezruče x U Pískovny 16. 11. 2022 15:00–19:00
Na Pecích x Chaberská 18. 11. 2022 13:00–17:00
Gdaňská x Toruňská 18. 11. 2022 15:00–19:00
Pekařova x Jestřebická 19. 11. 2022 8:00–12:00
Drahorádova 19. 11. 2022 9:00–13:00
Modřínová x Javorová 21. 11. 2022 13:00–17:00
Ke Stírce x Na Stírce 21. 11. 2022 14:00–18:00
Kubišova x S. K. Neumanna 21. 11. 2022 15:00–19:00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 22. 11. 2022 13:00–17:00
Podhajská pole 22. 11. 2022 15:00–19:00
Pivovarnická x Na Rokytce 23. 11. 2022 13:00–17:00
Nekvasilova x K Olympiku 23. 11. 2022 14:00–18:00
Fořtova x Okořská 24. 11. 2022 13:00–17:00
Křivenická x Čimická 24. 11. 2022 14:00–18:00
Pakoměřická x Březiněveská 24. 11. 2022 15:00–19:00
Písečná x Na Šutce 25. 11. 2022 13:00–17:00
Libišská 25. 11. 2022 14:00–18:00
Ratibořská x Radomská 25. 11. 2022 15:00–19:00
Hnězdenská x Olštýnská 26. 11. 2022 8:00–12:00
Roudnická 26. 11. 2022 9:00–13:00
Na Žertvách x Vacínova 28. 11. 2022 13:00–17:00
Na Přesypu x Pod Přesypem 28. 11. 2022 14:00–18:00
Nad Popelářkou x Nad Strání 29. 11. 2022 14:00–18:00
Prosecká x Františka Kadlece 29. 11. 2022 15:00–19:00
Havlínova x Pohnertova 30. 11. 2022 13:00–17:00
Frýdlantská 30. 11. 2022 15:00–19:00
Mazurská 31. 11. 2022 8:00–12:00
Dolákova x Hackerova x Kusého 31. 11. 2022 10:00–14:00

Bioodpadové kontejnery

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

Lokalita Datum Čas
V Nových bohnicích x K Farkám 3. 11. 2022 15:00–19:00
U Pekařky 5. 11. 2022 9:00–13:00
Kandertova západní konec 6. 11. 2022 13:00–16:00
Turská x K Větrolamu 7. 11. 2022 14:00–18:00
Trojská x Nad Trojou 8. 11. 2022 15:00–19:00
Střížkovská 64 9. 11. 2022 14:00–18:00
Sopotská x Bydhošťská 10. 11. 2022 15:00–19:00
Na Pěšinách x Na Stírce 12. 11. 2022 10:00–14:00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 12. 11. 2022 9:00–12:00
K Haltýři (před domem 12) 14. 11. 2022 14:00–18:00
K Mlýnu x Chorušická 16. 11. 2022 14:00–18:00
Mlazická 18. 11. 2022 14:00–18:00
Nad Popelářkou x Nad Strání 19. 11. 2022 9:00–12:00
U Drahaně 163/9 22. 11. 2022 14:00–18:00
Přívorská x Hanzlíkova 23. 11. 2022 15:00–19:00
Klecanská x Na Lídví 26. 11. 2022 8:00–09:00
Kubišova x Gabčíkova 26. 11. 2022 9:00–12:00
Na Bendovce x Nad Pentlovkou 28. 11. 2022 15:00–19:00
Sopotská x Bydhošťská 29. 11. 2022 13:00–16:00
Na Pěšinách x Pod Statky 30. 11. 2022 14:00–18:00
Fořtova x Do Údolí 31. 11. 2022 9:00–12:00

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

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

Ke gratulantům 
se připojuje 
i MČ Praha 8: 
„Gratulace jsou pro 
mě nejen 
příjemným 
setkáním, ale 
rovněž možností 
dotázat se na 
potřeby seniorů, 
poskytnout 
poradenství ve věci 
dostupných 
sociálních služeb 
a případně nalézt 
podporu a pomoc,“ 
říká místostarostka 
Vladimíra Ludková 
(ODS), která spolu 
s dalšími 
zastupiteli za 
městskou část 
často chodí 
seniorům 
blahopřát.

