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Z RADNICE

do ruky se vám dostává prázdninové čís-
lo Sedmnáctky. Velmi zajímavým v něm 
shledávám rozhovor s novou paní starost-
kou. Pro letní měsíce je pak důležitý článek 
s informacemi ze Sportovního centra Řepy 
a seniory jistě zaujme příspěvek z Klubu 
dobré nálady. Všechny tyto informace mě 
naplňují optimismem a vírou v lepší zítřky.

Přesto však nikdo z nás neví, co bude 
v následujícím měsíci z pohledu pan-
demie uzavřeno či otevřeno. Je tedy 

žádoucí si užít dovolenou a prázdniny na 
sto procent. 

Já preferuji krásy české krajiny. Pro-
cházky přírodou se zajímavým cílem. 
Ostatně v každém čísle vychází tip na 
pěkný výlet. Takže se můžete inspirovat. 
Sportujte, odpočívejte, bavte se a načer-
pejte mnoho nových sil. Ať už v Čechách 
nebo v zahraničí. 

S přáním šťastného návratu za Redakč-
ní radu

PAVEL MAXA

Uzavření dodatku o prodloužení nájem-
ní smlouvy č. 6872/2011 k nebytovému 
prostoru č. 311 – lékárna v přízemí domu 
čp. 1223, Makovského Praha 6 - Řepy na 
dobu určitou 5 let se stávajícím nájem-
cem Sanitatum, s.r.o., se sídlem Makov-
ského 1223, Praha 6, 160 00.
Rada městské části projednala a schválila 
návrh na uzavření dodatku o prodloužení 
nájemní smlouvy č. 6872/2011 k nebyto-
vému prostoru č. 311 - lékárna v přízemí 
domu čp. 1223, Makovského Praha 6 - 
Řepy, na dobu určitou 5 let, se stávajícím 
nájemcem Sanitatum, s.r.o.

Nájemní smlouva byla uzavřena od 26. 
5. 2011 do 25. 5. 2016, dodatkem č. 1 pro-
dloužena na dobu určitou do 25. 5. 2021 
s přednostním prodloužením na dalších 5 
let. Záměr byl zveřejněn bez připomínek.

Zpracování projektové dokumentace 
„Koncepční architektonická studie – 
Úpravy hřbitova v Řepích“.
Rada městské části projednala zhotove-
ní projektové dokumentace „Koncepční 
architektonická studie – Úpravy hřbitova 
v Řepích“.

Finanční spoluúčast MČ Praha 17 na vy-
šetření zraku dětí v  předškolních zaří-
zeních.
Rada městské části se seznámila s žá-
dostí obecně prospěšné společnosti Pri-
ma Vizus, o.p.s.

Rada městské části schválila finanční 
spoluúčast městské části na vyšetření 
zraku dětí v předškolních zařízeních ve výši 
100 Kč na jedno dítě.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

AKTUÁLNĚ Z RADNICE
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách 
www.repy.cz v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě v Odboru kanceláře sta-
rostky MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy. 

ÚŘEDNÍ
HODINY
Úřadu MČ Praha 17
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Žalanského 291, Španielova 1280, 
Makovského 1141, Bendova 1121: 
Pondělí  8.00–12.00/13.00–17.30
Středa  8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek  7.30–11.00

Ověřování – Czech POINT
Žalanského 291:
Pondělí 7.30–12.00/13.00–17.30
Úterý  7.30–12.00/12.30–15.00
Středa  7.30–12.00/13.00–18.30
Čtvrtek  7.30–12.00/12.30–15.00
Pátek  7.30–12.30

Czech POINT Španielova 1280:
V úředních hodinách živnostenského odboru

Podatelna – Czech POINT
Žalanského 291:
Pondělí 7.30–17.30
Úterý 7.30–15.00
Středa 7.30–18.30
Čtvrtek  7.30–15.00
Pátek 7.30–12.30

Matrika Žalanského 291:
Pondělí 8.00–12.00/13.00–17.30
Středa 8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek – pouze po domluvě s matrikářkami

Informace na tel. 234 683 111
nebo www.repy.cz

ilustrační foto: archiv redakce
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Z RADNICE

Vážení čtenáři,
začíná období prázdnin a my všichni mů-
žeme díky postupnému rozvolňování ko-
nečně začít opět normálně žít. Na druhou 
stranu je třeba si přiznat, že pojem „nor-
málně žít“ nabyl za ten téměř rok a půl no-
vého významu. 

Výrazy: respirátory, dezinfekce, testová-
ní, očkování, rozestupy a zavřené obchody 
se pro nás staly naprosto běžnými. A byť 
nám do našich životů vstoupily tyto nové 
a dříve nepoznané povinnosti, je příjemné 
mít znovu možnost zajít si například do re-
staurace (od té doby, co se udělalo hezké 
počasí můžeme i dovnitř), jít si zaplavat do 
bazénu, jet na dovolenou, nebo dokonce 
odvézt děti do školy a do školky bez ohle-
du na jejich věk a bez ohledu na to, zda je 
sudý nebo lichý týden.

Do tohoto bodu jsme se však dostali 
jen díky práci obětavých lidí. Tím nemys-
lím vládu, střídající se ministry nebo po-
slance. Především to byla nesobeckost 
a ohleduplnost všech dobrých a odpověd-
ných lidí. Lékařů, zdravotních sester, ha-
sičů, policistů, armády, ale i prodavaček, 
učitelek a učitelů, sociálních pracovníků 
a různých dobrovolníků. To je třeba mít 

na paměti i nyní, když se epidemiologická 
situace zlepšila. 

Všichni víme, že pandemické vlny při-
cházejí a odcházejí. Nemůžeme proto 
úplně složit zbraně s pocitem vítězství nad 
koronavirem a bezmyšlenkovitě plánovat 
společenské akce na měsíce dopředu. Já 
však v tuto chvíli věřím, že pro vás bude-
me moci uspořádat v září alespoň Babí 
léto na louce před úřadem. S přípravami 
už jsme začali. Pokud se nám těch akcí 
podaří více, ať již v našem Sportovním 
centru Řepy, či kdekoliv jinde, budu nes-
mírně ráda. Také mě potěší, když se na 
nějaké této akci osobně potkáme. Budete 
se mnou třeba diskutovat a sdělovat mi, 
co by se mělo v Řepích zlepšit nebo co 
vás nejvíce tíží.

Jaká bude epidemiologická situace 
na podzim se teprve uvidí. Teď bych vám 
však chtěla popřát krásné léto, dovole-
nou, na které si odpočinete podle vašich 
představ, a dětem hezké prázdniny. Buďte 
na sebe však opatrní, ať nám to rozvolnění 
chvíli vydrží. 

Mgr. ALENA KOPEJTKOVÁ, 
STAROSTKA

SLOVO STAROSTKY

Místní knihovna v Praze Řepích, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 17, www.pruhon.cz, 601 324 852.

PRÁZDNINOVÁ HLEDAČKA PRO DĚTI
V ŘEPSKÉ KNIHOVNĚ

V Místní knihovně v Praze Řepích se scho-
valo několik berušek - slunéček sedmiteč-
ných. Dokážeš je všechny najít a spočítat? 
Počet všech nalezených berušek řekni 
knihovnici. Děti, které odhalí správný po-
čet všech berušek v knihovně, čeká malá 
odměna! Hledat berušky můžeš během 
celých prázdnin od července do srpna.
Chceš si vytvořit vlastní papírovou beruš-
ku? Nalistuj v časopise na návod Beruška 
od Kulturního centra Průhon.

R17_hledacka_berusky.indd   1 22.06.2021   22:02:58

foto: Hana Pudilová
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PŘEDSTAVUJEME NOVOU STAROSTKU 
MGR. ALENU KOPEJTKOVOU

Na jednání zastupitelstva naší městské části dne 
28. 5. 2021 byla z funkce starostky městské části Praha 17 
odvolána PhDr. Jitka Synková a novou starostkou zvolena 
Mgr. Alena Kopejtková. 

Rádi bychom vám naši novou starost-
ku v krátkosti představili v následu-
jícím rozhovoru.

Vaším prapradědečkem byl Kamil Krof-
ta (český historik, univerzitní profesor, 
československý politik, ministr zahrani-
čí a diplomat – pozn. red.). Politiku tedy 
máte „v krvi“. Přesto se zeptám – co Vás 
k politice přivedlo?
Ano, je to pravda, já jsem z jedné poloviny 
z rodiny politiků, a tím nemyslím jen mého 
prapradědečka Kamila Kroftu. Byť je z naší 
rodiny nejznámějším, asi i proto, že v roce 
1992 získal za své zásluhy in memoriam 
Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Nemálo 
významným politikem byl i jeho otec, Jo-
sef Krofta, který byl starostou města Plz-
ně a poslancem. 

Z druhé poloviny rodiny byl dědeček 
dělník na stavbách a babička účetní a oba 
celý život tvrdě pracovali a stejně tak jejich 
rodiče. Ale i můj dědeček byl politikem, 
když byl jedním z prvních členů ODS zde 
v Řepích.

A víte, co mají obě rodiny, z kterých 
pocházím společné? Za vlády komunistů 
přišly o všechno! Ve volbách do poslanec-
ké sněmovny v roce 2013 získala KSČM, 
pokud vím, asi 33 mandátů a byla třetí nej-
úspěšnější politickou stranou. A to byl ten 
okamžik, kdy jsem se rozhodla vstoupit 
do ODS a začít se aktivně podílet na tom, 
kam bude politická scéna v budoucnosti 
směřovat. Komunální politika je podle 
mě tím základním stavebním kamenem 
politiky celostátní, a proto je třeba dobře 
pracovat na místní úrovni.

Jste blíže lidem a vnímáte jejich pro-
blémy a starosti. Úkolem starostky je se 
starat. 

Proč jste si vybrala právě Občanskou de-
mokratickou stranu?
Jak jsem již uvedla, byl to právě můj dě-
deček, který mě s touto stranou sezná-
mil. Ač jsem byla malá, pojmy jako Ob-
čanské fórum a následně ODS u nás byly 
skloňovány téměř denně, celá naše rodi-
na změnou režimu svým způsobem žila. 

foto: Hana Pudilová
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ROZHOVOR

Bohužel dědeček krátce po založení ODS 
zemřel, ale ta jeho myšlenka tradiční poli-
tické strany, jejíž představitelé byli u zro-
du demokracie v ČR., resp. ČSFR, mě 
nik dy neopustila. 

Vystudovala jste právnickou fakultu. Po-
máhá Vám Vaše vzdělání a praxe v sou-
časné profesi?
Mezi mé kompetence na pozici starostky 
patří oblast školství, finance a správa obec-
ního majetku. Speciálně na Odboru správy 
obecního majetku mi pomáhá znalost prá-
va naprosto zásadním způsobem, proto-
že téměř vše je o smlouvách a zákonech.

Obecně mi ale praxe v advokacii po-
máhá tím způsobem, že jsem zvyklá si na 
nějaký problém udělat samostatně názor 
a ten si obhájit. 

Úkolem starostky je, dle mého míně-
ní, najít tu nelepší možnou cestu řešení 
problému (a že to někdy není opravdu 
jednoduché) a ukazovat jak radním, tak 
zastupitelům možná řešení, která je třeba 
nejprve řádně odůvodnit a následně věřit 
v to, že se ostatní přidají. Ale ne protože 
někoho nutím, ale protože to má smysl.

Co vnímáte jako největší problém v naší 
městské části, který by bylo třeba řešit?
Vždy jsem sledovala dění v Řepích, ale 
dlouhou dobu jsem se nehrnula do aktivní 
politiky, zejména proto, že jsem měla malé 
děti a ty pro mě byly prioritou. 

Celý život jsem pracovala pouze v sou-
kromé sféře. Za svého působení v za-
stupitelstvu jsem „přičichla“ k tomu, jak 
se záležitosti řeší v rámci veřejné sféry. 
Výzvou pro mě je skloubit efektivnost sou-
kromého sektoru a nutné procesy veřejné 
správy. Obecně jsem názoru, že největším 
nedostatkem v naší městské části bylo 
neřešení některých problémů. Proto jsem 
si dala za cíl, že si zvolení do funkce sta-
rostky opravdu musím odpracovat a chci, 
aby za mnou byly vidět výsledky. 

Jaké byly Vaše první týdny na radnici ve 
funkci starostky?
Na jednu stranu náročné, protože na mě 
přešly záležitosti starostky i místostaros-
ty s kompetencí pro odbor majetku, ale na 
druhou stranu mě to moc baví, je to pro 
mě něco nového. Jsem stále plná energie. 
Zároveň cítím obrovskou podporu nejen 
mých kolegů z politiky, ale i zaměstnanců 
úřadu, a to je pro mě hnací silou. 

Čemu se chcete věnovat zejména? 
Aktuálně potřebujeme především kom-
pletně zprovoznit celé sportovní centrum, 
včetně restaurace a hotelu. Kvůli naříze-
ním vlády ještě celý areál za více jak rok 
od otevření nefungoval na plné obrátky. 

Dále nás čeká druhý obrovský projekt, 
a to Dům s pečovatelskou službou. Chtě-
la bych, abychom se poučili z výstavby 
sportovního centra. Zejména abychom byli 

trochu kritičtější na požadavky zhotovitele 
na vícepráce.

V  Řepích jste se narodila... Co na naší 
městské části máte nejraději? 
Tato lokalita jako taková je fantastická, za 
20 minut jsme v centru Prahy. Tudíž máme 
v podstatě vše na dosah. Zároveň naše 
městská část nabízí, nebo spíše znovu po 
roce nabízí, široké kulturní vyžiti v KC Prů-
hon a v KD Bílá Hora. 

Máme v Řepích své tradice v podo-
bě Svatomartinského průvodu, vinobraní, 
oslavy Babího léta nebo kulturně spole-
čenské akce Zažít Řepy Jinak. Současně 
je možné vybírat z 30 dětských hřišť a ví-
ceúčelových sportovišť. Ráda mám také 
procházky v našem lesoparku.

Co Vám zde naopak chybí?
Není to tak, že by mi zde něco chybělo, 
ale samozřejmě i naše městská část má 
svá negativa. Například zápach z výrob-
ny granulí. Nepochopím, jak vůbec někdo 
mohl připustit výstavbu takovéhoto pro-
vozu v těsné blízkosti hustě obydleného 
území na okraji Prahy. 

Osobně se těším na akce městské čás-
ti, které připravujeme, kde se opět budu 
moct potkat se sousedy. Vlastně v tuto 
chvíli připravujeme spuštění trhů, které by 
se mohly konat v prostoru před sportov-
ním centrem, ty mi zde chybí.

Jste maminkou dvou malých dětí. Jak 
se Vám daří skloubit kariéru političky 
a roli matky?

Bez podpory rodiny bych nemohla být 
ani dříve advokátka a ani nyní starost-
ka. Mám obrovskou výhodu, že žijeme 
v domě s mými rodiči a babičkou, a ti 
nám neskutečně pomáhají s péčí o děti. 
Já se snažím s dětmi trávit každou vol-
nou chvíli (proto jsem se po jejich naro-
zení nik dy nevrátila k aktivnímu sportová-
ní), ale pokud doma nejsem, tak vím, že 
je o ně 100 % postaráno. Manžel je lé-
kař, který působil v USA, a byť nyní praxi 
v ČR nevykonává, rozhodl se v době ko-
ronavirové opět nastoupit a pomáhá ve 
FN Motol, proto bychom to bez mých ro-
dičů opravdu nezvládli.

Uplatníte ve vedení městské části své 
zkušenosti ze sportu?
Tak určitě! 

Dříve jsem hrála lední hokej, in-line 
hokej a veslovala jsem. Což jsou všechno 
týmové sporty (i na veslování jsem jezdila 
pouze v posádkách). V určitém období se 
nám v každém z těchto sportů podařilo 
dojít do vrcholové úrovně, ať se jednalo 
o 3. místo na mistrovství světa v in-line 
hokeji, vítězství v nejvyšší lize ženského 
hokeje či účast na mistrovství světa juni-
orů ve veslování. Nikdy by se ale nic tako-
vého nepodařilo nebýt naprosto sehraného 
týmu několika lidí.

Totéž platí o vedení městské části. 
Byť je starostka možná nejvíce vidět, je 
ve skutečnosti součástí týmu lidí, kteří 
jsou si vzájemně rovnocenní a každý má 
svou roli, to je důležité si uvědomit. A my 
ten sehraný tým ve vedení městské části 
nyní máme.

Začíná doba prázdnin. Co plánujete na 
léto Vy?
Léto budu trávit především pracovně, pro-
tože by bylo nezodpovědné se nechat zvo-
lit do této funkce a odjet na prázdniny. Můj 
manžel má v USA rodinu, proto jsme tam 
vždy jezdívali alespoň na měsíc, ale letos 
jsme z důvodu mých pracovních povinnos-
tí změnili plány a budeme trávit léto pře-
devším v Čechách.

Čtenářům Řepské sedmnáctky bych zá-
roveň touto cestou chtěla popřát příjemné 
a klidné prožití prázdnin a pro nás všechny 
hlavně hodně zdraví.

DĚKUJI ZA ROZHOVOR.
RADKA SÁLUSOVÁ

Mgr. Alena Kopejtková

V Řepích žije od narození.
Má 2 děti.
Ve volném čase se věnuje sportu 
a chovu zvířat.
Vystudovala Právnickou fakultu 
Univerzity Karlovy.

„Byť je starostka 
možná nejvíce 
vidět, je ve 
skutečnosti součástí 
týmu lidí, kteří 
jsou si vzájemně 
rovnocenní a každý 
má svou roli, 
to je důležité si 
uvědomit. 
A my ten sehraný 
tým ve vedení 
městské části nyní 
máme.“
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CO NABÍZÍ BAZÉN VE SPORTOVNÍM 
CENTRU ŘEPY?

Jak jsme psali v minulém čísle Řep-
ské 17, chceme vás informovat 
o fungování všech našich sporto-

višť. Jsme sice sportovní centrum, ale ne 
vše je jen o sportu. Ruku na srdce, všich-
ni jsme zvědaví na bazén a na to koupání. 
Než se pustíme do popisu toho, kam sko-
čit, zeptám se; věděli jste, že řepský bazén 
je postaven a poháněn jedinečnou tech-
nologií, na které pracují snad jen dvě kou-
paliště v republice? Včetně toho našeho! 
Žijeme v 21. století a Sportovní centrum 
Řepy a bazén především, naplňují všech-
ny předpoklady moderního sportoviště. 

A TEĎ TEDY TEN BAZÉN. 
Je tvořen nerezovými vanami, které se 
dělí na čtyři plavecké dráhy pro kondiční 
a rekreační plavání, doplněné o dvě drá-
hy určené pro relaxaci. Délka plaveckého 
bazénu je 25 m, hloubka 1,3 m, pod star-
tovacími bloky 1,6 m. Oproti ostatním ba-
zénům nabízíme snadný přístup do vody 
díky pozvolným schodům a zábradlí a také 
bezbariérový vstup do vody pro vozíčká-
ře. A celé to brilantně doplňuje podvodní 
LED osvětlení. Pořád jsme v tom jedna-
dvacátém století!

Bazén je vybaven nejmodernějšími 
technologiemi na úpravu vody, které pře-
vádí pomocí speciálního přístroje tableto-
vou sůl s louhem na chlór. Tento systém 
je zapotřebí pravidelně kalibrovat. Přívodní 
potrubí je vedeno k čerpacím jednotkám 
sestávajících z 14 předřazených lapačů 
nečistot, které jsou součástí čerpadla. 
Čerpadlo pak tlačí vodu do pískových 
filtrů. Z filtrů je potrubí vedeno přes stře-
dotlakou UV lampu, ohřev a dezinfekci 
zpět do bazénu. Před pískovou filtrací je 
dávkován síran hlinitý, za ohřívačem na 
výtlaku je napojeno dezinfikování vody 

a chemikálie na dorovnání požadovaného 
PH vody. A konečně dávkování Flokulantu 
na jiskru vody. 

Plavecký bazén je doplněn o dětský 
bazének s brouzdalištěm s nerezovou 
klouzačkou. Dále zde najdeme samostat-
nou vířivku pro 8-10 osob s maximální 
teplotou 34 stupňů.

Součástí bazénu je parní sauna s tep-
lotou 50 stupňů s vonnými emulzemi 
a odpočinkovou vyhřívanou lavicí na 30 
stupňů. U bazénu je také venkovní opalo-
vací zahrada s lehátky a slunečníky.

Z bazénu je možné přejít po schodech 
přes turniket do wellness, kde může 

návštěvník využít čtyři sauny, Kneippův 
chodník a relaxační terasu na střeše spor-
tovního centra. 

Tedy nabídka je široká a uspokojí i ná-
ročnějšího návštěvníka. A pokud se roz-
hodnete nás navštívit, tak je to jednodu-
ché. Přijďte na recepci Sportovního centra 
Řepy, anebo si zarezervujte čas v elek-
tronickém systému na našich stránkách 
www.sc-repy.cz. 

Těšíme se na vás!

ZA TÝM SPORTOVNÍHO 
CENTRA ŘEPY
JOSEF DIRBÁK

TECHNICKÉ PARAMETRY:
- délka 25 m
- hloubka 1,3 m
- teplota 28 stupňů 
- plocha 200 m čtverečních
- objem: 290 m krychlových                                                       

RELAXAČNÍ BAZÉN:
- délka: 25 m
- teplota: 32 stupňů
- plocha 96,7 m čtverečních
- objem: 111,6 m krychlových
-  relaxační zóna bazénu obsahuje: per-

ličková masážní lehátka s pohodlný-
mi opěrátky, několik typů masážních 
trysek, chrliče vody, vodní číši a hou-
pací záliv.

foto: archiv Sportovního centra Řepy

foto: archiv 
Sportovního centra Řepy

foto: archiv 
Sportovního centra Řepy
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BYLI JSME PŘI TOM

Po dlouhých měsících, kdy nebylo 
kvůli pandemii koronaviru možné 
uspořádat žádné kulturní ani spor-

tovní akce, bylo jistě velkou radostí, že se 
mohly konat oslavy Dne dětí.

Den dětí se 1. června slavil také v na-
šem Sportovním centru Řepy, a rozhodně 
zde nechyběla dobrá nálada, pestrý pro-
gram a drobné občerstvení.

O zábavný program se na pódiu posta-
rala skupina MyšMaš se svým pásmem 
zpívání a tancování pro děti. Kouzelný 
úsměv pak na tváři přítomných vykouz-
lil kouzelník Jakub Koutský s napínavou 
kouzelnickou show. Závěr programu patřil 
Vaškovi Tobrmanovi, který zazpíval písnič-
ky pro potěšení dětí i dospělých.

Vzhledem k tomu, že se tento Dětský 
den konal v areálu sportovního centra, 
nemohly samozřejmě chybět ani sportov-
ní disciplíny. Jednotlivé sportovní oddíly 
připravily na odpoledne v celém areálu 
stanoviště, kde se plnily různé sportovní 
úkoly, za něž byly děti následně odměněny. 

Děti i jejich rodiče tak také mohli získat 
inspiraci na využití volného času pro příští 
školní rok.

Všichni příchozí si jistě odpoledne se 
soutěžemi a písničkami náležitě užili a od-

cházeli domů plni dojmů a pozitivních 
zážitků.

Mgr. RADKA SÁLUSOVÁ

Jsem spokojená. Takhle bych shrnula 
naší akci. Bylo to úžasné i když bylo ší-
lené vedro. Lidé přišli a přispívali. Se-

známit se s námi a přispět přišla i naše nová 
starostka Alena Kopejtková. V kasičkách při-
bývaly dvacetikoruny a věci ze stánků mizely. 

To je ale vlastně konečný výsledek, kte-
rému předchází celoroční práce. Nejdřív 
nám celý rok nosí řepští sousedé věci, které 
již nepotřebují. Asi měsíc před jarmarkem 
nastává velké třídění, čištění a opravování. 
To nastupují dámy z klubů seniorů a další 
sousedé. Jarmark je tak velká a složitá akce, 
že bez pomoci nadšených pomocníků by to 

náš spolek nedokázal. Když nastane den D, 
tak pánové postaví stany, nanosí stoly a židle, 
ovšem za vydatné pomoci nás žen. Naaranžu-
jí se věci a je hotovo, akce může začít.

Předem se vždy dohodne, pro koho bude 
výtěžek jarmarku určen. Letos bylo na řadě 
Mateřské centrum Řepík. 

Tady pro mě nastalo milé překvapení. 
Děvčata, maminky z Řepíku si vzaly na sta-

rost kavárnu, a to kompletně včetně výbor-
ných domácích zákusků. 

Všichni dělají všechno dobrovolně a ve 
svém volném čase. Všem bych chtěla velmi 
poděkovat, musím hlavně uvést jednotlivé 
stánky. Stánek „Móda z druhé ruky“ vybavily 
a obsluhovaly dámy z KS Centrum pod vede-
ním Jitky Hanzlové. Sklo, porcelán a hračky 
dělaly dámy z KS Průhon společně s klubem 
Dobré nálady vedené Ivanou Jelínkovou 
a Evou Gutovou. Smíšené zboží, to byl náš 
stánek, a úžasně ho vedly Jana Šparlinková, 
Marcela Drdlíčková a Jarka Gloserová. 

Já jsem s Marcelou dodala domácí bram-
boráky. Nesmím zapomenou na Lenku Písa-
řovou, která vše krásně vyfotila, na našeho 
Járu Hájka, který dodal navíc i muziku a Láďu 
Glosera, který nám vždy přispívá nejen prací, 
ale i výbornými nápady. Tihle všichni mi po-
máhají plnit můj sen a svou činností přispívají 
dalším sousedům.

První jarmark proběhl v roce 2009 a ne-
vynechali jsme ani jeden rok. Dělali jsme 
ho v Centru sociálně zdravotních služeb 
i v Klášteře. 

Rekapitulace: Za ta léta jsme přispěli 
Klubu 17, spolku Martin, Klášteru a Klubům 
seniorů Průhon a Centrum a Mateřskému 
centru Řepík. Nebylo to jen o příspěvku, ale 
všichni, které uvádím se na jarmarku také 
podíleli. Jsem nadšená, je to úžasná solidarita 
a ohromná motivace do dalších let!

ANNA BAUMOVÁ, PŘEDSEDKYNĚ 
SPOLKU SPOLEČNOST PRO 

OBNOVU ŘEPSKÝCH TRADIC
FOTO: LENKA PÍSAŘOVÁ

LETNÍ 
JARMARK

DĚTSKÝ DEN VE SPORTOVNÍM CENTRU ŘEPY

Foto: -ras-
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KAM S BIOODPADEM 
Stanoviště BIOVOK:

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

 

 

 

 

 

 

 

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY 
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány 
ve všední dny v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod. 
a o víkendu od 12 do 16 hod. VOK nebudou na daném sta-
novišti zůstávat přes noc.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
V případě, že zjistíte nedostatky v poskytované službě, nahlas-
te tuto skutečnost prostřednictvím emailu cisterepy@praha17.cz 
nebo na tel.: 235 300 655. Děkujeme!

CO LZE ODLOŽIT DO VOK
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností 
jako je např. nábytek, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.), 
koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.

CO NELZE ODLOŽIT DO VOK
•  směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběr-

né nádoby (popelnice, kontejneru) 
•  nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie 

a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky) 
•  odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.) 
•  elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počíta-

če, přehrávače, telefony apod.) 
•  stavební suť

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu pod-
nikatelskými subjekty!!!

 8. 7. 14-18 hod. Park. ul. Na Moklině (u rest. U Sklíčka)
 17. 7. 12-16 hod.  Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
 23. 7. 14-18 hod.  Parkoviště ul. Drahoňovského
 30. 7. 14-18 hod.  Ke Kulturnímu domu x U Boroviček

 10. 7. 9-12 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
 24. 7.  9-12 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

 6. 8. 14-18 hod.  Parkoviště ul. Jiránkova
 14. 8. 12-16 hod.  Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
 20. 8. 14-18 hod.  Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
 27. 8. 14-18 hod.  Parkoviště ul. Drahoňovského

 7. 8. 9-12 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
 21. 8.  9-12 hod. Park. ul. Na Moklině (u rest. U Sklíčka)

ČERVENEC:

ČERVENEC:

SRPEN:

SRPEN:

SBĚRNÉ DVORY
Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběr-
ných dvorech:

• Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 736 518 204
• Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova, tel.: 731 142 348

Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18.00 hod. (v zimním období
do 17.00 hod.), sobota: 8.30 – 15.00 hod.