Nově narozené děti Jubilea
Srpen 2022

 Dne 19. 8. oslavili manželé 
Jindřiška a Jaroslav Susovi  
60 let společného života, dia-
mantovou svatbu. Přejeme 
všechno nejlepší, hodně štěstí 
a zdraví do dalších let.

Říjen 2022

 Dne 7. 10. oslavili 50 let 
společného života, zlatou svat-
bu, manželé RNDr. Jan a Jaro-
slava Hamáčkovi. Gratulujeme 
a přejeme hodně zdraví, lásky 
a osobní pohody. 

Listopad 2022

 Dne 4.11. oslaví manželé 
Vlasta a Leon Hřebačkovi své 
55. výročí svatby. Do dalších let 
všechno nejlepší, hodně štěstí 
a pevné zdraví přejí dcery Jana, 
Simona a Vlasta se svými 
rodinami.

Duben 2022

 Stejskalová Hana
 Vaňková Karolína

Srpen 2022

 Diviš František
 Kadlecová Rozálie
 Smržová Abigail

Září 2022

 Aizner Daniel
 Kaiser Vilém

 Procházková Patricie

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

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.
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Inzerce

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 si pro vás na letošní zimu připravila

www.praha8.cz

Bruslení 
na Osmičce

Hřiště u ZŠ Glowackého
Praha 8 -  Bohnice, Glowackého 555/6

Zahájení: čtvrtek 17. listopadu 2022
Kluziště Praha 8

Koupaliště Ládví
Praha 8 - Kobylisy, 
Štíbrova 1776/17
Zahájení: sobota

26. listopadu 2022
     koupalisteladvi

Löwitův mlýn
Praha 8 - Libeň, 
U Českých loděnic 40/6
Zahájení: úterý 
22. listopadu 2022
      jsmenalede

                                                               
   
 
                    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N Á B O R  D Ě T Í
B A D M I N T O N

nábor probíhá každou středu 17:00 - 18:30 hod.
s sebou: sportovní oblečení a obuv
adresa: Sportovní hala Vinoř (Prachovická 340, Praha - Vinoř, vstup do haly z ul. Opočínská)

(raketa k půjčení na místě)

Pro více informací kontaktujte předsedu oddílu Ing. Ondřeje Lubase:
bkmeteorprahazs@gmail.com

+ 420 602 352 302 P r a h a
M E T E O R    



30 Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2022  www.praha8.cz

Gastronomie
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Osmička
PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU

Když jsem psal 
Šumavskou kuchařku,  
tak jsem pochopil, kde 
tradice Martinských hus 
a kachen vznikla.

Začátkem listopadu končila 
čeledi u větších sedláků služba 
a sjednávali si práci na další 
rok. A vzhledem k tomu, že 
kachny a husy bylo náročné 
uchovat přes tuhé šumavské 
zimy, většina drůbeže se tak 
právě v tomto období vybila 
a upekla, aby se čeleď dosyta 
najedla.

Některá vína ve sklepě byla 
tou dobou už připravená k pití 
a bývalo zvykem před koncem 
služby ochutnávat první vína 
z nové úrody. Sklizeň už byla 
v bezpečí pod střechou, blížil se 
klidný advent a předvánoč-
ní půst. Něco o tom vědí i lidové 

moudrosti. Na den svatého 
biskupa Martina milý hospodář 
a jeho družina husy jedí, víno 

k tomu pijíce, štědrého Martina 
chválíce; páni, žáci a kněží se 
radují, neb se jim koledy přibli-
žují. Pacholci a dívky svobodu 
mívají a u jiných pánů se 
zjednávají.

O svatém Martině husa nej-
pěkněji zpívá. Radost Martina 
je husa a džbán vína.

Na svatého Martina nejlepší je 
husina; pohleď na hruď i na 
kosti, poznáš, jaká zima se 

přihostí. Je-li kobylka martinské 
husy hnědá, bude málo sněhu 
a na holo mrznout; je-li však 
bílá, bude hodně sněhu.

Pokud hledáte tip na vánoční 
dárek, tak právě Šumavská 
kuchařka plná tradičních receptů 
a krásných fotek by mohla být 
tím pravým. Objednat ji můžete 
na www.sefkucharuvdenik.cz.