Ing. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

NEBEZPEČNÝ ODPAD
V RÁMCI organizovaného mobilního sběru nebezpečných od-
padů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně 
odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: 
• rozpouštědla • kyseliny • zásady • fotochemikálie • pesticidy 
• zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry) • olej a tuk 
(kromě jedlého) • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice • de-
tergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) • léčiva 
• baterie a akumulátory

Možno odevzdat i jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích).

 TRASA B – 10. 7. – SOBOTA

1. ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085) 8.00-8.20
2. ul. Laudova (slepé rameno - nad ZŠ) 8.30-8.50
3.  ul. Nevanova (proti bývalému zdravotnímu 9.00-9.20 

středisku č. 1079)
4. ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050) 9.30-9.50
5. ul. Mrkvičkova (dle možnosti zastavení) 10.00-10.20
6. ul. Na Fialce I.  10.30-10.50
7. ul. Brunnerova (parkoviště) 11.00-11.20
8. křižovatka ul. Březanova - U Boroviček 11.30-11.50

 TRASA C – 29. 7. – ČTVRTEK

1. křižovatka ul. Bendova - Bazovského (u parkoviště) 15.00-15.20
2. ul. Makovského (u č. 1394 - vjezd do podz. garáží) 15.30-15.50
3. ul. Galandova (u č. 1246) 16.00-16.20
4. ul. Španielova (u školy)  16.30-16.50
5. křižovatka ul. Španielova - Žufanova (parkoviště) 17.00-17.20
6. ul. Socháňova (slepé rameno - u školy) 17.30-17.50
7. ul. Vondroušova (u výtopny - u stání kontejnerů) 18.00-18.20
8. ul. Jiránkova (parkoviště) 18.30-18.50

 TRASA C – 28. 8. – SOBOTA

7. křižovatka ul. Bendova - Bazovského (u parkoviště) 8.00-8.20
8. ul. Makovského (u č. 1394 - vjezd do podz. garáží) 8.30-8.50
9. ul. Galandova (u č. 1246) 9.00-9.20
10. ul. Španielova (u školy)  9.30-9.50
11. křižovatka ul. Španielova - Žufanova (parkoviště) 10.00-10.20
12. ul. Socháňova (slepé rameno - u školy) 10.30-10.50
13. ul. Vondroušova (u výtopny - u stání kontejnerů) 11.00-11.20
14. ul. Jiránkova (parkoviště) 11.30-11.50
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Chcete se na něco zeptat nebo nechat vzkaz a nechcete/
nemůžete nám poslat e-mail nebo komunikovat na face-
booku? Máme novou nástěnku se základními informace-

mi a pod ní nyní i novou schránku na vaše dotazy, vzkazy, přá-
ní, nápady...

Všechny slušné vzkazy rádi co nejdříve vyřídíme, zodpovíme 
– pokud chcete odpověď, nezapomeňte uvést jméno (to potěší 
vždycky) a kontakt. Těšíme se i na osobní setkání na zahradě!

IVANA ŠTĚTINOVÁ

https://www.facebook.com/kzrepy
kzrepy@gmail.com
http://kzrepy.cz/

V základní škole Jana Wericha v ulici Španielova se o le-
tošních prázdninách chystá celková rekonstrukce školní 
kuchyně, včetně jejího zázemí a školní jídelny. Jedná se 

o poslední školní kuchyni v Řepích, která ještě neprošla celko-
vou rekonstrukcí. Některé její vybavení je z roku 1983, kdy byla 
škola otevřena. Na pokraji své životnosti jsou rozvody vody, ka-
nalizace a také izolace podlahy v kuchyni. 

Celková rekonstrukce školní kuchyně s kapacitou 850 jídel 
denně bude zahájena se začátkem letních prázdnin. „Přestav-
ba se bude týkat jak samotné kuchyně, tak přilehlého zázemí, 
přípravny, skladů a jídelny ve 3. nadzemním podlaží. Kuchyň 
získá nejenom moderní gastro vybavení, ale bude mít i nové 
uspořádání, podle nových norem tak, aby příprava jídel byla co 
nejsnazší,“ uvedl místostarosta Jaroslav Bíro, který má inves-
tici na starosti.

Vedle výměny gastro technologií budou provedeny nové rozvo-
dy zdravotně technických instalací včetně stoupaček, silnoproudé 
a slaboproudé elektroinstalace a provedena bude úprava vzdu-
chotechniky. Rekonstrukce zahrnuje výměnu ústředního topení 
a rozvodů plynu. Opravami projdou i prostory nacházející se pod 
kuchyní. Zrekonstruován bude i sklad odpadků nacházející se 
v 1. nadzemním podlaží.

Vzhledem k rozsáhlému objemu prací bude rekonstrukce zasa-
hovat i do školního roku. Městská část nicméně v dostatečném 
předstihu vybrala zhotovitele stavby tak, aby realizace mohla být 
bezproblémově zahájena okamžitě poté co žáci převezmou svá 
vysvědčení. Termín realizace je stanoven od 1. 7. do 30. 9. 2021. 
V měsíci září pak bude stravování žáků probíhat v provizorních 
prostorách, obědy budou po tuto dobu do školy dováženy. V sou-
časné době probíhá příprava výběru dodavatele školních obědů. 
Odměnou strávníkům bude nová jídelna s navýšenou kapacitou.

Celkové náklady na rekonstrukci v ZŠ Jana Wericha by měly 
dosáhnout částky přibližně 38,5 milionů korun. Městská část zís-
kala z rozpočtu hlavního města Prahy na tuto akci účelovou inves-
tiční dotaci ve výši 10 mil. Kč. Zbylé náklady hradí MČ Praha 17 
z vlastního rozpočtu. V letošním roce se bude jednat o největší 
dokončenou investiční akci. 

Ing. LIBUŠE SLEZÁKOVÁ

KUCHYŇ V ZŠ JANA WERICHA
PROJDE REKONSTRUKCÍ

ZAJÍMÁ VÁS 
KOMUNITNÍ 
ZAHRADA? 

Foto: archiv redakce
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Po ukončení prací na Urbanistické studii centra sídliště Řepy 
řešící větší území centra, kterou připravoval Institut pláno-
vání a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), přistoupila MČ 

Praha 17 k zadání vypracování ideové studie prostor v okolí Ob-
chodního centra Řepy, prostranství pod mostem a okolí čerpací 
stanice OMV, která je zde pouze jako dočasná stavba. Odmítnutá 
Urbanistická studie nekorespondovala se strategickým plánem 
rozvoje Řep a navrhovala masivní zástavbu území.

Současná studie má za cíl kultivaci území v okolí OC Řepy. 
Hlavním prvkem má být „náměstí“, které by v naší městské části 
mohlo sloužit ke konání venkovních společenských a kulturních 
akcí. Řešen je i prostor pod mostem ulice Slánská, který by měl 
získat nové funkce a celé území oživit. 

Vedení městské části se shodlo s IPR na tom, že tato studie 
podpoří již podanou žádost o svěření pozemku pod čerpací stanicí 
do správy naší městské části. V pátek 18. 6. 2021 proběhlo první 
pracovní setkání nad draftem návrhu studie. Architekti nyní za-
pracují podněty vzešlé z tohoto jednání a výslednou podobu bude 
mít vedení městské části k dispozici v průběhu letních prázdnin.

JAROSLAV BÍRO, MÍSTOSTAROSTA

MČ Praha 17 vypsala dne 31. 5. 2021 zadávací řízení na zho-
tovitele stavby Domu s pečovatelskou službou. Termín 
pro podání nabídek byl 28. 6. 2021. Následně proběhne 

vyhodnocení nabídek a výběr zhotovitele. 
Kapacita DPS bude 105 ubytovacích jednotek (1+kk a 2+kk) s cel-

kem 125 lůžky. Pro obyvatele DPS bude zajištěn výkon registrované 
sociální služby – pečovatelské služby, domácí zdravotní péče a počítá 
se i s pokoji odlehčovací služby pro krátkodobé pobyty. 

V roce 2019 byla z důvodů ekonomizace stavby a budoucího 
provozu snížena plocha administrativní části. Díky tomu mohlo 
dojít k navýšení počtu nabízených ubytovacích jednotek. Zahájení 
stavebních prací je plánováno na konec roku 2021. Odhadovaná 
cena celé stavby je 237 milionů korun. 

Financování bude z účelové dotace Magistrátu hl. m. Prahy 
a zbytek z rozpočtu MČ Praha 17. Dotace od MHMP je 149,1 
milionů korunu.

JIŘÍ HOLUB

STUDIE CENTRA ŘEP

ŘEPSKÉ ULICE OPĚT 
OSVĚŽÍ MLŽÍTKA

MODERNÍ TECHNOLOGIE 
POMÁHAJÍ
V CHARITATIVNÍCH 
PROJEKTECH

Horké léto se o slovo hlásilo již v červnu a patrně nás spous-
ta teplých dnů čeká i během prázdnin. Dobrou zprávou 
je, že v ulicích Řep najdeme, stejně jako v loňském roce, 

osvěžení v podobě mlžítek. Městská část opět podepsala smlou-
vu s Pražskými vodovody a kanalizacemi.

Mlžítka pomocí rozprašování vody z drobných trysek přispívají 
k ochlazení vzduchu za parných dnů.

Jedno mlžítko najdete před Základní školou Jana Wericha, druhé 
u Kulturního centra Průhon. Osvěžení všem kolemjdoucím budou 
poskytovat až do 30. 9. 2021.

-RAS-

O nových technologiích se mluví často a v různých souvis-
lostech, málokdy se však dozvídáme, že mohou pomáhat 
i ohroženým dětem, jako například v projektu KLOKTEX.

CO JE TO PROJEKT KLOKTEX?
Kontejnery na textil, oblečení a obuv pro děti i dospělé.

Jde o charitativní a ekologický projekt, který podporuje přede-
vším Fond ohrožených dětí Klokánek. Po celé České republice jsou 
rozmístěné kontejnery s logem klokánka na sběr nepotřebného, 
avšak použitelného oblečení a obuvi. Odevzdáním takovýchto oděvů, 
obuvi, textilu, ale i hraček do těchto kontejnerů se jejich dárci přímo 
podílí na pomoci jak materiální, tak hlavně finanční. 

VÍCE NA WWW.KLOKTEX.CZ

INFORMUJEME

Foto: archiv KLOKTEX

Foto: -lnk-

PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ 
ŘÍZENÍ NA STAVBU DOMU 
S PEČOVATELSKOU 
SLUŽBOU 
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KALENDÁŘ AKCÍ

Minulé měsíce cestování příliš nepřály. Jak ale dokládá fotografie, kterou nám do redakce zaslala 
Martina Hurtíková, někdy stačí jen vyjít na krátkou procházku po Řepích a rázem se ocitnete 
v Alpách! Za zaslanou fotografii autorce velice děkujeme.

Zveme na letošní pouť v kostele P. Marie Vítězné na Bílé 
Hoře, v neděli 15. 8. 2021 na slavnost Nanebevzetí Pan-
ny Marie!

Poutní areál bude otevřený od 10 hodin pro soukromou návště-
vu a modlitbu až do cca 21. hodiny.

Od 12 hodin bude otevřená také improvizovaná kavárna „u bun-
kru“, nabízena další možnost občerstvení, stánek s břevnov-
ským pivem atd...

Více na www.benediktinky.cz nebo našem facebooku. sr. PETRA, OPATSTVÍ VENIO – KLÁŠTER BENEDIKTINEK

VINOBRANÍ
V KLÁŠTEŘE
– 8. ROČNÍK

Také v letošním roce se můžete těšit 
na další ročník vinobraní, které se 

uskuteční 
v neděli 5. 9. 2021 od 14 hodin 

v zahradě Domova
sv. Karla Boromejského,

vstupné dobrovolné.

Připraven bude pestrý program, ochut-
návka vín, občerstvení, stánky s dárky 

i program pro děti.

Výtěžek ze vstupného bude použit
na podporu činnosti a provozu Domova.

POUŤ NA BÍLÉ HOŘE PLÁNUJEME:
11 hod.  Slavnostní mše svatá s arciopatem Prokopem 

Siostrzonkem OSB
13 hod.  Prohlídka po poutním areálu s průvodcem

Od 14 hodin
-  Vystoupení cimbálové muziky k poslechu, zpěvu i tanci.
-  Open house kláštera benediktinek.
-  Zpřístupnění klášterních zahrad...

18 hod.  Mariánské nešpory v kostele a závěr oficiálního pro-
gramu.

Foto: -ras- Foto: Pavel Černý
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Dovolujeme si vás pozvat na skupino-
vé cvičení pro seniory v období od 
16. 6. 2021 do 31. 10. 2021. Dva-

krát týdně, na čerstvém vzduchu. 
Cvičební jednotka je vedena v klid-

ném tempu, tak aby jí zvládli všichni 
zúčastnění. 

Je zaměřena na mobilitu všech kloubů, 
zdravé držení těla, zpevnění svalového kor-
zetu, protažení svalů, rozhýbání, podporu 
kardiorespiračního systému.

Cvičení na čerstvém vzduchu slouží 
jako prevence dechových obtíží, kardio-

vaskulárních onemocnění, podporuje psy-
chickou i tělesnou kondici, snižuje napětí, 
podporuje dobrou náladu. 

Zachovávání přiměřené aktivity a tě-
lesné zdatnosti s sebou nese zlepšení 
kvality života.

Zdravotně kondiční cvičení nabízí spor-
tovní vyžití a cestu k harmonickému rozvoji 
těla a získání příjemných zážitků.

V případě nepřízně počasí bude cvičení 
probíhat v zimní zahradě a tělocvičně Cen-
tra sociálně zdravotních služeb.

Toalety jsou k dispozici na místě.

Cvičence prosíme, aby si vzali vlast-
ní podložky, karimatky, jógamatky na 
cvičení. 

Středa a pátek: od 9 hodin
Délka tréninkové jednotky 45-60 minut 
Místo: Venkovní fitness hřiště u Cent-
ra sociálně zdravotních služeb, Bendova 
1121/5, v případě nepřízně počasí v zimní 
zahradě a tělocvičně Centra sociálně zdra-
votních služeb, Bendova 1121/5.
Cvičení, které je pro seniory zdarma, za-
jistila a financuje Městská část Praha 17.
Lektor: Mgr. Zdeněk Pekárek, 721 388 869 

ZDRAVOTNĚ-KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY 

JAK SI UDRŽET DOBROU NÁLADU
V DOBĚ PANDEMIE

Nebylo to lehké období. Především 
na všechny doléhal pocit odloučení 
od přátel, od činností, na které byli 

celá léta před tím zvyklí, některým chyběla 
divadla a výstavy, jiným posezení při kávě 
nebo jiných pochutinách v hospůdce, ně-
kteří se strachem sledovali vývoj situace, 
jiní se zase zlobili na kdekoho (jenom ne 
na covid samotný) a to jim na náladě ne-
přidávalo. Ale: UŽ JE ZASE O NĚCO LÉPE. 
Většinou jsme očkovaní a virus se nešíří 
tak agresivně, jako v minulých měsících!!! 

Klub dobré nálady se celý ten nešťast-
ný rok snažil udržovat vzájemné kontakty 
přes mobilní sítě nebo přes internetové 
spojení. Tak jsme se upozorňovali na zají-
mavé odkazy na on-line pořady, posílali si 
povzbuzující články nebo citáty, a hlavně 
aspoň jednou měsíčně jsme vyrazili na 
kratší nebo i delší procházku po Praze 
a okolí, i když ještě v rouškách. A první 

týden v červnu, hned jak to bylo možné, 
jsme si vyjeli za turistikou i za krásami Ji-
čínska do Českého ráje. Jistě není třeba 
zdůrazňovat, že nám bylo hodně dobře. 
Nachodili jsme denně podle kondice 8-15 
kilometrů (na osobu) a celý týden jsme 
v opravdu krásném kraji (jak je vidět i na 
fotografii) zaháněli minulé chmury. Bylo 
nás 25, od 68 do 84 let. 

Na prázdninové měsíce se rozjedeme 
po vlastech českých nebo možná i za-
hraničních, ale 13. – 15. srpna se většina 
z nás sejde při vodnickém víkendu v Tře-
boni u Čochtanovy Zlaté stoky. Víkend 
připomíná nejen Jana Wericha a jeho 
Čochtana, ale také pohádkové soutěže, 

které tam s dětmi každoročně připravuje-
me. ČOCHTANOVA TŘEBOŇ bude letos 
už po 24., hlavní den je sobota 14. srpna. 
A v programu je novinka: V sobotu ve-
čer podnikneme malou cestu parníkem 
„S vodníky na kraj světa“. Vezměte děti 
a přijeďte se s vodníky pobavit! 

Užijte si krásné léto, které bude letos 
znásobeno pocitem, že můžeme zase 
volně dýchat.

EVA GUTOVÁ,
KLUB DOBRÉ NÁLADY ŘEPY

– TEL. 604 136 139 
(Podrobnější program víkendu v Třeboni najde-
te na www.cochtanovatrebon.webnode.cz)

foto: archiv Klub dobré nálady Řepy

foto: archiv Klub dobré nálady Řepy
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V sobotu 5. června 2021 nás neče-
kaně opustil Josef Procházka, dlou-
holetý prezident SK pétanque Řepy 

a člen Klubu seniorů Řepy, na jehož zalo-
žení se velkou měrou podílel v roce 2013.

Josef Procházka byl neúnavným organi-
zátorem mnoha seniorských akcí, své okolí 
nikdy nepřestával udivovat činorodostí, 
nadšením, optimismem a zapálením nejen 
pro činnost klubu seniorů, pétanque (který 
byl jeho velkým koníčkem), ale organizaci 
spolkového života v Řepích vůbec. Mnoho-
krát jsme se potkali při různých příležitos-
tech, zejména oblíbených pétanquových 
turnajích, kde mě osobně zasvěcoval do 
tajů této hry.

Jeho neúnavná práce byla také oceně-
na v roce 2014 získáním ocenění „Sen-
zační senior“ - tedy projektu, který vznikl 
v Nadaci Charty 77 / Konto Bariéry a jehož 
cílem od počátku bylo hledat a spojovat 
aktivní a vitální seniory, kteří i ve svém 
věku dokáží rozdávat radost a moudrost, 
i pracovat pro ostatní. 

Bylo mi velkou ctí Josefa Procházku 
poznat a na uplynulé roky, během nichž 
jsme měli možnost se potkávat, budu vždy 
rád vzpomínat.

Čest jeho památce.

MARTIN MAREK,
MÍSTOSTAROSTA

Tady jsme my, Tvoji blízcí a milova-
ní přátelé a kamarádi z Řep. Všichni 
smutníme a stále jsme se nevyrov-

nali s tím, že jsi nás opustil, že jsi už něk-
de tam, na pravdě Boží.

Bojoval jsi velmi statečně od 16. 3. 2021, 
kdy jsi byl hospitalizovaný v nemocnici 
v Motole a začala „generální oprava“ Tvého 
organismu, s celou řadou těžkých operací.

Je jen málo těch, kteří by zvládli lépe 
a statečněji těch 81 dnů na lůžku v nemoc-
nici. A my jsme byli na Tebe velmi hrdí. 
Našel jsi v sobě dost sil, aby ses zajímal 
o dění u nás, a dokonce jsi nás povzbu-
zoval v našich činnostech, a ještě jsi nám 
rozdával i pétanquové úkoly.

Bojoval jsi, jak nejlépe jsi mohl, ale přišel 
čas Tvého odchodu a 5. červen bude datem, 
na které budeme všichni společně s úctou 
vzpomínat. Čas se nám rozdělil na dvě etapy 
- čas s Pepou a čas bez Tebe, kdy si budeme 
klást otázku: „Co by na to asi říkal Pepa?“

Nebo když se nám něco podaří, tak vždy 
padne věta: „Pepa by z nás měl radost!“

Jednou jsi mě požádal, abych napsala 
zhodnocení těch osmi nádherných let. 
A dnes mohu jen říct, že to byly opravdu 
nádherné roky – s Tebou, což si silně uvě-
domujeme teď, když už nejsi mezi námi.

Loučíme se s Tebou náš drahý Pepo slovy:

Odpočinutí věčné dej Pepovi Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.
Ať odpočívá v pokoji.
Na věky věků. 
Čest jeho památce. Amen.

MÁRIA SZITÁNYIOVÁ
A KLUB SENIORŮ ŘEPY

Krásných 50 let společného života si 
na konci června připomněli manže-
lé Iva a Miroslav Škudrnovi.

Svatba se uskutečnila 25. 6. 1971 na 
Staroměstské radnici, kde také slavnostně 
obnovili po padesáti letech svůj manželský 
slib. Od roku 2005 žijí manželé v Řepích, 
společně vychovali tři dcery.

Jejich dcery Mirka, Iva a Miládka jim 
spolu se svými muži a šesti vnoučaty, přejí 
hodně zdraví, lásky a společné radosti do 
dalších let. 

Řepská sedmnáctka se samozřejmě ke 
gratulaci připojuje!

AHOJ FEŠÁKU, 
HALÓ, HALÓ,
JSI NA PŘÍJMU?

BLAHOPŘEJEME 
KE ZLATÉ SVATBĚ

VZPOMÍNKA
NA JOSEFA PROCHÁZKU

foto: archiv redakce

foto: -ras-

foto: archiv manželů Škudrnových



CENA (na místě): 120 Kč/lekce 60 min
CENA (platba předem za min. 5 lekcí): 90 Kč/lekce 60 min

Vstupy je možné zakoupit v kanceláři č. 2. 

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy
www.pruhon.cz | kurzy@pruhon.cz | +420 601 324 846

PRÁZDNINOVÉ
CVIČENÍ

RANNÍ JEMNÁ JÓGA
S MONIKOU - OD 9:00 DO 10:00

7., 28.7. A 25.8.2021
CVIČENÍ PROTI BOLESTEM ZAD A KLOUBŮ

S MONIKOU - OD 10:00 DO 11:00
7., 28.7. A 25.8.2021

POWER JÓGA
S KATKOU - OD 18:00 DO 19:00

7., 14., 21., 28.7. A 11., 18., 25.8.2021 

JÓGA PRO ZPEVNĚNÍ STŘEDU TĚLA
S KATKOU - OD 19:00 DO 20:00

7., 14., 21., 28.7. A 11., 18., 25.8.2021

VYBRANÉ STŘEDY
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

STŘEDA 1. 9.

A ČTVRTEK 2. 9.

9:00 -12:00

BROUČEK
Předškolková přípravka pro snadnou cestu Vašeho
dítěte od mámy do velké školky.
Přijďte si prohlédnout prostory a zeptat se lektorek na
všechno, co byste před zahájením docházky chtěli vědět.

NOVĚ HLÍDÁNÍ DĚTÍ
V rámci přípravky BROUČEK rozšiřujeme
služby a nabízíme občasné krátkodobé
hlídání dětí.

Více na emailu: kurzy@pruhon.cz,
telefonu: 601 324 846, webu www.pruhon.cz/kurzy,
nebo osobně v KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha- Řepy.

Místní knihovna v Praze Řepích, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 17, www.pruhon.cz, 601 324 852.

nová otevírací doba
květen - srpen

v řepské knihovně

13:00 - 19:00

ZAVŘENO
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PÁTEK/SOBOTA/NEDĚLE
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Společný projekt Kulturního centra Průhon a Sportovního centra Řepy.
Prosklené části budovy Sportovního centra Řepy budou hostit výstavu sportovních
fotogra�í - Na Chobotě 420/16, 163 00 Praha 17. Více informací na www.pruhon.cz

SPORTOVNÍ FOTOGRAFOVÉ
VYSTAVUJÍ V SC ŘEPY
KVĚTEN - SRPEN 2021
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VÝSTAVA
ZA SKLEM

Mini hledačka pro děti v řepské 
knihovně červenec - srpen 2021

Šest let tvorby poslední 
dekády fotografa Jana 
Pudila pod značkou 
Zaom Eighty. 

Léto 2021
KC Průhon
Socháňova 1220/27
Praha 6 - Řepy
www.pruhon.cz
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Denně 13 - 19 hod
KC Průhon kancelář č. 2

KDE?KDY?

ZÁPIS
DO KURZŮ

Hallo!Salut!
Hi!

na školní rok 2021 - 2022

DODATEČNÝ

30. 8. - 3. 9. 2021

Výuka ve školním roce 2021/22 začíná v pondělí 6. 9. 2021 podle rozvrhu,
pokud není u konkrétního kurzu uveden jiný termín zahájení.

A4_dodatecny_zapisdokurzu_2021,22.indd   1 15.06.2021   10:39:23

 Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy. 
Více na www.pruhon.cz/kurzy, kurzy@pruhon.cz a 601 324 846. Změna programu vyhrazena.

Sporťák pro kluky
příměstský, školáci

2. 8. - 6. 8.
Cena 1.800 Kč

Aerobik pro divky
I., II.

příměstský, školáci
I. turnus 19. 7. - 23. 7. 
II. turnus 26. 7. - 30. 7.

Cena 1.800 Kč

´

Poklad skř�ků
příměstský, mladší školáci

1. 7. - 2. 7. a 7. 7. - 9. 7.
Cena 1.800 Kč

Toulky s ky�rou
příměstský, školáci

12. 7. - 16. 7.
Cena 1.800 Kč

Tady a teď
příměstský, starší školáci

12. 7. - 16. 7.
Cena 1.800 Kč

´

letní tábory 
2021

Pu�jeme za záž�ky
I., II.

příměstský, školáci
I. turnus 12. 7. - 16. 7.

II. turnus 19. 7.  - 23. 7.
Cena 1.800 Kč
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Máme rádi
zviřa�

příměstský, školáci
9. 8. - 13. 8.

Cena 1.800 Kč

´

Pohádkový les
příměstský, předškoláci

23. 8. - 27. 8.
Cena 1.800 Kč

Vodácký tábor
P�ápka

vodácký, školáci od 10 let
so 31. 7. - pá 6. 8.

Cena 3.900 Kč

vodácký

Turisťák
příměstský, školáci

26. 7. - 30. 7.
Cena 1.800 Kč

V�ejte v 7dubech
příměstský, 1. - 3. třídu

9. 8. - 13. 8.
Cena 1.800 Kč

´

Muzikál
I., II.

příměstský, školáci
I. turnus 9. 8. - 13. 8.

II. turnus 16. 8. - 20. 8.
Cena 1.800 Kč

S Ťapkou na �opě 
I., II.

příměstský, školáci
I. turnus 16. 8. - 20. 8.
II. turnus 23. 8. - 27. 8.

Cena 1.800 Kč

+ další táboryA aktuálníObSAZeNOSt nA
www.pruhOn.cZ
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Denně 13 - 19 hod
KC Průhon kancelář č. 2

KDE?KDY?

ZÁPIS
DO KURZŮ

Hallo!Salut!
Hi!

na školní rok 2021 - 2022

DODATEČNÝ

30. 8. - 3. 9. 2021

Výuka ve školním roce 2021/22 začíná v pondělí 6. 9. 2021 podle rozvrhu,
pokud není u konkrétního kurzu uveden jiný termín zahájení.

A4_dodatecny_zapisdokurzu_2021,22.indd   1 15.06.2021   10:39:23

 Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy. 
Více na www.pruhon.cz/kurzy, kurzy@pruhon.cz a 601 324 846. Změna programu vyhrazena.

Sporťák pro kluky
příměstský, školáci

2. 8. - 6. 8.
Cena 1.800 Kč

Aerobik pro divky
I., II.

příměstský, školáci
I. turnus 19. 7. - 23. 7. 
II. turnus 26. 7. - 30. 7.

Cena 1.800 Kč

´

Poklad skř�ků
příměstský, mladší školáci

1. 7. - 2. 7. a 7. 7. - 9. 7.
Cena 1.800 Kč

Toulky s ky�rou
příměstský, školáci

12. 7. - 16. 7.
Cena 1.800 Kč

Tady a teď
příměstský, starší školáci

12. 7. - 16. 7.
Cena 1.800 Kč

´

letní tábory 
2021

Pu�jeme za záž�ky
I., II.

příměstský, školáci
I. turnus 12. 7. - 16. 7.

II. turnus 19. 7.  - 23. 7.
Cena 1.800 Kč

SL
ED

UJTE AKTUÁLNÍ

SITUACI OHLEDNĚ COVID
-1

9
WWW.PRUHO

N.CZ

Máme rádi
zviřa�

příměstský, školáci
9. 8. - 13. 8.

Cena 1.800 Kč

´

Pohádkový les
příměstský, předškoláci

23. 8. - 27. 8.
Cena 1.800 Kč

Vodácký tábor
P�ápka

vodácký, školáci od 10 let
so 31. 7. - pá 6. 8.

Cena 3.900 Kč

vodácký

Turisťák
příměstský, školáci

26. 7. - 30. 7.
Cena 1.800 Kč

V�ejte v 7dubech
příměstský, 1. - 3. třídu

9. 8. - 13. 8.
Cena 1.800 Kč

´

Muzikál
I., II.

příměstský, školáci
I. turnus 9. 8. - 13. 8.