Radek Pálka 

ŠÉFKUCHAŘŮV DENÍK

Husa? Kdy jindy 
než v listopadu

Vydává: MČ Praha 8, IČ: 00063797

Náklad: 60 000 ks

Distribuce: Česká distribuční, a. s.

Adresa redakce:  
Zenklova 35/1 (Libeňský zámek)  
180 48 Praha 8 – Libeň  
E-mail: osmicka@praha8.cz

Příjem inzerce:  
Lenka Jančijuková,  
E-mail: inzerce@praha8.cz  
Tel.: 222 805 112

Šéfredaktor:  
Tomáš Kňourek  
E-mail: tomas.knourek@praha8.cz
Infocentrum MČ Praha 8:  
Tel.: 222 805 505, 222 805 506
Tisk: Z + M Logistic, s.r.o.,  
v tiskárně REGIONPRESS s.r.o., Trnava 

Podávání novinových zásilek  
povolila Česká pošta, s. p.,  
Odštěpný závod Praha,  
č. j. nov. 5151/95 ze dne 24. 4. 1995.
Registrace:  MK ČR E 12043
Za věcnou správnost textů odpovídají 
autoři, u inzerátů inzerenti.

Toto číslo bylo uzavřeno 10. října 2022  
a vyšlo 24. října 2022.
Redakční uzávěrka příštího,  
prosincového čísla je 7. listopadu 2022.

Zasláním příspěvku dává zasilatel souhlas s jeho zveřejněním v komunikačních médiích MČ Praha 8 a zaručuje,  
že zveřejnění není v rozporu s právy třetích osob. K převzetí textů, fotografií a audiovizuálních materiálů,  
zveřejněných v komunikačních médiích MČ Praha 8, a jejich následnému zveřejnění v jiných médiích je nutný souhlas vydavatele.

  Na pečenou husu  
či kachnu potřebujete  
minimálně surovin

Přidejte se k nám 
a zažijte víc

www.muzeumprahy.cz

Pro členy klubu 
připravujeme zajímavý 
program:
 přednášky kurátorů, 
archeologů, historiků
a dalších odborníků
 komentované vycházky
a prohlídky expozic i výstav
 pozvánky na vernisáž
a další muzejní akce

Udělejte radost sobě nebo svým 
blízkým rokem výjimečných 
zážitků s pražskou historií.

Svatomartinská husa pět hodin pečená

SUROVINY:
  1 ks husa
  2 lžíce soli
  4 lžíce kmínu 

POSTUP: 
Očištěnou a omytou husu si 
připravíme nejlépe den předem: 
dáme do pekáče, důkladně 
nasolíme, okmínujeme z obou 
stran a necháme přes noc v led-
nici. Před samotným pečením 
rozkrojíme dvě jablka a vložíme 
do husy, díky nim zůstane husa 
hezky šťavnatá. Zbytek jablek 
rozkrojíme na čtvrtky a položí-
me je kolem husy.

Podlijeme vodou, případně 
i svatomartinským vínem, dáme 
do trouby, kterou jsme přede-
hřáli na 180 stupňů, a pečeme 
20 minut. Následně troubu 
stáhneme na 140 stupňů a za 
občasného podlévání výpekem 
pečeme přibližně další čtyři 
hodiny (na první dvě můžeme 
přikrýt alobalem).
Pro docílení křupavé kůrčičky 
na poslední čtvrt hodiny  
zvýšíme teplotu v troubě na 
240 °C a poctivě co chvíli polé-
váme výpekem, popřípadě 
zvedneme pekáč do střední 
polohy v troubě a zapneme na 
deset minut gril.
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Zábava

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději do 10. listopadu 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 romanopisce, kritika  
a esejisty Marcela Prousta, od jehož úmrtí v listopadu uplyne sto let.
„Krásné ženy…“
Správné znění tajenky z minulého čísla,  
citát francouzského spisovatele Émila Zoly:  
První láska je los, který nevyhrává,  
ale celý život si pamatuješ jeho číslo

Výherci, kteří obdrží kalendář  
MČ Praha 8 na rok 2023, jsou:
  Alena Eisová, Libeň
  Karolína Bednaříková, Čimice
  Jindřich Nerad, Kobylisy

15  vylosovaných výherců  
obdrží po dvou vstupenkách  
na představení Elixír, které se koná  
28. listopadu 2022 v KD Ládví.



Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2022  www.praha8.cz32

Inzerce

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. 

2022

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.

05/11 so 
10:00

06/11  ne 
10:00

10/11  čt 
9:00; 10:30; 
14:00

11/11  pá 
9:00; 10:30;

12/11  so 
10:00

13/11  ne 
10:00

20/11  ne 
9:00; 10:30; 
14:00

24/11  čt 
9:00; 10:30; 
14:00

25/11  pá 
9:00; 10:30; 

26/11  so 
10:00 

27/11  ne 
10:00 

EMMA A TROLLÍ SEN. Severská pohádka, 
ve které se diváci setkají s malým velkým trollem 
Morganem a jeho energickou babičkou. Zavede je za 
nimi Emma, která je na prázdninách u své babičky na 
švédském venkově. Emma žije s rodiči ve Stockholmu, 
kde je obklopená virtuálním světem přátel na Facebooku 
a najednou se ocitne bez internetu někde uprostřed 
lesa…Hraje Divadlo BLAMA. Pronájem otevřený 
veřejnosti.. Od 3 let.

ČERTŮV ŠVAGR. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

BYLO NEBYLO. Víte, co se stane, když se 
rozpustilý zvědavý a hravý kluk setká s opravdickým 
pohádkovým hloupým Honzou, který, jak se ukáže, 
má pod čepicí? Začnou si spolu hrát a společně  
s dětmi poznávat lidové písničky, básničky, říkadla  
i zábavné hry. Hraje DivadloZa2. U nás poprvé. Od 3 let. 

BYLO NEBYLO. Od 3 let.

BYLO NEBYLO. Od 3 let.

DVANÁCT MĚSÍCŮ. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ                                                

03/11 čt
19:00 

06/11 ne
19:30 

12/11 so
19:30 

14/11 po
19:00 

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

MEZIMĚSTO. Hudební skupina MeziMěsto 
patří ke stálým tvářím české folkové scény. Věnuje 
se autorské akustické muzice z pera Ondřeje 
Podeszwy podpořené vícehlasým vokálem,  
s výraznými houslovými sóly Jany Bílíkové, na-jazz-lými 
klávesami a akordeonem Vojty Rohlíčka,  doprovodnou 
kytarou kapelníka Ondřeje Podeszwy, tepavou 
basskytarou Petra Grice a rytmus držícím cajonem 
Adama Vojtěcha. Pronájem otevřený veřejnosti.  Vstupné 
180 Kč.

Ch. Condomin: ROZMARNÝ DUCH. Líbezná 
anglická duchařská komedie o tom, že není radno 
zahrávat si s okultními vědami. Hraje Divadlo Okko. 
Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 250 Kč/200 Kč.

Lubomír Kubátko: PODHORSKÝ PENZION. 
Z velké hádky velká sázka. Dvojice se těsně před 
zásnubami příšerně pohádá a následně i vsadí o to, 
že muž se do příští neděle třikrát zasnoubí. On se  
o to snaží v malém penzionu, ona mu to chce překazit. 
Hraje divadelní soubor MeCheChe. Pronájem otevřený 
veřejnosti. Vstupné dobrovolné.

HVĚZDNÝ VEČER s IVOU 
HÜTTNEROVOU. Povídání s malířkou  
a oblíbenou herečkou. Večerem provází Jiří Vaníček. 
Vstupné 200Kč/150Kč.

LISTOPAD

DVANÁCT MĚSÍCŮ. Hraje LD Jiskra. 
Od 3 let.

DUHOVÉ BUBLINY. Poetické představení 
bublináře a klauna V. Strassera. Od 3 let.

DUHOVÉ BUBLINY. Poetické představení 
bublináře a klauna V. Strassera. Od 3 let.

DUHOVÉ BUBLINY. Poetické představení 
bublináře a klauna V. Strassera. Od 3 let.

DVANÁCT MĚSÍCŮ. Hraje LD Jiskra. Od 
3 let.

divadlokh.cz

14. 11. 2022 v 19 hodin
v Divadle Karla Hackera

Rezervace a prodej na:

Vstupné: 
200 Kč/ 150 Kč

S IVOU 
HÜTTNEROVOU

HVĚZDNÝ VEČER

divadlokh.cz