II. turnus 16. 8. - 20. 8.
Cena 1.800 Kč

S Ťapkou na �opě 
I., II.

příměstský, školáci
I. turnus 16. 8. - 20. 8.
II. turnus 23. 8. - 27. 8.

Cena 1.800 Kč

+ další táboryA aktuálníObSAZeNOSt nA
www.pruhOn.cZ

A4-R17_letni tabory_nove tabory_obsazenost.indd   1 16.06.2021   14:31:01



KC PRŮHON, SOCHÁŇOVA 1220/27, 163 00  PRAHA - ŘEPY, WWW.PRUHON.CZ

Hlavu vzhůru letní obloha je plná...
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2. Červená kolečka přehni napůl. 3. Malý černý kruh přilep pod 

velký černý kruh (tělíčko), aby část vykukovala ven a malý kruh tak 

připomínal hlavičku. 4. Přehnuté kruhy přilep šikmo na tělíčko, aby 

mezi nimi vznikl tvar V a bylo mezi nimi vidět černé tělíčko berušky.

7. Na hlavičku na-
lep 2 bílá kolečka 
a udělej do nich 
puntíky černým 
�xem. Oči jsou ho-
tové!

8. Na závěr zbývá 
doozdobit berušku 
černými puntíky. 
Puntíky dělej men-
ší i větší, jak se ti 
budou líbit.

9. Beruška je hotová!
Beruško, beruško, kam poletíš?
10. Jako na obrázku, můžeš be-rušku umístit na stonek papírové letní květiny, kterou jsme vyrá-běli v  minulém vydání Řepské sedmnáctky (6/2021). Nebo mů-žeš pro berušku vytvořit barevné květiny s video 

návodem, které 
najdeš na Youtube 
kanálu KC Průhon 
nebo pod QR kó-
dem zde:

5. Po nalepení koleček vznikla křidélka beruš-
ky. Beruška vypadá, jako by chtěla vzlétnout! 
6. Vytvoř tykadla - připravené 2 proužky za-
roluj do jejich poloviny a přilep k hlavičce.

Pro rolování tykadel
využij tužku.

Co budeš potřebovat?Červený a černý tvrdý papír, malý kousek bílého papíru, kružítko, lepidlo, nůžky, tužku, černý �x, pravítko

VYTVOR SIv

Vystřihni!
1. Na červený pa-
pír narýsuj kru-
žítkem 2 kruhy 
o  poloměru 6 cm. 
Stejně velký 1 kruh 
vystřihni i z černé-

ho papíru. Z černého papíru vystřihni ještě 1 menší 

kruh o poloměru 3 cm. Z červeného papíru vystřihni 

2 proužky na tykadla -  šířka 0,5 cm, výška 6 cm.

Z bílého papíru vystřihni 2 malá kolečka - očíčka.

Beruška

R17_beruska.indd   1 16.06.2021   14:16:25
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Všechny děti se těší na 1. červen, 
protože je to jejich den, jejich svá-
tek a jejich oslava. Díky pande-

mii koronaviru a kvůli nastaveným hygie-
nickým opatřením je způsob, jak si tento 
den užít, značně omezen. Zbývá jenom 
jedna možnost, ale za to ta nejlepší, vyra-
zit do přírody.

A tak se naše třída 1. A vydala procház-
kou do tzv. „Impérka“, krásného kousku 
přírody blízko velkoměsta, kde nechybí 
louka, les, skály, potok a jezírko. K dobré 
náladě přispělo sluníčko, které se na nás 
po dlouhé době zase smálo.

Některé děti zde byly poprvé a nemohly 
uvěřit, že jsou jenom pár kroků od Globu-
su, kam jezdí s rodiči za nákupy.

Na místě jsme si užili spoustu her mo-
tivovaných přírodou. Jako slepá ptáčátka 
jsme hledali po sluchu svoji maminku, čer-
né a zrzavé veverky soupeřily o nalezení 
oříšků, syslové si chtěli nasyslit co nejvíce 
zrní, zajíčkové utíkali před liškou. Nechyběl 
hod šiškou na cíl.

Na závěr jsme poděkovali lesnímu 
skřítkovi za strávené dopoledne u něho 
na návštěvě a postavili mu za to domeček.

My jsme si odnášeli nejen sladké od-
měny, ale především krásný zážitek z osla-
vy MDD.

  
Mgr. M. CASKOVÁ,

ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

ROZKVETE ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA WERICHA?

Celá škola nám zřejmě zatím kvést 
nebude, ale děláme, co můžeme, 
aby vykvetla alespoň část školní-

ho pozemku. Přihlásili jsme naši školu 
do projektu „Praha kvete“. Travnaté plo-
chy ve městě jsou obvykle krátce střiže-
né a původně rozmanitá krajina se pod 
lidskou rukou mění v jednotné, biologic-
ky chudé prostředí. Tam nerostou květi-
ny a nežije ani hmyz, jak nás přesvědčil 
Tým ekologie hmyzu z České zemědělské 
univerzity, jehož cílem je na vybraných 
ploškách v Praze vytvořit opylovačům 
vhodné podmínky a ukázat veřejnosti, že 
každý člověk může začít tomuto důležité-
mu hmyzu pomáhat.

Se členy Ekotýmu jsme vybrali vhod-
né místo a vše naplánovali. Potom nám 
vše zkomplikovala pandemie s distanční 
výukou. Školy se pro děti zavřely a zdálo 
se, že budeme muset zavřít také plány na 
rozkvetlou louku do šuplíku. Naštěstí ně-
kolik dětí z Ekotýmu se nevzdalo a třeba 
i distančně se scházelo. 

Pomáhaly s projektem Obyčejné hrdin-
ství Ekoškoly, s projektem Liga CO2 Ekolo-
gického centra Veronica i s přípravou nové-
ho projektu Utajený les. Když se naši žáci 
tak činili, nenechali se zahanbit ani učitelé. 
Za pomoci pana školníka se pár statečných 
dalo do odstraňování travního drnu, později 
se připojilo i několik žáků, a než byla celá 

určená plocha oddrněna, otevřela se škola 
pro první stupeň a přibyli další pomocníci. 
Pomáhali odnášet drny, plochu uhrabali, 
přeměřili a oseli. Sotva stačili vypočítat 
obvod pro ohraničení louky, když nám opět  
přálo štěstí, a do škol nastoupil druhý stu-
peň. Silní hoši z deváté třídy zatloukli kůly 
a natáhli provaz kolem budoucí louky. Ještě 
přidělali informační tabuli a je hotovo. Omyl, 
není! Žáci v pracovních činnostech vyrobili 
hmyzí hotel, aby měli případní opylovači, 
kde bydlet. Nyní už jen čekáme, jak nám 
louka rozkvete.

Ing. IVETA JAVŮRKOVÁ

 

 

ZŠ Jana Wericha 

děkuje svým žákům, jejich 
rodičům i pedagogům 

za zvládnutí uplynulého 
školního roku. 

 

Přejeme všem 

pohodové léto a těšíme se 

na shledanou v září! 

Foto: archiv ZŠ Jana Wericha

Foto: archiv ZŠ Sochánova



21www.repy.cz

ŠKOLY INFORMUJÍ

V rámci charitativního Běhu pro váleč-
né veterány naběhaly děti ze spolku 
AVALONE neuvěřitelných 2316 kilo-

metrů. Zapojily se společně s vojáky z Veli-
telství teritoria z Tábora, s kamarády a rodi-
či. Celoarmádní běh na podporu válečných 
veteránů a Vojenského fondu solidarity or-
ganizovali již poněkolikáté vojáci z 22. zá-
kladny vrtulníkového letectva. Symbolic-
ký běh podél hranic se nemohl uskutečnit 
podle původního záměru z důvodu covi-
dové pandemie, a tak každý běžel v rámci 
svého útvaru a okolí. K příslušníkům z Veli-
telství teritoria se s nadšením zapojily děti 
ze spolku Avalone, který sdružuje popálené 
děti a děti s poruchou krvetvorby. 

„Běžely nemocné děti, popálené děti, 
běželi jejich kamarádi, jejich blízcí a ro-
diny. Běžela i těhotná paní, těsně před 
porodem. Po pečlivém sčítání mě napadlo 
podívat se, kolik vlastně měří hranice naší 
republiky. Je to 2290,4 kilometru. Oběhli 
jsme tedy pro válečné veterány celou re-
publiku,“ usmívá se ředitelka spolku Ivana 
Nikitinská. Právě proto, že se jedná o děti 

po těžkých úrazech popálením anebo děti, 
bojující s rakovinou, heslem celého běhu 
bylo „Bojovníci bojovníkům!“ 

Do běhu se zapojil také sedmiletý Toník 
Racz ze Základní školy genpor. Fr. Peřiny, 
který od dvou let bojuje s rakovinou kost-
ní dřeně. Chlapec se s tatínkem do běhu 
přidal s velkým zápalem. Některé děti se 
účastnily společného dvoukilometrového 
běhu spolu s vojáky, kde start a cíl byly pří-
mo v místě, kde v roce 1922 prezident To-
máš Garrigue Masaryk zhlížel na 1. cvičení 
československých vojáků. Na závěr běhu 
zde uctili památku všech vojáků a padlých 
veteránů položením kytice. Jedním z dětí, 
kteří u pomníku spolu s vojáky držely 
stráž, byl právě Toník. „Po připomínce 
vojenských tradic a naší minulosti se děti 
zapojily do běhu s nadšením a velkou ver-
vou. Bylo vidět, jak je v každém dítěti velký 
kus bojovníka, a tedy i vojáka,“ neskrýval 
potěšení vrchní praporčík velitelství, štábní 
praporčík Jan Rek. 

AUTOR: PODPLUKOVNICE 
MIROSLAVA ŠTENCLOVÁ

FOTO: MARIE NIKITINSKÁ

Když k nám do třídy přišla zase paní 
učitelka s dalším úžasným nápa-
dem, že bychom na konci roku mohli 

trávit přestávky „kreativně“, omdleli jsme. 
Ale vymýšlet aktivitu pro čtvrťáky, které 
vyučuje naše skvělá třídní učitelka (Zdena 
Veselá) z prvního stupně, nás chytlo. Po-
měrně dlouho jsme si lámali hlavy s tím, 
jak by tato akce měla vypadat.

Poté jsme přišli s nápadem na středo-
věkou tématiku. Což dopadlo tak, že děti 
byly doprovázeny patrony v kostýmech 
středověkých měšťanů, krále a hraběnek. 
Společně procházeli všemi stanovišti a po-
stupně získávali klíče. 

Svou cestu započali na stanovišti, kde 
měli za úkol prolézt záludný pavoučí laby-
rint, poté museli co nejrychleji proběhnout 
překážkovou dráhu. Milovníky fotbalu urči-
tě potěšila středověká kopaná. Nevyhnuli 
se ani logickým hrám, jako jsou třeba 
piškvorky a skořápky. Na pátém stanovi-
šti se museli postavit tříhlavému drakovi 
a na sedmém se pro změnu utkali mezi 
sebou v souboji v šermování (samozřejmě 
jsme dbali na bezpečnost, takže se jed-
nalo o „žížaly“ do bazénu). Na posledním 
stanovišti ještě procvičili paměť a získali 
poslední klíč, nutný k otevření truhly s po-
kladem, který činila sladká odměna. A aby 

toho nebylo málo, ještě před rozdáním 
sladkostí byly dětem uděleny pamětní 
diplomy a všichni kluci byli pasováni na 
rytíře a holky dostaly titul lady. Teď už při-
šla chvíle na zaslouženou odměnu, poté 
děti spokojeně odešly s kapsami plnými 
bonbonů zpět do třídy. 

Doufáme, že si to užily stejně jako my, 
přestože jsme měli ze začátku trochu oba-

vy, jestli to zvládneme. Myslíme si, že se 
tato akce nakonec velmi vydařila. A za to 
děkujeme i naší paní učitelce třídní Hele-
ně Melichové, která nám s přípravami na 
tento den pomohla, a také všem naším 
spolužákům, kteří stanoviště připravovali. 

 S LÁSKOU NATY ŠKARDOVÁ 
A LINDA STANKEOVÁ, 9. B

STŘEDOVĚKÁ „BOJOVKA“ – DEVÁŤÁCI ČTVRŤÁKŮM

TONÍK RACZ ZE ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY
BĚŽEL PRO VÁLEČNÉ VETERÁNY 

Foto: archiv ZŠ Sochánova

Foto: archiv ZŠ Sochánova
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Mateřská škola Bendova čerpá do-
tace z Evropských fondů na zvy-
šování a zkvalitnění předškolního 

vzdělávání dětí. Konkrétně čerpáme již tře-
tí výzvu Šablony z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem výzvy 
je podpořit mateřské školy, základní a zá-
kladní umělecké školy, střediska volného 
času i školní kluby. Aktivity, které naše MŠ 
využívá, jsou zaměřeny na personální po-
sílení o školního asistenta, odborné setká-
vání s rodiči při přípravě předškolních dětí 
na vstup do ZŠ, vzdělávání učitelek, pro-
jektové dny v MŠ i mimo ni s výjezdy dětí 
na poznávací výlety a exkurze.

Projektové dny mimo mateřskou školu 
letos využily všechny třídy. Děti z předškol-

ních tříd na podzim poznávaly zvířata ve 
„Zvířátkově“ u Hořovic a při pobytu v Krko-
noších se účastnily programu s pracovníky 
Krkonošského národního parku o lesním 
biotopu a životě v lese. 

Děti ze třídy Veverky, Zajíčci, Ježci, 
Sovičky, Medvídci a Žabičky si v květnu 
zahrály poznávací hru „za pokladem hrad-
ního pána Egona“ na Křivoklátě. Zažily hru 
v lese se zdoláváním přírodních překážek 
a plněním úkolů, které jim „hradní pán“ 
připravil, aby pak našly u hradní studny 
poklad. A to poklad zajímavý s obrázkovým 
leporelem hradu, medailí udělanou jen 
pro tento účel ze dřeva a malou mlskou. 
Hrad Křivoklát nám umožnil prohlédnout 
si venkovní expozice, někteří navštívili 

i hradní věž s medvědem. Seznamování 
dětí s historií našich předků a možnost 
ukázat jim naše památky patří do vzdělá-
vacího programu MŠ Bendova.

Děti ze třídy Krtečci, Motýlci a Myš-
ky, naše nejmladší, si užily projektový 
den v Zooparku Zájezd u Kladna, mohly 
si v ohradě pohladit malé kozičky i další 
zvířátka, která se jim moc líbila a rádi na 
ně vzpomínají

Finanční podpora z evropských fondů je 
pro nás velkým přínosem k zvyšování kvali-
ty předškolního vzdělávání nejen na projek-
tové dny a povinné aktivity, ale i na nákup 
moderní zobrazovací výukové techniky.

Mgr. IVANA PANOCHOVÁ,
ŘEDITELKA MŠ BENDOVA

S posledními dny školního roku utich-
ly na dva měsíce tóny, které intenziv-
ně zaznívaly z budovy Základní umě-

lecké školy Blatiny po znovuotevření škol. 
Rádi bychom poděkovali všem našim 

nadaným dětem a jejich rodičům za pod-
poru a obětavost, s níž vytrvali a zůstali 
nám věrní i během tohoto roku. Žáci a pe-
dagogové naší školy během roku nelenili 
a pracovali na sobě on-line. Svědčí o tom 
zdokumentovaná práce žáků hudebního, 
literárně dramatického, tanečního a také 
výtvarného oboru. Všichni nasadili své 
„páky“ a poprali se s nepřízní doby. 

Tento rok byl ale také přínosný z hle-
diska využití moderních technologií, díky 
kterým se žáci školy měli možnost účastnit 
národních i mezinárodních soutěží. 

Největšího úspěchu dosáhla Rozálie 
Vacková (10 let), z houslové třídy BcA. 
Pavla Herajna, která získala 1. místo v kraj-
ském kole celostátní soutěže smyčcových 
nástrojů a dvě Čestná uznání v mezinárod-
ních houslových soutěžích Josefa Micky 
a Kociánovy houslové soutěže pro mladé 
houslové naděje do 16 let. Gratulujeme!

Na naše stávající a nově přijaté žáky 
se budeme těšit opět 1. 9. 2021, kdy 
proběhne zápis žáků školy do přiřazených 
předmětů v čase od 8.30 do 16 hod. 
Všechny aktualizované informace mohou 
rodiče žáků nalézt na našich webových 
stránkách: www.zusblatiny.cz

PŘEJEME VŠEM HEZKÉ LÉTO. 
VEDENÍ ZUŠ BLATINY

PROJEKTOVÉ DNY V MŠ BENDOVA

ZUŠ BLATINY INFORMUJE

foto: archiv MŠ Bendova

foto: archiv MŠ Bendova

foto: archiv ZUŠ Blatiny
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V MŠ Laudova se speciálními třídami 
podporujeme u dětí vytváření klad-
ného vztahu k přírodě a její ochra-

ně. Paní učitelky nabízejí dětem činnosti 
zacílené na toto téma ve všech vzděláva-
cích oblastech předškolního vzdělávání.

Vítaným obohacením vzdělávací nabíd-
ky jsou projektové dny, na jejichž realizaci 
jsme si letos pozvali i odborníky z vybra-
ných oborů naplánovaných projektů.

V MŠ Fialka proběhl k Mezinárodnímu 
dni včel projektový den „Život včel“. Děti 
se od pana včelaře dozvěděly mnoho za-
jímavostí ze života včel, o práci včelaře 
i o včelích produktech, které mohly také 
ochutnat. V hudebním bloku si děti zazpí-
valy písničku o včelce a zatancovaly včelí 
tanec. Výtvarný blok byl zaměřen na roz-
voj dětské fantazie a jemné motoriky při 
výrobě včelky z obalu na vajíčka a svíčky 
z medové plástve. Získané dovednosti 
a vědomosti děti zúročily při vytváření my-
šlenkové mapy. Došlo i na pohybové aktivi-
ty na zahradě při včelí honičce, „přenášení 
medu z úlu“ a hledání „včel“. Nejvíc děti 
bavila praktická ukázka včelařských před-
mětů – zkouška masky, rukavic, točení na 
medometu, foukání doutnákem atd. 

V MŠ Opuková si děti užívají projekt 
„Bylinková zahrádka“, který probíhá od jara 
do podzimu ve spolupráci s paní zahradnicí. 
Děti získávají vědomosti a zkušenosti se 
zakládáním bylinkové zahrádky, prakticky 
poznávají bylinky, léčivé rostliny a sezna-
mují se s jejich využitím v kuchyni i při 
léčbě některých nemocí. Na vycházkách 
děti nasbíraly léčivé rostliny a vyrobily si 
herbáře. Do průhledných sklenic zasadily 
semínka a pozorovaly jejich klíčení. S paní 

zahradnicí založily bylinkovou zahrádku, 
zasely a zasadily všechny rostliny, o které 
se pravidelně starají. Děti se naučily pís-
ničku „Semínka“, hrály „Nosíkovou hru“, 
vyrobily bylinkové pexeso, tančily taneček 
„Uvíjíme věneček“. Velkým přínosem je 
využití vypěstovaných bylinek při přípravě 
pokrmů ve školní jídelně.

Na konci června proběhne (uzávěrka časo-
pisu 10. 6.) v MŠ Duha projektový den „Život 
stromů“. Na zahradu přijede mobilní sférické 
kino. Děti uvidí krátký pohádkový příběh o ži-
votě stromů, jak rostou, jak pijí vodu, jaké jsou 
druhy a části stromů, co je to fotosyntéza. 
S lektorem se pomocí interaktivní edukační 
aplikace seznámí s různými klimatickými 
prostředími na naší planetě. Své vědomosti 
si následně procvičí na tematických pracov-
ních listech a poté budou malovat stromy na 
papírový karton. Při následných vycházkách 
do přírody (lesoparku) si děti připomenou 
vše, co se o stromech dozvěděly a prakticky 
procvičí i všechny lidské smysly.

V MŠ Sluníčko mají naplánovaný na 
měsíc říjen projektový den „Les“. Za 
dětmi přijde pan myslivec, seznámí je 
s lesními zvířaty, s chováním jelenů v říji, 
pustí dětem ukázky zvuků zvířat, videa se 
zvířaty a děti si budou moci vyzkoušet re-
álné pomůcky a potřeby myslivce.

Tyto, i mnohé další projektové dny či 
týdny jsou pro děti vždy zpestřením běž-
ných denních aktivit a pomáhají jim získá-
vat mnoho cenných zkušeností a praktic-
kých dovedností.

 
ZA KOLEKTIV PEDAGOGŮ MŠ 

LAUDOVA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI
 Mgr. MICHAELA MIKULOVÁ

PROJEKTOVÁNÍ V MŠ LAUDOVA 
SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI

MEZINÁRODNÍ 
DEN DĚTÍ 
V NAŠÍ 
MATEŘSKÉ 
ŠKOLE

Mezinárodní den dětí jsme oslavi-
li společně s dětmi i v naší škol-
ce. Po ranním uvítání ve třídách, 

jsme s dětmi vyrazili na zahradu, která 
se na tento den oblékla do slavnostního. 
Všude bylo plno balónků a barevných fá-
borků, které tam nepozorovaně rozvěsily 
paní asistentky. Některé třídy spojily ten-
to den s karnevalem, o který přišly kvůli 
karanténě v zimě. Rázem se tak naší za-
hradou prohánělo plno superhrdinů, prin-
cezen a víl, motýlů, policistů, jednorožců, 
včeliček a berušek, veterinářů a dalších 
masek, se kterými si někteří rodiče při je-
jich přípravě dali opravdu práci. 

Paní učitelky si připravily stanoviště, 
kde děti soutěžily v různých dovednos-
tech. Nechyběl skok v pytli, přenášení 
míčku na lžíci přes překážky, na dopravním 
hřišti se děti proměnily v auta, navíjely 
také obří bonbón na provázku a vyzkouše-
ly si, jak těžké to mají hokejisté, když se 
snaží střelit branku. 

Na všechny děti pak čekala sladká 
odměna, dárek a slavnostní oběd, který 
nám připravily naše úžasné paní kuchařky. 
Charles Spencer Chaplin řekl: „Kdo nikdy 
nebyl dítětem, nemůže se stát dospě-
lým.“ Přejeme dětem, aby jejich dětství 
bylo co nejdelší a splnily se jim všechny 
jejich sny. 

ZA KOLEKTIV MŠ SOCHÁŇOVA
DENISA PAZDEROVÁ

foto: archiv MŠ Laudova

foto: archiv MŠ Socháňa
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Pro děti je to čas radosti, koupání, zmrzliny, výletů, babiček 
a dědečků... I naše mateřské centrum bude mít prázdni-
ny, aby se na vás pak mohlo těšit v příštím školním roce! 

A doufáme, že se uvidíme častěji, než tomu bylo tento rok.

Přes letní prázdniny nebude probíhat program. Paní lektorky 
budou připravovat Řepík do nového školního roku, doplní záso-
by a vycídí všechny kouty. Pro děti jsme připravili dva turnusy 
prvního ročníku našeho příměstského tábora „Se skřítky za 
dobrodružstvím“. 

Ale již nyní jsme spustili nábor nových dětí do Školičky 
(od 2 let), která probíhá v pondělí, středu a v pátek. Pokud 
chcete své dítko do Školičky přihlásit, napište nám na email 
mcrepik@gmail.com. Nebo se vám zalíbila naše herna a chtěli bys-
te tam uspořádat dětem oslavu narozenin? Napište tam také na 
mcrepik@gmail.com a domluvíme se!

V novém školním roce se pak na vás budeme těšit kolem 
poloviny září, kdy uspořádáme již tradiční Den otevřených dve-
ří. Můžete se přijít podívat na naši hernu a zázemí, popovídat 
si s lektorkami, děti si mohou vyzkoušet naše hračky nebo se 
můžete zapojit do ukázek našeho programu. Ale více o tom až 
v příštím vydání Řepské sedmnáctky, případně na našem webu 
mc-repik.webnode.cz nebo na našich facebookových stránkách 
@MaterskeCentrumREPIK. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří jste nás v tomto 
školním roce podporovali, chodili na naše akce a pomáhali nám 
udržet Řepík v chodu. Velmi si toho vážíme a doufáme, že se 
vám u nás líbilo a budete se i nadále vracet. Váš zájem nás držel 
nad vodou a utvrdil nás v tom, že zařízení tohoto typu je v Řepích 
nejen potřebné, ale hlavně i chtěné a využívané. Proto stále hle-
dáme akční a pozitivně laděné maminky/tatínky/babičky/dědečky 
jako novou posilu do našeho týmu. 

Neváhejte nám napsat buď na e-mail nebo i na Messenger 
a pomozte nám rozšířit řady našich dobrovolníků a bezva partu 
rodičů. Zapojte se do přípravy a realizace programu a aktivit pro 
děti v naší městské části.

Přejeme vám příjemné prázdniny!
ZA MC ŘEPÍK

TEREZA ANTOŇOVÁ

VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI 
KLUBU 17, 
je pro nás velkou radostí vám oznámit, že činnost NZDM Klub 17 
provozovaného Centrem sociálně zdravotních služeb byla obno-
vena v plném rozsahu a na léto máme připravený bohatý pro-
gram pro zájemce z Řep ve věku od 6 do 18 let.

Samozřejmě, jako vše v dnešní době, bude záležet na aktuál-
ních nařízených opatřeních, ale pevně doufáme, že naše plány 
budeme realizovat.

V červenci a srpnu budeme mít otevřeno od 9 do 14 hodin 
každý všední den, jen ve čtvrtek bude mít Klub 17 zavřeno.

Pro akce, které budou jednou týdně doporučujeme rezervovat 
si místo co nejdříve. Účast je zdarma, obvykle si klienti hradí jen 
dopravu a osobní spotřebu. Upozorňuji na nutnost doložit nega-
tivní test, pokud nebudou platit jiná pravidla.

V ostatních dnech máme naplánované aktivity přímo v našem 
zařízení, skladba bude vždy podle přání klientů, počasí…

Přejeme všem krásné léto, hodně sluníčka a odpočinku a bu-
deme rádi, když se k nám zajdete podívat.

31. 8. pořádáme akci na téma končících prázdnin, přijďte nám 
říct, jaké byly ty vaše!

Bližší informace vám poskytneme v provozních hodinách 
na telefonu 776 167 106 nebo prostřednictvím e-mailu 
klub17@seznam.cz, jsme i na Facebooku či Instagramu.

ZA VŠECHNY PRACOVNÍKY KLUBU 17
MONIKA ČERMÁKOVÁ

MC ŘEPÍK INFORMUJE
LÉTO JE TU! KONEČNĚ!

foto: archiv MC Řepík

 

ČERVENEC
 2. 7.  Volný program 

dle chuti a počasí
 7. 7. Bazén 1 hodina
 9. 7.   Volný program 

dle chuti a počasí
 12. 7.   Volný program 

dle chuti a počasí
 13. 7.  Lezecká stěna
 14. 7.  Bazén 1 hodina
 16. 7.  Volný program 

dle chuti a počasí
 19. 7.  Volný program 

dle chuti a počasí
 20. 7. Motokáry
 21. 7. Bazén 1 hodina
 23. 7.   Volný program 

dle chuti a počasí
 26. 7.   Volný program 

dle chuti a počasí
 27. 7.  Kino
 28. 7.  Bazén 1 hodina
 30. 7.   Volný program 

dle chuti a počasí

SRPEN
 2. 8.  Volný program dle 

chuti a počasí
 3. 8. Lasergame
 4. 8. Bazén 1 hodina
 6. 8.  Volný program dle 

chuti a počasí
 9. 8.  Volný program dle 

chuti a počasí
 10. 8. Motokáry
 11. 8. Bazén 1 hodina
 13. 8.  Volný program dle 

chuti a počasí
 16. 8.   Volný program dle 

chuti a počasí
 17. 8. ZOO
 18. 8. Bazén 1 hodina
 20. 8.  Volný program dle 

chuti a počasí
 23. 8.  Volný program dle 

chuti a počasí
 24. 8. Lasergame
 25. 8.  Bazén 11-13
 27. 8.  Volný program dle 

chuti a počasí
 30. 8.   Volný program dle 

chuti a počasí
 31. 8. Prázdniny končí

Otevřeno: Po, Út, St, Pá od 9 do 14 hod.

PROGRAM KLUBU 17 – PRÁZDNINY
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TIP NA VÝLET

Vydejme se do kraje opředeného po-
věstmi o bájném vojsku, které spí 
ve skále a čeká až bude Čechům 

nejhůře, aby je v čele se sv. Václavem za-
chránilo! Vydejme se do kraje lesů a luk, 
kterému dominují dvě výrazné hory – Malý 
a Velký Blaník. 

Výchozím místem bude obec Louňovi-
ce pod Blaníkem. Pevná obuv je nutností! 
Čeká nás sice jen 10 kilometrů chůze, ale 
o stoupání po cestách, cestičkách a pěšinách 
různých kvalit nebude nouze.

Nejrychleji nás tam doveze autobus od 
stanice metra Roztyly. Odjezd v 9.25 hod. 
Po hodině a dvaceti minutách jsme na místě. 

Hned po vystoupení na náměstí Jana 
Žižky nás upoutá renesanční zámek a na-
proti kostel Nanebevzetí Panny Marie. Pod 
zámkem je ještě muzeum včelařství. Zámek 
i muzeum jsou veřejnosti přístupné, ale měj-
me na mysli hlavní cíl našeho výletu - vrcholy 
Malého a Velkého Blaníka.

Nejdříve tedy ten menší. Chytneme se 
zelené turistické značky, která nás kolem 
dřevěné zvoničky vyvede z obce. Ještě asi 
necelý kilometr chůze loukami Podblanicka 
a jsme konečně v lese pod Malým Blaníkem. 
Na rozcestí Mezi Blaníky zahneme doprava 
a vyměníme zelenou značku za červenou. 
Stoupáme smíšeným lesem, kde rostou 
i přes 160 let staré buky.

Těsně před vrcholem se nám naskytne 
pěkný výhled na Velký Blaník s rozhlednou. To 
už jsme pod vrcholem Malého Blaníku u dře-
věného altánku a zříceniny barokní kaple sv. 
Máří Magdalény, uvnitř které roste mohutný 
památný smrk ztepilý zvaný Velký Mnich. 

Dříve tu stála jiná kaple, ale vzala za své 
při husitských válkách. Tato byla postavena 
kolem roku 1753. Nicméně poutě se tu ko-
naly již v polovině 16. století. Vrchol je asi 
100 kroků nad námi.

Sestoupíme z vrcholu na kraj louky s pěk-
ným výhledem na dva rybníky a obec Býko-
vice. Ke krátkému posezení a snad i svačině 
zve lavička. Pak ještě pokračujeme asi 100 
metrů po červené značce. Značka zahýbá 
doprava, my ji opustíme a sestupujeme 
k silnici, kterou překročíme a kolem malého 
parkoviště a dřevěného přístřešku pokraču-
jeme k tzv. Rytířské louce.

Jsme ve významném biotopu podmá-
čené louky s rašeliništěm. Obojím protéká 
potůček. Opatrně přejdeme k lesu a stou-
páme již pevnější cestou až narazíme na 
zelenou značku. Na vrchol Velkého Blaníka 
je to 3 kilometry.

Dorazili jsme na rozcestí s odpočinkovým 
místem a turistickým přístřeškem. Zelená 
se tu kříží s červenou, která nás dovede na 
vrchol. Připojuje se tu i naučná stezka „S ry-
tířem na Blaník“. Pokud bychom chtěli vidět 
místo, kde byl vylomen jeden ze základních 
kamenů Národního divadla, musíme zahnout 

po červené opačným směrem – je to asi 200 
metrů chůze poblíž tzv. Slepičí skály. Po půl 
kilometru prudšího stoupání uvidíme mezi 
stromy dřevěnou rozhlednu tvaru husitské 
hlásky. Jsme v cíli.

30 metrů vysoká rozhledna byla posta-
vena Klubem českých turistů v letech 1939-
41, když její o 10 metrů nižší předchůdkyně 
v roce 1936 spadla. Rozhledna je otevřena 
celoročně a nás dělí 112 dřevěných schodů 
od nádherných výhledů. Za příznivého počasí 
lze dohlédnout Prahu i šumavské hřebeny. 
V přízemí se můžeme občerstvit, ohřát u ka-
men a chvilku posedět.

Teď už nás čeká jen sestup a návrat do 
Louňovic. Nejdříve klesáme prudce po čer-
vené asi půl kilometru. Když se k nám přidá 
ještě zelená, klesání se zmírňuje a cesta už 
je schůdnější.

Mineme kamennou sochu hlavy blanické-
ho rytíře. Po půl kilometru vycházíme z lesa. 
Odtud už je to jen pár set metrů na kraj obce. 
Autobus do Prahy odjíždí z náměstí v 16.45 
nebo 17.20 hod.

Odjezdy autobusů si ale před výletem 
zkontrolujte, jízdní řády se mění! Přeji šťast-
nou cestu!

  JAN BÖSSER
FOTO: PAVEL CHRPA

VÝLET – VZHŮRU NA BLANÍKY
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Rákosníkovití (Acrocephalidae) jsou 
skupinou nenápadně zbarvených 
hmyzožravých pěvců, jejichž ži-

votním prostředím jsou porosty rákosu 
(Phragmites) nebo orobinců (Typha), kte-
ré vyrůstají přímo z litorálu mělkých vod, 
hlavně rybníků a příkopů s trvalou vodní 
hladinou. Voda musí být vždy v dosahu po 
celou dobu hnízdění. 

Toto však neplatí pro rákosníka zpěv-
ného (Acrocehpalus palustris), který po-
rosty rákosu, orobinců a přítomnost vody 
vůbec nepotřebuje. Více než tyto statné 
obojživelné trávy vyrůstající z vody, ocení 
rákosníci zpěvní porosty kopřiv, sucho-
zemských dominantních travin (třtina křo-
vištní), rychle rostoucí popínavé plevele 
střídané trnitými keři růže šípkové a hlo-
hů. Pokud se vyskytují v tzv. terestrické 
(suchozemské) rákosině, pak je vždy silně 
prorostlá kopřivami. Ptáci zřídka přeletují, 
v husté vegetaci nejsou vidět a prozra-
dí je jen zpěv složený z prvků vlastních 
i převzatých od řady jiných druhů ptáků, 
které úspěšně imituje. Ve zpěvu lze rozli-
šit např. vrabce, skřivana polního, stehlíka 
obecného, křepelku polní a je dále složen 
z dalších cca sedmdesáti motivů jiných 
druhů ptáků, převážně afrických. Často 
svůj zpěv přednáší v noci. 

Je to jediný druh rákosníka, který se 
každoročně hojně vyskytuje na řadě míst 

v okrajích Řep. Čím je plocha zanedbanější 
a zarůstající kopřivami, tím je pravděpo-
dobnější, že bude obsazena tímto druhem. 
Naopak, posekané trávníky, upravené keře 
a zahrady jsou pro rákosníka zpěvného 
nepřijatelné. Rákosníci zpěvní se objevují 
poměrně pozdě, až v květnu, kdy se vrací 
do překotně rostoucí vegetace. V příhod-
ném prostředí se vyskytují hnízdní okrsky 
velmi blízko, často jen několik metrů 
od sebe. Hnízdní areál tohoto druhu je 
hlavně centrální Evropa, jih Skandinávie, 
na východ po západní Kazachstán a Írán, 
chybí ale na Pyrenejském poloostrově. 
Zdálo by se, že na tomto štíhlém ptákovi 
s nazelenalým hřbetem a žlutavou hrudí 
není nic moc zajímavého. Není nápadný 
ani vzhledem, ani hlasovým projevem, 
většina lidí ho vůbec nezná a nikdy ho ne-
spatřila, obývá zarůstající plochy, rumiště, 
skládky, okraje polí, příkopy s vysokým 
stupněm znečistění dusíkatými hnojivy 
– zarůstající nitrofilními rostlinami jako 
je kopřiva dvoudomá, bez černý a svízel 
přítula. Navíc je rákosník zpěvný zcela 
běžný, ve vhodných biotopech hojný, není 
ohrožený lidskou činností, místy profituje 
z nadměrného zatížení krajiny dusíkatými 
hnojivy a rozvojem neudržovaných ploch. 
Ptačí druh, který je u nás početný a běžný, 
na Britských ostrovech v devadesátých 
letech vyhynul. Jednoznačná příčina není 

známa. Má vůbec význam se zabývat prak-
ticky neviditelným obyčejným druhem? 
Určitě ano! 

Přijměte pozvání ke sledování jedno-
ho roku života rákosníka zpěvného, např. 
toho, který má svůj hnízdní okrsek na za-
růstající ploše poblíž kostela svaté Rodiny. 
Příběh je samozřejmě hypotetický, ale ma-
ximálně pravděpodobný na základě inten-
zívního vědeckého sledování tohoto druhu 
v mnoha zemích pomocí kroužkování, 
v Čechách už od čtyřicátých let minulého 
století. Obyčejný rákosník zpěvný v prů-
běhu jednoho roku zažívá neobyčejnou 
cestu přes půl planety! Díky lokalizovaným 
nálezům víme naprosto přesně, v jakých 
biotopech se migrující ptáci vyskytovali 
a s jakými místními okolnostmi se určitě 
setkali. Náš rákosník přiletěl v druhé po-
lovině května a ukryl se v husté vegetaci. 
Téměř stále zpívá, než se mu podaří získat 
pozornost samičky. Hnízdo se 3-6 bělavě 
šedými vajíčky s ostře ohraničenými tma-
vými skvrnami je vpleteno do vegetace do 
výšky jednoho metru nad zemí. V průběhu 
hnízdění samec nezpívá už tolik, pomáhá 
s péčí o mláďata. Po vyvedení potomstva 
ustane, ptačí zpěv je vysoce účelové cho-
vání sloužící především k získání samičky 
a vymezení teritoria. Poté už není potřeba.

Po vyhnízdění, v polovině července, se 
náš rákosník ještě krátce zdrží v blízkosti 

RÁKOSNÍK, KTERÝ NEŽIJE V RÁKOSÍ

Z NAŠÍ PŘÍRODY



27www.repy.cz

Z NAŠÍ PŘÍRODY

hnízda. Pelicháním obnovuje peří, které 
péčí o potomstvo obvykle značně utrpí 
při prolézání husté vegetace a sezení na 
hnízdě. Ptáci potřebují hodně energie pro 
růst peří a zásoby tuku na dlouhou cestu. 
V tuto dobu přijímají i plody keřů obsa-
hující hodně cukrů. Hnízdní biotop opou-
štějí v době maximální hojnosti potravy 
a v příznivých klimatických podmínkách. 
Je to velmi neobvyklé, rákosníci zpěvní 
na hnízdišti stráví necelé tři měsíce. Aby 
mohl náš rákosník vyvést potomstvo v ko-
přivách v Řepích, letěl přes tři kontinenty. 
Tah zpět na místo přezimování začíná 
jihovýchodním směrem přes Rakousko, 
Maďarsko a Kypr – ačkoli jde o tak hojný 
druh, dokladů o tahové cestě přes Evro-
pu je velmi málo. Předpokládá se, že tah 
východní částí Balkánského poloostrova 
je velmi rychlý. Cesta dále kopíruje okraj 
Rudého moře. Snad potom letí přes Egypt 
a Súdán, lze si jen nesnadno představit, 
jak tito ptáci překonávají rozsáhlé pouštní 
oblasti. Adaptací pro takto neuvěřitelný 
výkon je noční let a dokonalá orientace. 
S jistotou víme, že rákosníci zpěvní z Čes-
ké republiky se na své cestě zdrží v jižní 
Keni v Národním parku Tsavo, kde probíhá 
už po mnoho let odchytová akce zaměřená 
na evropské subsaharské migranty. Rá-
kosníci z Evropy, tedy i z Čech, tam jsou 
k zastižení od poloviny listopadu. Ačkoli 
by tam mohli pobývat déle, pokračují dále 
k jihu. V prosinci dosahují k cíli své pouti 
v Jihoafrické republice. Pták kroužkovaný 
v České republice byl nalezen po pěti 
měsících u Durbanu v JAR ve vzdálenosti 
9074 km, což je zároveň nejvzdálenější 
a nejjižnější nález našeho pěvce! Pokud 
shrneme jen cestu na zimoviště, náš rá-
kosník od kláštera proletí pěti podnebnými 

pásy – biomy: u nás opadavé listnaté lesy 
mírného pásu, evropská step (Maďarsko), 
Mediterán, pásmo pouští a polopouští 
(Arabský poloostrov, Egypt) a africká sa-
vana na zimovišti. Každý typ prostředí 
znamená jiné výzvy a nebezpečí.

V subsaharské východní Africe se cesta 
malého rákosníka bude podobat safari. Zde 
lze popustit uzdu představivosti: V nočním 
tichu se bude ozývat troubení slonů, řvaní 
lvů, hyen a dusot stád zeber. Poblíž poros-
tů kolem vod, kde rákosník sbírá hmyz, 
se pasou hroši a v bahně se povalují velicí 
krokodýli. Rákosník musí být ve střehu před 
úplně jinými predátory, krev sající hmyz 
přenáší do jeho do krevního oběhu místní 
parazity, obyvatelstvo loví ptáky jakýmkoli 
způsobem. Riziko, že se dostane na míst-

ní trh s desítkami jiných malých pěvců, je 
značné. Jak dlouho se rákosníci zpěvní 
zdrží na samém jihu afrického kontinentu, 
není známo. Kudy a jak rychle se pohybují 
při jarním návratu, je zahaleno tajemstvím. 
Zda letí opět přes Balkán, či zda překo-
nají Středozemní moře nejkratší možnou 
cestou, se dosud neví. Protože jsou věrni 
hnízdišti, tak se nenápadný pták po cestě 
dlouhé přes 20 000 km (neletí přímočaře) 
zase v polovině května vrátí do svého křo-
ví v Řepích. Ještě si myslíte, že je to jen 
obyčejný rákosník?

TEXT A FOTO: 
Mgr. L. BREJŠKOVÁ, Ph.D., 

ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA, 
REPZOOSK@POST.CZ

Samec rákosníka zpěvného, hnízdící v blízkosti Kostela sv. Rodiny, byl odchycen a označen kroužkem Národního muzea dne 20. června 2021. 
V příštích týdnech během noci lokalitu opustí a vydá se na jih afrického kontinentu. Pokud bude mít štěstí, dosáhne nejvzdálenějšího úseku své 
cesty na zimoviště v období Vánoc.
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SLUŽBY / OSTATNÍ

MALOVÁNÍ - PECINA, vč. víkendů.
 Tel.: 235 510 096, 602 954 461

ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE. REVIZE ELEKTRICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ domů, SVJ, BD, škol, organizací. Odstranění 
revizních závad. Revize spotřebičů. Nové el. vedení, 
výměny, opravy v bytech, domech, provozovnách 
apod. www.elektrikarerben.cz 
 Tel.: 604 516 344

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

ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka. Petr Meyer, 
Galandova 1236, Řepy. Tel.: 211 148 037, 603 341 927 

NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ SLUŽBY všeho druhu 
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových 
možností. Tel.: 774 901 193

OPRAVY OBUVI A BRAŠNÁŘSKÉHO ZBOŽÍ, broušení 
nožů, nůžek a výroba klíčů. Makovského 1222 (pasáž). 
 Tel.: 605 266 561

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, PERSONALISTIKY, DAŇ. 
EVIDENCE, zastupování na úřadech, osobní návště-
va u klientů. Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny. 
 Tel.: 731 515 392

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ. 
 Tel.: 606 662 223

SERVIS PLASTOVÝCH OKEN. Okna je nutno jednou za dva 
roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci a dochází 
k vážnému poškození. jirasek.servis@seznam.cz 
 Tel.: 601 236 957

NABÍZÍME MALÍŘSKÉ PRÁCE, štukování + stěrkování 
stěn i stropů, jsaifrt@seznam.cz  Tel.: 606 227 390

OPRAVY TV, ANTÉNY, STA, SATELITY, ELEKTRONIKA. 
Böhmova 5, P13, v. siebert@volny.cz, www.tvservis.cz
 Tel.: 733 311 747

SPORTOVNÍ RYBOLOV DŘETOVICE – 15 minut od Prahy. 
Kapři, líni, amuři, jeseteři. www.rybnik-dretovice.cz 
 Tel.: 736 459 431

ANGLIČTINA – SOUKROMÁ VÝUKA pro dospělé, děti, 
maturanty, příprava na PET, KET, FCE, Skype English. 
www.english1to1.cz Tel.: 737 337 445

TUTORON- UNIKÁTNÍ ZPŮSOB ONLINE VÝUKY 
S RODILÝM MLUVČÍM

interaktivní učební platforma, učíte se ušima a očima.
www.english1to1                                                                                          
Tel.: 737 337 445

ELEKTRIKÁŘ-ŠIMON. Opravy, rekonstrukce, připojení. 
www.simonelektro.cz  Tel.: 603 551 966

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR 
michaeldrdlicek@gmail.com, www.dmstavby.cz 
 Tel.: 602 291 737

ŠTUKOVÁNÍ, MALOVÁNÍ, KOMPLETACE NÁBYTKU 
A DROBNÉ DOMÁCÍ PRÁCE. SEHER. f.seher@seznam.cz
  Tel.: 603 305 211

ARMYSHOP – VYBAVENÍ A OBLEČENÍ DO PŘÍRODY 
- bundy, kalhoty, mikiny, spacáky, batohy, celty, nože, 
obr. spreje. Bílá Hora – Čistovická 15, po-pá 10-19 h,  
 www.e-armyshop.cz

BOLESTI ZAD A KLOUBŮ, FUNKČNÍ PORUCHY PÁTEŘE, 
stuhlost, napětí, blokády. www.chiropraxe-plus.cz 
 Tel.: 775 138 675

OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK – 
NOVÉ ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN 
A BAL. DVEŘÍ. VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA LODŽIE - 
SÍTĚ PROTI HMYZU. pavel.janci@email.cz. 
 Tel.: 733 720 950

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE. Tel.: 737 166 186

HÁJEK - ZEDNICTVÍ - MALÍŘSTVÍ. Provádím veškeré 
zednické, obkladačské, malířské, podlahářské 
a bourací práce. Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce 
bytu, domu, nebytových prostor. PRAHA 17/5/6 
A BLÍZKÉ OKOLÍ. Tel.: 777 670 326

MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ ŽALUZIÍ. Myjeme okna hezky 
česky. e-mail: barborajanickova@centrum.cz
 Tel.: 608 319 110

HLÍDÁNÍ PEJSKŮ MENŠÍCH PLEMEN.
 Tel.: 704 700 597

NABÍZÍM VELICE SLUŠNOU FINANČNÍ ODMĚNU za 
každodenní procházky s mou fenečkou.
 Tel.: 734 826 890

KOUPÍM STARÉ RYBÁŘSKÉ VYBAVENÍ.
 Tel.: 728 413 202

BYTY, NEMOVITOSTI

HLEDÁM MENŠÍ BYT DO 14 TISÍC nebo větší do 19 
tisíc jen pro 2 osoby - pár. Ideálně dlouhodobě, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut. Zařízení 
na dohodě. RK nevolat. Děkuji. Tel.: 605 845 088

KOUPÍM BYT V ŘEPÍCH, přímo od majitele. 
 Tel.: 604 617 788

PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ BYT V ŘEPÍCH. Financování 
je zajištěno. RK nevolat. Tel: 702 815 516

Přímý zájemce - investiční společnost koupí byt 
2kk-3+1. Ideálně před rekonstrukcí. Právní servis 
k dispozici, finanční zdroje vlastní - platba do týdne.
Vyplatíme provizi za zajímavý tip.
 UNGELT INVEST s.r.o., tel.776 672 943

Hledám k pronájmu 3+1 nebo 3+kk v Řepích.
 Tel.: 732 658 846
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Kontakt pro inzerci: lucie.kolomaznikova@praha17.cz, tel.: 234 683 531
Veškeré informace naleznete na www.repy.cz v sekci Řepská sedmnáctka.

Ceník inzerce 2021
Plošná inzerce

Velikost Rozměr Cena v Kč DPH 21 % Cena Kč
Modul (RÁMEČEK) (š x v) v mm   celkem

Celostrana 210 x 297 13 000,00 2 730,00 15 730,00
1/2 strany šířka 185 x 126 7 000,00 1 470,00 8 470,00
1 sloupec 59 x 252 4 300,00 903,00 5 203,00

MODULY NA VÝŠKU:
1 modul  59 x 33      700,00       147,00         847,00
2 moduly výška 59 x 69 1 050,00 221,00 1 271,00
3 moduly výška 59 x 106 1 350,00 284,00 1 634,00
4 moduly výška 59 x 142,5 2 200,00 462,00 2 662,00
5 modulů výška 59 x 179 2 800,00 588,00 3 388,00
6 modulů výška 122 x 106 3 500,00 735,00 4 235,00
7 modulů výška 59 x 252 4 300,00 903,00 5 203,00

MODULY NA ŠÍŘKU:
2 moduly šířka 122 x 33  1 050,00       221,00      1 271,00
3 moduly šířka 185 x 33 1 350,00 284,00 1 634,00
4 moduly šířka 122 x 69 2 200,00 462,00 2 662,00
6 modulů šířka 185 x 69 3 500,00 735,00 4 235,00
9 modulů šířka 185 x 106 5 200,00 1 092,00 6 292,00

Maximálně 5 řádků  Cena v Kč DPH 21 % Cena celkem

1 řádek  60 znaků vč. mezer 80,00 17,00 97,00

Řádková inzerce

PR inzerce:  Cena v Kč DPH 21 % Cena Kč celkem

(pouze na str. 9) 1/2 strany 17 000,00 3 570,00 20 570,00

SPECIÁLNÍ NABÍDKA:

SLEVY: Po uveřejnění tří stejných inzerátů za sebou vám čtvrtý otiskneme s 50% slevou. 
Agenturní slevy neposkytujeme!

Rok 2021 Uzávěrka pro příjem Vychází Zahájení
 inzerce (v tento den je zpravodaj k dispozici  distribuce
  roznos občanům v hlavní budově ÚMČ)  5 prac. dní 

ZÁŘÍ 10. 8. 2021 27. 8. 2021 28. 8. 2021
ŘÍJEN 9. 9. 2021 30. 9. 2021 1. 10. 2021
LISTOPAD 9. 10. 2021 1. 11. 2021 2. 11. 2021
PROSINEC 10. 11.2021 30. 11. 2021 1. 12. 2021

HARMONOGRAM VÝROBY A DISTRIBUCE

V době uzávěrky již může být prostor pro plošnou inzerci obsazen, proto s objednáním 
nečekejte až do termínu uzávěrky!

UPOZORNĚNÍ
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Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), 
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra, 

pedikúra, parafínové zábaly (ruce i nohy),  
masáže.

www.studio-giaccomo.cz 
Nevanova 1070/35

Tel.:  777 681 447  kosmetika, pedikúra, manikúra 
603 509 733  kadeřnictví 
722 000 021  modelace nehtů 
725 354 195  masáže

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

➩ VÝKUP ZA HOTOVÉ
➩ KOMISNÍ PRODEJ
➩ LEVNÁ A DOSTUPNÁ AUTA
➩ SPLÁTKY, POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ

AUTOBAZAR MOTOL

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

*** 739 821 271 ***
email.: info@autobazarmotol.cz

VŠE PRO VÁŠ BYT NEVANOVA 1045 (dílna)
 1047 (prodejna)
163 00 Praha-Řepy
mobil: 604 257 511, 603 431 700
e-mail.: i.varhulikova@seznam.cz
www.deky-luzkoviny.cz

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

ČISTÍRNA ODĚVŮ

LŮŽKOVINY
ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ 
DOPRAVA ZDARMA

ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU
čalouníme židle, lavice, 
šijeme potahy na sedačky

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ 
DOPRAVA ZDARMA

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

Veterinární klinika Delta
MVDr. Michael Růžička, s. r. o.

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

Gsm: 731 215 116
E-mail: delta@vkd.cz

www.veterinadelta.cz

• Preventivní vyšetření 
 Kardiologické vyšetření
• Čipování, vystavení europasů
 Očkování 
• Chirurgie
 Stomatologie 
• RTG, sonografie, vyšetření moči
 Odběry krve
• Hospitalizace

NOVĚ OD 1. 5. 2020 Ordinační hodiny:
Po-Pá: 8:00-11:30, 15:00-20:00

So, Ne: ZAVŘENO (pohotovostní službu 
zajišťuje pobočka v Ruzyni).

Operační hodiny: Po-Pá: 11:30-15:00

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

●

 

Zájmové prográmky již od 1,5 roku
●

 

Provoz denně, Po - Pá 7:30 - 18:00
●

 

Celodenní stravování
●

 

Víkendové řádění
●

 

Prázdninový provoz
●

 

●

 

● Bezkonkurenční ceny, již od 40 Kč/hod.

Kontaktujte nás a my Vám rádi zodpovíme 
všechny dotazy a provedeme prostory školičky!

První hodina zdarma :)

Knihy – papír

Obchod, který znáte 
už skoro 30 let 

v nových a větších 
prostorách

Nevanova 1050,
přístup i příjezd z ulice Šímovy

tel.: 603 363 612
www.knihy-papir.cz

Po – Pá od 9 do 18

- vše do školy i na prázdniny
-  čtení na léto (podzim, zimu 

i jaro)
-  potřeby pro malé i velké 

výtvarníky
-  objednávka učebnic pro 

školy, jednotlivé pedagogy, 
žáky, studenty
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EKO-Kopecký, s.r.o., Na Chobotě 1344/4, Praha-Řepy • Telefon: 777 151 141
E-mail: ak.eko1@volny.cz;  •  www.eko-kopecky.cz

Specializace na účetnictví pro 
společenství vlastníků a bytová družstva

Jednotlivé služby
poskytujeme
i samostatně:
– účetnictví
– vyúčtování služeb
– technická část správy

Správa
nemovitostí

UNIKÁTNÍ ZPŮSOB 
ONLINE VÝUKY 

S RODILÝM MLUVČÍM

INTERAKTIVNÍ UČEBNÍ PLATFORMA ZCELA 
ODLIŠNÁ OD SKYPE, ZOOM NEBO TEAMS

• Učíte se ušima a očima.

•  Výuka zaměřená hlavně na mluvení
a plno interaktivních cvičení a aktivit.

•  TUTORON lekce jsou speciálně navrženy 
pro výuku obecné angličtiny (A1-C2), 
obchodní angličtiny (B1-B2) a pro školní 
děti v každém věku.

•  TUTORON nabízí i odbornou angličtinu 
(technická, lékařská, právnická...)

www.english1to1.cz
Tel.: 737 337 445

CHCETE
U NÁS 
INZEROVAT?
Kontakt:
lucie.kolomaznikova@praha17.cz
tel.: 720 524 688, 234 683 531

Na Chobotě 1420/16
Praha 6 - Řepy

TENISOVÁ ŠKOLA BENDVIK

+420 733 192 198           +420 603 455 702           tenispraha@tenispraha.cz

TENISOVÉ KURZY V SC ŘEPY

Výuka tenisu pro děti od 4let, mládež i dospělé
Individuální a skupinový trénink

Profesionální vedení
Sportovní kempy

Nábor a první lekce již v průběhu září 2020
NOVÁ TENISOVÁ AKADEMIE OD JARA 2021

PŘIPRAVUJEME

OD

16. 8.
DO

20. 8.

Volná 
místa

Příměstský 
kemp

v SC Řepy
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Prodej a Správa Nemovitostí s.r.o.  www.editanavratilova.cz

    Realitní poradna zdarma JEN pro obyvatele Prahy 17
Jsem Edita Navrátilová a bydlím v Řepích už 20 let. Moje děti chodí do zdejší školy a navštěvují místní kroužky. Pracuji v realitách řadu 
let a moc mě těší, když mohu lidem pomoci vyřešit jejich bydlení, zejména v lokalitě, kterou velmi dobře znám. Zkušenosti jsem získala 
v Realitní společnosti České spořitelny a mám za sebou desítky úspěšných obchodů a spokojených klientů.

Ing. Edita Navrátilová
realitní a poradenská činnost
tel.: 730 701 701
email.: enavratilova@csrealitni.cz

Co pro Vás mohu zajistit:
• prodej nemovitosti
• pronájem nemovitosti
• elektronické aukce
• řešení exekucí
• výkup nemovitostí
• tržní odhad nemovitosti 
• odhad pro dědická řízení 
• fi nancování nemovitosti

PRONÁJEMPŘIPRAVUJEME
Pronájem samostatných pokojů ve 
čtyřpokojovém bytě v ulici Španielo-
va. Cena 6.000 Kč/měsíc za pokoj

Prodej družstevního bytu 3+1 se dvě-
ma lodžiemi v panelovém domě na 
ulici Evropská. Užitná plocha 75 m2

inzerce_casopis.indd   2 10.06.2021   19:33:21

Kontakt pro inzerci:
Lucie.Kolomaznikova@praha17.cz, tel.: 720 524 688
Ceník a veškeré podrobnosti naleznete také 
na www.repy.cz v sekci Řepská sedmnáctka

271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz




