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Městská část pomáhá
Pošta přislíbila změnu
Proběhlo jednání mezi letištěm a PAR

Z RADNICE

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
právě držíte v rukou tradiční letní dvojčíslo Řepské sedmnáctky na měsíce červenec – srpen. Tyto letní měsíce mají školáci
spojené s prázdninami a většina dospělých
s dovolenou. Ale jak prázdniny, tak i dovolená mají společný jmenovatel, a tím je odpočinek v jakékoliv formě. Odpočívat můžeme na písečných mořských plážích, na
řekách při jejich sjíždění na lodích a raftech, při výšlapech či vyjížďkách na kolech
po horách, při poznávání naší historie prostřednictvím návštěv hradů a zámků, ale
odpočívat se dá i při procházkách v lese,
na koupalištích, kdekoliv na lehátku v přírodě s hezkou knížkou v ruce, při práci
na chatách a chalupách atd. Důležité je,
aby si hlavně dospělí uvědomili, že v naší
uspěchané době je pro ně a jejich zdraví
důležité umět odpočívat a snažit se z hlavy vypustit alespoň na chvíli celoroční starosti, než začne po dovolené a prázdninách

zase zaběhlý a často hektický koloběh práce, péče o děti, domácnost apod. A letos
k tomu nás všechny dospělé čekají hned
v září po čtyřech letech komunální volby,
takže při odpočinku se můžete i zamyslet
nad tím, jak se vám žilo v naší městské
části, co vás potěšilo, co zklamalo a koho
si zvolíte na další čtyři roky, aby pečoval
o naši/vaši městskou část a usnadňoval život všem občanům v ní žijících.
Krásné prožití letních měsíců všem našim
čtenářům za celou redakční radu přeje
MIROSLAV ŠOUKAL

A něco na zamyšlení:
„Většina lidí nežije život. Většina lidí žije
každodenní stres. Jen malé procento lidí
žije život. Zkus jít po ulici a z ničeho nic se
zastavit, možná začneš žít.“
Adéla Ratuská

Máte nějaký námět, o kterém si myslíte, že by mohl zajímat naše čtenáře,
a který se týká naší městské části Praha 17?
Napište nám na email: redakce@praha17.cz.

ZPRÁVY Z RADNICE

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách
www.repy.cz v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě na Odboru kanceláře starostky MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha – Řepy.
(údaje z RMČ 114 – 117 a ZMČ 32 - 33)
Veřejná zakázka malého rozsahu na službu "Roznáška měsíčníku Řepská 17"
Rada městské části se seznámila s předloženou důvodovou zprávou a s vypsáním
veřejné zakázky malého rozsahu podle
§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
na službu "Roznáška měsíčníku Řepská 17."
Podpora programu Trenéři ve škole na
školní rok 2022/2023
Rada městské části se seznámila s možností čerpat finanční prostředky z grantu
HMP na projekt Trenéři ve škole a potřebou finančního zajištění tohoto projektu ze
strany MČ Praha 17.
Rada městské části schválila:
1. podporu projektu Trenéři ve škole pro
základní školy zřizované MČ Praha 17,
2. zaručení poskytnutí finančních prostřed-

ků pro jeho zajištění ve školním roce
2022/2023,
3. podání žádosti na čerpání grantu na
HMP.
Návrh na udělení čestného občanství
Městské části Praha 17
Rada městské části se seznámila s návrhem na udělení čestného občanství Městské části Praha 17 panu Emilu Cimburovi,
malíři a grafikovi.
Rada městské části souhlasila a doporučuje ZMČ schválit udělení čestného občanství
Městské části Praha 17 panu Emilu Cimburovi.
Aktualizace „Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17“ 2022
Zastupitelstvo městské části se seznámilo
a schválilo Aktualizaci „Strategického plánu
rozvoje Městské části Praha 17“ 2022.

ÚŘEDNÍ
HODINY

Úřadu MČ Praha 17

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
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Z RADNICE

SLOVO
Z RADNICE

Vážení čtenáři,
byť se každý měsíc účastním spousty zajímavých akcí, ať se jedná o pasování předškoláků na školáky, Den dětí či Čarodějnice,
tak v měsíci červnu jsme společně s panem

Jaroslavem Hájkem, místostarostou Martinem Markem a paní ředitelkou ZŠ genpor.
Františka Peřiny Jarmilou Pavlišovou uspořádali akci, která byla jiná a pro mě osobně
velmi významná. Jednalo se o odhalení pamětní desky památníku na Bílé Hoře, kde
jsme již ke dvěma stávajícím řepským hrdinům nacistického odboje (pozn. Josef Líkař
a rtm. Václav Řehák) doplnili i jméno třetího řepského rodáka, pana Františka Mandyse. Ten byl společně s panem Líkařem
a rtm. Řehákem dne 30. června 1942 popraven. Tito pánové na Bílé Hoře mimo jiné
vyráběli zbraně určené proti nacistům a zřídili tiskárnu na výrobu ilegálních tiskovin.
Za tuto činnost zaplatili tím nejcennějším,
svým životem.
Tito „Řepští tři králové“ jsou hrdinové,
kteří bojovali za naši identitu a národ a my si
je připomínáme i díky jednomu z nejlaskavějších lidí, které jsem kdy potkala – panu Jaroslavu Hájkovi. Být v odboji muselo vyžadovat
opravdu velkou vnitřní sílu a já doufám, že
my nic takového nebudeme muset nikdy
prožívat. Ty politické boje, které musím jako
politička nyní prožívat jsou proti jejich činům
bezvýznamné a všichni hrdinové odboje mají
mou velkou úctu.
Necítím se být politikem v pravém slova
smyslu. Cítím se spíše jako manager naší
městské části. Proto jste si možná někteří

Babí

Léto

všimli, že mi proslovy na veřejnosti moc
nejdou…prostě nejsem politik, který se
rád poslouchá. Na veřejnosti jsem občas
zmatkař. Při své práci se řídím heslem Elona Muska, že nikdy ničeho nedosáhneš,
když budeš pracovat jen 40 hodin týdně.
Jasně, raketu do vesmíru jako Elon Musk
nepošlu, ale Dům s pečovatelskou službou
bych (samozřejmě za pomoci zhotovitele)
postavit chtěla. Nebojím se chodit na stavbu
v holínkách a řešit se zhotovitelem všechny
záležitosti od A do Z, a to bez ohledu na den
či čas. Jsem vychovávaná tak, že se neštítím
žádné práce a když nemusím tak podpatky
a make-up ráda zahodím. K tomu se snažím
vychovávat i své děti.
Za relativně krátkou dobu ve funkci starostky nemělo mnoho z vás možnost mě
osobně potkat. Ale věřím, že si každý dokážete udělat vlastní obrázek a nebudete
věřit všemu, co o mě, kdo píše. Ujišťuji Vás,
že s každým, kdo mě chce poznat osobně
a osloví mě kdekoliv to bude možné, třeba
na ulici nebo nějaké akci, si upřímně moc
ráda přátelsky popovídám.
Všem přeji krásné prázdniny a v září se
budu těšit na vítání prvňáčků.
ALENA KOPEJTKOVÁ
STAROSKA

Městská část Praha 1
vás srdečně zve
na tradiční zábavné
sobotní odpoledne
pro celou rodinu.

1 . září 2022
od 14:00 hod.

hlíku
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mělecká vystoupení,
atrakce a soutěže pro děti,
skvělé jídlo a pití, koncerty
skupin, resho , atd.
www.repy.cz
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Místo konání:
jako vždy,
na ploše před radnicí,
ulice alanského,
Praha epy
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PŘÍBĚH PANA HOLANA. MĚSTSKÁ ČÁST
POMÁHÁ LIDEM, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ
Příběh pana Holana je
příběhem člověka s velkým
srdcem. Přestože by si
mohl užívat klidu, mohl by
ve volném čase sledovat
své oblíbené seriály nebo
chodit na procházky,
rozhodl se pro jinou životní
cestu. Ve svých 61 letech
se stará o svá 4 vnoučata.

P

an Jaroslav Holan svá 4 vnoučata
vychovává, protože jeho dcera se
o ně postarat nedokázala. Matyáše
8 let, Martina 7 let, Elišku 6 let, Michala
4 roky si pan Holan vzal do opatrovnictví
z Klokánku, kde v roce 2019 strávili několik měsíců. Společně s nimi ještě žije dospělý syn pana Holana, který rovněž potřebuje jeho podporu.
Celá velká rodina bydlela v Řepích
v bytě 2+kk ve vlastnictví naší městské
části. V červnu 2021 pan Holan podal žádost na magistrát hl. m. Prahy o větší byt
v rámci tzv. výměny dispozičních práv.
Jeho žádost byla z evidence v září 2021
vyřazena a byt od magistrátu nezískal.
Dědeček 4 vnoučat měl nakonec štěstí.
V únoru letošního roku se uvolnil byt 4+1
ve správě naší městské části. „O panu
Holanovi jsem věděla od kolegyně Veroniky Vilikovské Kouřimské z Odboru správy
obecního majetku, která pro pana Holana
zpracovávala jeho žádosti o magistrátní byt
a jednala i s úředníky magistrátu. Hlavní
město bohužel nedokázalo najít způsob,
jak mu pomoci. Městská část v drtivé
většině vlastní menší byty 1+kk, 1+1
a 2+kk. Velkých bytů máme jen několik.
Shodou náhod v únoru letošního roku byl
exekučně vyklizen byt 4+1, který má naše
městská část ve správě. Na druhé straně
jsme měli ideálního kandidáta na přiděleFoto: archiv redakce
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Příběh pana Holana
ilustruje pozitivní roli, kdy
městská část umí pomoci
lidem, kteří to skutečně
potřebují.“
starostka Alena Kopejtková
ní takto velkého bytu, který naši pomoc
skutečně potřeboval,“ vysvětlila starostka
Alena Kopejtková.
V květnu 2022 se dědeček společně se
svými vnoučaty přestěhoval jen o pár stovek metrů od svého původního bydliště.
„To, že bydlíme jen kousek od původního
bytu, je pro děti dobře. Mají to blízko do
školky i školy,“ vypráví jejich dědeček. Byt,
který je vzorně uklizen, si postupně vybavují. „Pár kusů nábytku jsme si vzali z původního bytu. Něco málo nábytku jsem
dostal od neziskové organizace. Nové
postele pro všechny čtyři děti jsem ale
kupoval z vlastních prostředků,“ dodává
pan Holan. Děti mají své psací stoly, kde
si mohou malovat nebo nejstarší Matyáš,
psát úkoly do školy.
Dědeček nastavil pro děti pevný režim. Vstávat se musí v 6:30. Přeci jenom,
všechny děti se musí ráno vystřídat v koupelně a nasnídat se. Na všechny musí pan
Holan dohlédnout. Aby si ani jedno z dětí

nic nezapomnělo, to chce svůj systém. Na
kuchyňské lince jsou 2 pytle plné rohlíků.
Na otázku, co mají děti nejraději, odpověď
pana Holana nepřekvapí. „Jsou stejné jako
všechny ostatní. Nejraději mají těstoviny
nebo párky. Rohlíky máme na snídani. Vařit
ještě nepomáhají, v kuchyni se zatím musím o vše postarat sám“. Děti se shodují,
že nejraději tráví volný čas v bazénu a přemlouvají dědečka, aby mohly co nejdříve
do bazénu ve sportovním centru.
Přidělování bytů městské části má svá
pravidla. „Příběh pana Holana ilustruje pozitivní roli, kdy městská část umí pomoci
lidem, kteří to skutečně potřebují a mají
vztah k naší městské části. Asi není potřeba dlouze připomínat kauzy sociálního
zabydlování, s kterými v naší městské části experimentoval magistrát v roce 2020.
Radní pro bydlení a transparentnost pan
Adam Zábranský dokonce přijel obhajovat
postup magistrátu při přidělování bytů na
zastupitelstvo MČ Praha 17. Nakonec
magistrát uznal, že při přidělování bytů
v naší městské části došlo k pochybení,“
připomněla starostka Kopejtková.
Děti už se těší na prázdniny, kdy má
jejich dědeček v plánu je všechny vzít ke
svému bratrovi na chatu, aby si užily přírody. „Jako matka dvou dětí pana Holana obdivuji a jsem ráda, že městská část mohla
jeho rodině tímto způsobem pomoci. Děti
jsou naše budoucnost,“ dodává starostka
Alena Kopejtková. A jaké je největší přání
pana Holana? „Ať klidně zlobí, ale hlavně,
ať jsou zdravé“.
JIŘÍ HOLUB
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ SE KONAJÍ
SPOLEČNĚ S VOLBAMI DO SENÁTU PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY.
V pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Ú

řední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od
sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka
pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem
voleb (20. září 2022).

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
VOLIČEM DO ZASTUPITELSTVA OBCÍ JE
státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18
let a má v obci trvalý pobyt,
občan jiného členského státu EU, který nejpozději
24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů.
Zápis do dodatku stálého seznamu voličů může ÚMČ Praha
17 na základě žádosti občana jiného členského státu EU provést
kdykoli do uzavření dodatku, ke kterému dochází 2 dny přede
dnem voleb, tj. 21. 9. 2022 v 16.00 hod. Zápis do dodatku
může obecní úřad provést, pokud žadatel splňuje všechny stanovené podmínky pro tento zápis:
státní občanství jiného členského státu EU,
dosažení věku 18 let (do dodatku stálého seznamu voličů je
možné zapsat i voliče, který v době podání žádosti ještě nedosáhl věku 18 let, avšak dosáhne tohoto věku nejpozději ve
druhý den voleb),
povolení k trvalému pobytu nebo přechodný pobyt na území
ČR s platným dokladem prokazujícím oprávněnost pobytu na
území ČR.
Žádost může být podána písemně na adresu: Úřad městské
části Praha 17, odbor občansko-správní, Žalanského 291/12b,
163 00 Praha 6 - Řepy, nebo osobně v přízemí radnice, odbor
občansko-správní.

Hlasování do zastupitelstva obcí probíhá pouze ve
dnech voleb ve volebních místnostech České republiky.

Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává.

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
VOLIČEM DO SENÁTU PARLAMENTU ČR JE
občan České republiky, který nejpozději 24. září 2022 dovrší věku 18 let,
ve druhém kole pak i občan České republiky, který nejpozději 1. října 2022 dovrší věku 18 let.

www.repy.cz

DRUHÉ KOLO VOLEB DO SENÁTU

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat druhé kolo voleb. Ve druhém
kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.

Druhé kolo se bude konat v pátek 30. září 2022 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 1. října 2022 od
8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány
předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech
druhého kola voleb.

Ve volbách do Senátu může volič hlasovat na voličský
průkaz
Pozor, ale jen v obcích ve svém volebním obvodu, tj.

část m. č. Praha 6 (Břevnov, Dejvice, Liboc, Ruzyně, Veleslavín a Vokovice) m. č. Praha 17, Přední Kopaninu, Nebušice,
Lysolaje, Zličín.
Volič zapsaný v zahraničí ve zvláštním seznamu voličů může
na voličský průkaz hlasovat v kterémkoli z 27 senátních volebních obvodů, ve kterých probíhají volby.
Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz pro příslušné kolo
voleb.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Informace pro voliče o počtu a sídlech volebních okrsků přineseme v příštím čísle Řepské sedmnáctky.
ODBOR OBČANSKO-SPRÁVNÍ
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REDAKČNÍ RADA ŘEPSKÉ SEDMNÁCTKY
V letním dvojčísle vám přinášíme rozhovor
s předsedou Redakční rady Řepské
sedmnáctky Pavlem Maxou.

Jak dlouho jste členem Redakční
rady a jak dlouho jste jejím předsedou?

Už je to dlouhá doba. Nemám to spočítáno přesně, ale s krátkou přestávkou nějakých 16 let Předsedou taky tak. A ta cesta byla hrozně zajímavá a ještě zajímavější
je dnes.

Vy jste vlastně stál u vzniku našeho
řepského zpravodaje?

Opravím Vás. U úplného prvopočátku z let
1995 jsem nebyl. Převzal jsem však tu
štafetu a pamatuji si když jsem pracoval
na novinách, byly ještě dvoubarevné. Černo-zelené. Měly jiný formát, jinou strukturu a velmi omezený obsah. Bylo to dáno
i možnostmi a dobou vzniku. Společně
s ostatními jsme pak však hledali modernější a efektivnější podobu. Výsledkem
toho je i dnešní vzhled Řepské sedmnáctky. A myslím, že se s ostatními v radě
chceme posunout zas o kousek dál a časopis znovu posunout do podoby, kterou
pracovně nazývám, verze 23.

Má Řepská sedmnáctka stále své
místo? Nehledají lidé spíše informace na internetu?
Té otázce nerozumím. Nikdy mě nenapadlo, že by svět byl bez tištěné podoby knížek, novin a časopisů. Když by to tak bylo,
tak je něco s lidstvem hodně špatně. Internet je dobrý, ale není to všelék. A hlavRepy_01_07

8.1.2007
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Vážení
spoluobčané,
je po volbách, bylo ustaveno nové vedení radnice,
utvářejí se i další organizační celky související s vedením obce. Každá událost podobného významu s sebou
přináší přemítání o tom, co již bylo vykonáno, a zvažování toho, co je možno opustit nebo naopak rozvinout.
Z podobných důvodů se zabýváme i tváří těchto novin. Došli jsme k závěru, že je třeba změnit jejich
vzhled a v některých ohledech i jejich obsahovou
skladbu. V současné době se začíná utvářet nová redakční rada ze zástupců zvolených subjektů. Přivítáme
i vaše podněty - zasílejte je poštou na ÚMČ Praha 17,
Žalanského 291/12b, PRAHA - ŘEPY 163 02 nebo
e-mailem na podatelnu podatelna@repy.mepnet.cz
- obé s označením: REDAKČNÍ RADA.

Kalendář čtyř
světů
Domov sv. Karla Boromejského v Praze Řepích
oslavil v roce 2006 desáté výročí znovuobjevení své
činnosti. U příležitosti tohoto výročí vydal Domov
unikátní kalendář na rok 2007.
Stolní kalendář představuje na portrétech lidí jednotlivé světy, které spolu žijí a vzájemně si pomáhají
v Domově v Řepích. Svět zaměstnanců je obohacen
dobovou fotografií známého zbojníka Václava Babinského, který v klášteře a vězení v druhé polovině 19.
století pracoval jako zahradník.
Kalendář můžete zakoupit v Domově sv. K. Boromejského, K Šancím 50, Praha Řepy a v Knihkupectví
u sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 Dejvice. Koupí kalendáře přispějete na podporu činnosti Domova.
Domov sv. Karla Boromejského je církevní zařízení, v němž se spojují čtyři světy a vytvářejí tak zcela
ojedinělý projekt. Jsou to řeholnice Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, věkem pokročilí a nemocní lidé, odsouzené ženy a civilní zaměstnanci. Tyto čtyři světy se setkávají v prostorách
Domova, aby spoluvytvářely prostředí vzájemné služby a spolupráce. Posláním Domova je péče o věkem
pokročilé a nemocné lidi, toto poslání naplňuje poskytováním sociálních a zdravotních pobytů na lůžkovém oddělení i v denním stacionáři.
Za pomoc s tvorbou kalendáře děkujeme
amatérským fotografům Evě Frančeové, Emilu
Franče a Martinu Pospíšilovi, výtvarnici Adrianě Skálové a firmám Lepton studio Arsprint
spol. s r. o. a Bobo Blok spol. s r. o.

Zveme Vás na
ples
SPOLEČNOST PRO OBNOVU ŘEPSKˇÝCH TRADIC
a
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17
Vás srdečně zvou
20. ledna 2007 – na

VELKÝ ŘEPSKÝ BÁL
10. února 2007 – na

MAŠKARNÍ PLES
– DIVOKÝ ZÁPAD aneb LIMONÁDOVÝ JOE
Obě akce se konají v SOKOLOVNĚ,
ulice Na Chobotě
Předprodej vstupenek –
Lidová cestovní agentura, Žalanského 57
telefon: 235 300 208

D-klub pro děti
a mládež
Socháňova 1221/25
ÚTERÝ
15 – 20 hodin
PÁTEK
12 – 20 hodin
NABÍDKA:
- výtvarné aktivity
- stolní deskové hry
- počítače s připojením na internet

Děti dětem
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Žáci Základní školy Jana Wericha reagovali na nabídku humanitární pomoci dětem z dětských domovů
v Bulharsku, kterou pořádá organizace učitelů a lékařů pod názvem Děti dětem. Zabalili jsme balíčky
s potřebami do školy, malou hračku a kartičku s pozdravem adresátovi. Moc nás potěšilo, že se dárečků
sešlo hodně a snad budou mít kamarádi z Bulharska
velkou radost.
D. Rážová
učitelka ZŠ Jana Wericha

vydává Městská část Praha 17 pro své občany

Prodej bytů se začíná realizovat
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Mikulášská besídka
A byl prosinec. Měsíc, na který se děti tolik těší, jsou
plni očekávání, napětí a zvědavosti. Abychom si atmosféru vánočních příprav a kouzel jak se patří připomněli a užili, připravili jsme 5. prosince 2006 Mikulášskou besídku.
Více jak 120 žáků a žákyň /hlavně z I. stupně/ si dali
dostaveníčko v tělocvičně školy. Ke skvělé zábavě
přispěli i jejich starší kamarádi z II. stupně. Pomáhali nejenom s výzdobou tělocvičny, ale i s celou organizací besídky a za to jim patří naše poděkování.
Všechny děti spolu s rodiči si dali velkou práci s přípravou masek. Byly opravdu nádherné a jen těžko
jsme vyhodnocovali ty nejlepší. Právě i masky zdobily nejenom děti, ale dotvářely i kouzelnou vánoční
atmosféru. Takový nádherný rej se jen tak nevidí!
V průběhu besídky jsme si vyprávěli o vánočních zvycích a tradicích, zpívali vánoční koledy, tancovali, seznamovali se navzájem. Nechyběly ani různé pekelné
soutěže, spousta legrace, diplomů a odměn.
Později již všichni netrpělivě očekávali příchod Mikuláše. Jásot, smích i zpěv se rozléhaly nejen v tělocvičně, ale i po chodbách školy. Mikuláše děti vyvolávaly

Babičky a dědečkové, i Vy bez vlastních vnoučat, máte rádi malé děti a hledáte pro sebe nějakou smysluplnou a prospěšnou náplň života
v důchodu?
Maminky a tatínkové, domníváte se, že „dědečkovský“ či „babičkovský“ přístup je při výchově dětí nenahraditelný a je vám líto, že Vaše děti nemají své prarodiče nablízku?
Pro Vás, i mnohé další aktivní občany Řep přicházíme se zcela novým projektem

Řepánek

střídavě písněmi, potleskem, ale i tichem. Nakonec
se dočkaly. Zavítal i mezi ně. Splnilo se jim tolik toužebné rozdávání dárečků. Každý dostal balíček
s drobnými sladkostmi, kterých si vážili i ti nejzlobivější malí uličníčci. Na výrazu jejich tváře bylo vidět,
že mají respekt z pekelných čertíků. Na některých
z nich byla dokonce znát i jistá obava, zda-li balíček
sladkostí vůbec dostanou. Samozřejmě že dostali,
vždyť Mikuláši slíbili, že se polepší a za svoje básničky a písničky si dárečky rozhodně zasloužili.
Ke skvělé zábavě i hezké předvánoční atmosféře přispěla svým vtipným moderováním i paní učitelka Mirka Přecechtělová. Byli jsme rádi, že se v tomto kolotoči vánočních příprav, shonu a spěchu mezi nás přišly podívat zástupkyně z I.stupně Ing. Jitka Machálková spolu s ní i ředitelka Mgr. Zuzana Martinovská.
Společně strávené odpoledne velmi rychle uteklo
a my jsme si nestačili ani uvědomit, že Mikuláš, to nejsou jenom dárečky, ale i každoroční předzvěst
Vánoc - symbol dobra, radosti, klidu a pohody.
PaedDr. Zita Květová

Cílem je pomoci Vám vzájemně se seznámit a nalézt
konkrétní možnosti, kde a jak navázat oboustranně
výhodnou spolupráci a přátelství. Tím sobě i druhým obohatit a zpříjemnit život. Pozitiv, která by
projekt s sebou mohl přinést, je opravdu hodně.
Krom milých společně strávených chvil se děti mimoděk naučí poznat základní principy života, pochopit svět starších a úcta ke stáří pro ně nebude
jen vzdáleným pojmem. Důchodci zase mohou znovu nalézt možnost své realizace a dojde i k naplnění důležitého pocitu potřebnosti, o který ztrátou
práce přišli. Přitom ani jedna ze zúčastněných stran
o nic nepřijde, nic neztratí, nic jí to nebude stát.
Projekt je teprve u svého zrodu, na tom, jaká
bude jeho konečná podoba a jestli bude životaschopný se můžete podílet i Vy.
Možností, jak si mohou obě strany vypomáhat a konkrétních způsobů, jak jim to umožnit, je vskutku
bezpočet. Vše se odvozuje jak od dlouhodobých, tak
od momentálních individuálních potřeb a možností
lidí, žijících v jedné územně vymezené lokalitě.
Mějte krásné, klidné a ve zdraví prožité vánoční svátky a pokud Vás myšlenka Řepánku
jakkoli oslovila, neváhejte a s veškerými konkrétními dotazy, nápady a nabídkami spolupráce (např. vedení vícegeneračních setkání
apod.) obracet na kontaktní osobu, kterou je
Mgr. Koutová Radka, email kouti@chello.cz,
tel. č. 603 221 395.

Seniorské
okénko
To, na co jsme tak trochu s obavou čekali, je za námi. Máme nové zastupitelstvo i novou starostku, paní Jitku Synkovou. Chceme jim všem poblahopřát
k jejich zvolení a popřát hodně úspěchů v jejich nelehké práci.
Mělo by být samozřejmostí, že do vedení se mají
dostat vždy jen Ti nejlepší, a my musíme věřit, že se
tak stalo i u nás v Řepích. Musíme věřit, že naše nové vedení bude myslet i na nás seniory, že naváže na
výborné vztahy, které jsme měli po celá minulá léta
s Úřadem MČ Praha 17 a hlavně se starostou Vlastislavem Fenclem. Chceme mu ještě naposledy tímto
způsobem poděkovat za vše, co pro nás, seniory, udělal, byl nám dobrým starostou a my jsme si ho za
to vážili.
Komunální volby jsou za námi, před námi otázka –
co bude dál? Nezbývá nám proto nic jiného než čekat a doufat, že se nic pro nás nezmění a my budeme moci opět všude říkat, jak dobře se o nás v Řepích starají.
A protože započal Nový rok 2007, chceme našim
představitelům a všem u nás v Řepích popřát, aby
to byl rok plný úspěchů, aby se nám všem dobře žilo a Řepy byly čím dál krásnější.
Za ZO SD ČR – ŘEPY
Jana Tvrdková
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ně, když už se dnes i stát musí bránit dezinformacím na internetu, velké firmy jsou
hnány k tomu, aby omezovali závadné příspěvky, tak myslím, že úloha tištěných novin je nezastupitelná. Někdo může mít samozřejmě jiný názor, který mu neberu, ale
zároveň chci, aby mi můj názor taky nikdo
nebral. Listovat si a cítit vůni papíru a moci
si bez elektřiny vzít časopis a číst je pro mě
k nezaplacení.

V čem spočívá práce Redakční rady?

Práce Redakční rady je z mého pohledu
nejdůležitější v tom, že by měla udávat
směr, co by se mělo v Řepské sedmnáctce
objevovat. Zaměstnanci úřadu, kteří fyzicky noviny připravují mnohdy nemají trvalý
pobyt v Řepích. Chodí sem „jen“ do zaměstnání. Oproti tomu všichni členové Redakční rady jsou „místními“. Takže proto
mají někdy jiný pohled na věc než „úředník“. Redakční rada by měla tvořit koncepci, vizuální a obsahovou. Měla by přinášet
návrhy nových rubrik a dbát na dodržování
Kodexu a Statutu Redakční rady.

Ve veřejném prostoru se objevily informace, které zpochybňují práci redakce.
Ve veřejném prostoru? To myslíte Facebook?
Tam si kdekdo píše kdeco. Bohužel a je to
smutné, že lžím a nepravdám je dáván takový prostor. Na druhou stranu je to názor pisatele. Nemyslím si však, že bychom měli jako
společnost za etalon pravdy považovat příspěvek na sociální síti. To je cesta do pekel.
Každý to zná ze svého pracovního i osobního
života. Těch, co vás pochválí je a vždy bude

méně než těch, co si večer zapnou počítač
a na klávesnici dají průchod svému životnímu
krédu – všichni všechno dělají špatně. Sami
by to nedělali jinak, ale nemají odpovědnost
a tak prostě jen píší. Já doufám, že v Řepích
je pořád dost a vlastně většina lidí, kterým přináší Řepská sedmnáctka nějakou potřebnou
informaci nebo sdělení. To je smyslem časopisu a vlastně to by mělo být i smyslem a cílem Redakční rady. Bez ohledu na její složení
či vztahy mezi jednotlivými členy.

Jak vidíte budoucnost Řepské sedmnáctky?

Konečně jste se dostal k něčemu veskrze
pozitivnímu. Budoucnost vidím dobře. Aspoň podle toho, jak mluvím s občany, když
dojde řeč na časopis. Je sice pravda, že podle ankety v rámci přípravy Strategického plánu klesla Řepská sedmnáctka jako zdroj informací o dění v městské části z 95 % v roce
2017 na 92 % v letošním roce, ale stále jsou
to vysoká čísla. Musíme dát sedmnáctce novou a jasnou strukturu, aby si zpravodaj udržel takto vysokou čtenost. Přehledně a trochu
i zajímavě informovat o věcech co byli, jsou
a budou na území Řep, anebo co se nás dotkne jako městské části. Změny už se dějí.
Redakce začala připravovat více vlastního obsahu. Máme více kratších, ale informačně zajímavějších článků. Pracovat chceme ještě na
obrazové stránce. Současným trendem jsou
fotografie. To ale neznamená, že naše noviny budou vypadat jako Blesk. Ale hezké fotky a aktuální text jsou základ.
DĚKUJI ZA ROZHOVOR.
JIŘÍ HOLUB

INFORMUJEME

PRAHA 17
JE OBEC
PŘÁTELSKÁ
SENIORŮM

M
CSZS ROZŠÍŘÍ SVÉ SLUŽBY

V

minulém čísle Řepské sedmnáctky
jste si mohli přečíst historické shrnutí činnosti Centra sociálně zdravotních služeb. Historie je však doba minulá a je třeba se dívat do budoucna. Dovolte
mi, abych se s vámi, jako nová ředitelka
centra, podělila o plány, které společně se
svým týmem pro vás chystáme. Mám radost z toho, že se nám podařilo zcela obnovit činnost v plném rozsahu.
Zásadní novinkou je uzavření smlouvy
s VZP pro specializaci klinické psychologie.
Konkrétně to pak znamená zkvalitnění odborné psychologické pomoci pro občany
z Řep. Prošli jsme výběrovým řízením na
Magistrátu hl. m. Prahy a úspěšně jsme
se ucházeli o uzavření smlouvy. Dosud
taková služba nebyla v historii CSZS nasmlouvána.

V Centrum sociálně zdravotních
služeb máme nové projekty.

Poprvé v historii organizace pojedeme
v září na dvoudenní výlet seniorů na Moravu. Zápisy probíhají na naší recepci.
6. září oslavíme již 15. narozeniny Klubu 17. Chystáme velkou zahradní slavnost se soutěžemi, hudbou a dalšími
překvapeními.
V brzké době zahájíme pravidelnou spolupráci s Potravinovou bankou pro klienty naší pečovatelské služby. Od ledna 2023 je připravováno otevření
bezplatné poradny pro pečující.
Od zářijového vydání Řepské sedmnáctky budeme čtenáře pravidelně blíže
seznamovat s nabídkou jednotlivých služeb CSZS.

ěstská část Praha 17 zvítězila se svým projektem v soutěži Ministerstva práce a sociální
věcí (MPSV) Obec přátelská k seniorům.
V kategorii 12.001 – 25.000 obyvatel se
naše městská část na 1. místě umístila
již podruhé. Poprvé městská část zvítězila v roce 2017. Tehdy naše MČ získala
částku 1.106.603,20 Kč.
V letošním roce městská část za 1. místo získá od MPSV na vítězný projekt dotaci
ve výši 1.403.100 korun. Jedná se o nejvyšší dotaci ze všech soutěžních kategorií
a naše městská část uspěla jako jediná
z přihlášených pražských městských částí.
Finance budou použity na projekt, který
MČ připravuje ve spolupráci s Centrem
sociálních a zdravotních služeb. Obsahem
projektu je podpora pohybových a vzdělávacích aktivit, zajištění kulturních akcí, ale
i pořízení potřebného vybavení i pomůcek
RED
podporující zmiňované aktivity.

ZA CELÝ TÝM CSZS
Mgr. MONIKA ČERMÁKOVÁ
EMAIL: REDITELKA@CSZS.CZ

NA ÚŘADU BEZHOTOVOSTNĚ

O

d června je možné na úřadu MČ Praha 17 platit bezhotovostně. Hlavní
pokladna úřadu v Žalanského ulici a pokladna Živnostenského odboru jsou
vybaveny pultovým platebním terminálem.
Bezhotovostní platby na Odboru výstavby a Odboru životního prostředí a dopravy
jsou, vzhledem k nízkému objemu transakcí, realizovány prostřednictvím mobilní aplikace sloužící jako platební terminál.
Samoobslužný platební terminál, nazývaný též totem, bude během prázdnin
umístěn ve vstupní hale v hlavní budově
v Žalanského ulici. Jeho prostřednictvím
budou vybírány úhrady neadresných poplatků za agendy vykonávané v přízemí
hlavní budovy. Konkrétně se jedná o poplatky za agendu evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní pasy, ověření
listin a podpisů, agendu matriky, CzechPOINT a výpisy z katastru nemovitostí. Použití
jednoho samoobslužného terminálu na-

www.repy.cz

ROZŠÍŘENÍ
ŘEPSKÉHO
HŘBITOVA
POKROČILO

zdroj: Globalpayments

místo pěti klasických platebních terminálů
na jednotlivých přepážkách bylo zvoleno
z důvodu úspory provozních nákladů.
RED

G

eodet začal vytyčovat nová hrobová
místa na řepském hřbitově. K rozšíření našeho hřbitova dochází na
základě koncepce, která rozšiřování hřbitova rozděluje do několika etap. Nyní je ještě nutné společně s kameníkem dokončit
technické detaily a na našem hřbitově budou moci vznikat nové urnové hroby, kterých bude přibližně 90 % a klasických hroRED
bů bude zbylých 10 %.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

NEBEZPEČNÝ ODPAD

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 stanovišti zůstávat přes noc.

V RÁMCI organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů
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 • detergenty obsahující nebezpečné
látky (čisticí prostředky) • léčiva • baterie a akumulátory
Možno odevzdat i jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích).

ČERVENEC:
8. 7.
16. 7.
21. 7.
29. 7.

14-18
12-16
14-18
14-18

Parkoviště ul. Drahoňovského
Ke Kult. domu x U Boroviček
Parkoviště ul. Galandova
Park. u objektu Bílý Beránek (ul. Šímova)

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318
TRASA B

SRPEN:
Termíny přistavení VOK v srpnu nejsou v době uzavírky Řepské sedmnáctky známy. Pro aktuální informace sledujte
webové stránky MČ Praha 17: Velkoobjemové kontejnery –
VOK, Bio VOK a MSD | Praha 17 (repy.cz)

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

V případě, že zjistíte nedostatky v poskytované službě, nahlaste tuto skutečnost prostřednictvím emailu cisterepy@praha17.cz
nebo na tel.: 235 300 655. Děkujeme!

CO LZE ODLOŽIT DO VOK VOK jsou určeny pouze pro ob-

jemný 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 sběrné nádoby (popelnice, kontejneru) • nebezpečné složky komu-

nálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky) • odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)
• elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.) • stavební suť

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty!!!

SBĚRNÉ DVORY
Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběrných 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.
OŽPD ÚMČ PRAHA 17

1. ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085)
2. ul. Laudova (slepé rameno - nad ZŠ)
3. ul. Nevanova(proti bývalému zdravotnímu
středisku č. 1079)
4. ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050)
5. ul. Mrkvičkova (dle možnosti zastavení)
6. ul. Na Fialce I.
7. ul. Brunnerova (parkoviště)
8. křižovatka ul. Březanova - U Boroviček

TRASA C

9. 7.
23. 7.

(9-12)
(9-12)
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9.00 – 9.20
9.30 – 9.50
10.00 – 10.20
10.30 – 10.50
11.00 – 11.20
11.30 – 11.50

28. 7. – ČTVRTEK

TRASA C

27. 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

TRASA A

1. 9. – ČTVRTEK

1. ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu)
2. křižovatka ul. Severýnova - Kolínova
3. křižovatka ul. Žalanského - Ke Kaménce
4. ul. Čistovická (parkoviště proti Scuderia Praha)
5. křižovatka ul. Opuková - Boršovská
6. křižovatka ul. Třanovského - Čistovická
7. křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu - Opuková
8. křižovatka ul. K Motolu - Čistovická

13. 8.
27. 8.

15.00 – 15.20
15.30 – 15.50
16.00 – 16.20
16.30 – 16.50
17.00 – 17.20
17.30 – 17.50
18.00 – 18.20
18.30 – 18.50

Stanoviště BIOVOK:

SRPEN:
Na Moklině
Laudova x K Trninám

8.00 – 8.20
8.30 – 8.50

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
1. ul. Galandova (u č. 1246)
16.00 – 16.20
2. ul. Španielova (u školy)
16.30 – 16.50
3. křižovatka ul. Španielova – Žufanova (parkoviště) 17.00 – 17.20
4. ul. Socháňova (slepé rameno – u školy)
17.30 – 17.50
5. ul. Vondroušova (u výtopny – u stání kontejnerů) 18.00 – 18.20
6. ul. Jiránkova (parkoviště)
18.30 – 18.50

KAM S BIOODPADEM ČERVENEC, SRPEN
ČERVENEC:

9. 7. – SOBOTA

(13-16) Ke Kult. domu x U Boroviček
(13-16) Hofbauerova x Žufanova

INFORMUJEME

STRATEGICKÝ PLÁN BYL SCHVÁLEN
V návaznosti na veřejné projednání Strategického plánu rozvoje a Koncepce
rozvoje sportu pro Prahu 17 pro roky 2022 až 2027 projednalo oba dokumenty
zastupitelstvo městské části a schválilo jej.

S

trategický plán je koncepční rozvojový
dokument vytvářený městskou částí,
jenž vychází ze současné demografické, ekonomické, sociální, kulturní a ekologické situace na území městské části. Jeho
hlavním smyslem je organizace rozvoje na
bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby
městská část prosperovala jako celek. Strategický plán má městská část od roku 2017,
nyní proběhla jeho aktualizace.
Strategický plán obsahuje i výsledky dotazníkového šetření, které se v dubnu 2022
uskutečnilo mezi obyvateli Řep podobně
jako v roce 2017. Většinu zjištěných závěrů
tedy je možné porovnat v časové řadě. Do-

HLAVNÍ POZITIVA MČ PRAHA 17
Nabídka obchodů a služeb
Dostatek zeleně, parků a volnočasových aktivit
Dobrá dopravní dostupnost a obslužnost

HLAVNÍ NEGATIVA MČ PRAHA 17
Parkování
Čistota veřejných prostranství
Bezdomovectví a nepřizpůsobiví občané

tazníkové šetření zahrnovalo jak uzavřené
otázky s možností odpovědět výběrem nabízených možností, tak otázky otevřené bez
možnosti výběru.
Dotazníkové šetření ukázalo obecně vysokou míru spokojenosti ve většině dotazovaných aspektů. Nejvíce průměrná spokojenost klesla u možností parkování. Na
druhou stranu se nejvíce zvýšila u veřejné
dopravy a možnosti sportovního vyžití. „Průměrná spokojenost dle dotazníku mírně
klesla. Na tento parametr má ale vliv také
celospolečenská nálada. Šetření probíhalo
v době odeznívání koronavirových restrikcí
a probíhající energetické krize a po začátku
války na Ukrajině,“ uvedl Josef Miškovský,
odborník na strategické plánování a konzultant společnosti SPF Group, která šetření
a aktualizaci strategického plánu realizovala.
Dotazníkové šetření se zajímalo i o zdroje
informací o dění v městské části. Nejpoužívanější informační zdroj je zpravodaj Řepská
sedmnáctka, kterou dle šetření pravidelně
čte více než 90 % obyvatel. Zvýšilo se využívání webových stránek www.repy.cz z 29 %
(2017) na nynějších 54 % a značný růst zaznamenal facebookový profil MČ Praha 17
(facebook.com/praha17), jehož sledovanost
vzrostla za posledních 5 let z 6 % na 37 %.
Mimo šetření byl instagramový profil, který
byl založen v červnu. Pro uživatele Instagramu je tak nově k dispozici účet @praharepy.

Strategický plán zároveň stanovil vize, jakým směrem by se naše
městská část měla rozvíjet. Hlavním mottem je citlivé spojení města
s venkovem. Mezi tyto vize patří:
Kvalitní a dostupné služby v oblasti
vzdělávání, zdravotnictví a sociálních
služeb
Posílení infrastruktury a služeb pro rostoucí počet seniorů
Využití existujících zařízení (sportovní
centrum, školní hřiště, kulturní zařízení)

Druhým projednávaným dokumentem
byla Koncepce rozvoje sportu MČ Praha
17. Hlavní vizí je, aby Praha 17 byla městská část možností a podmínek pro aktivní
trávení volného času všech jejich občanů.
„Z koncepce vyplývá, že naše městská
část je saturována ohledně sportovní infrastruktury. To znamená, že máme zajištěný
dostatek sportovních zařízení: víceúčelovou
halu a plavecký bazén sportovního centra,
fotbalové hřiště nebo veřejná a školní sportoviště. V dalších letech bychom se proto
měli zaměřit na údržbu, opravy, modernizaci a zvelebování stávající infrastruktury a na
zapojení dětí a dospělých do sportování
na rekreační úrovni,“ uvedl místostarosta
Jaroslav Bíro.
JIŘÍ HOLUB

KDO VYMYSLEL TU #@!!!&#*§?!@$
ZASTÁVKU V BAZOVSKÉHO ULICI

T

ímto nadpisem by se daly shrnout
některé negativní reakce, které se
objevily po vybudování nástupního
ostrůvku u autobusové zastávky v ulici Bazovského směrem ke Slánské. Negativní
reakce jsou ale neopodstatněné. Piktogramy představují neslušná slova, která se
do našeho zpravodaje nehodí, ale běžně
se používají v hospodě nebo na sociálních
sítích, když někdo popustí uzdu svému vyjadřování. Věcná diskuze není možná a jakákoliv odpověď je zasypána dalšími nepublikovatelnými výrazy.
Všechny úpravy v Bazovského ulici
mají za cíl zklidnění dopravy a zvýšení
bezpečnosti provozu v této frekventované
ulici. Úprava autobusových zastávek MHD

www.repy.cz

byla požadována z uvedených důvodů.
Dopravní řešení s rozšířením parkovacích
míst ve směru k Makovského ulici bylo již
dříve popsáno.
Proč ale vznikla předsunutá autobusová
zastávka neboli ostrůvek ve směru ke Slánské? „Důvody jsou dva. V první řadě jde
opět o zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti. A za druhé, toto řešení vzniklo po domluvě s Regionálním organizátorem pražské
integrované dopravy (ROPID), který výhledově na lince 225 plánuje kloubové autobusy.
Pokud by zde byl klasický záliv, musela by
zastávka pro kloubové autobusy být včetně
nájezdového a výjezdového klínu dlouhá 60
metrů. Tím by zmizelo velké množství parkovacích míst. Takto slouží pro zastávku jen

Foto: archiv
redakce

nástupní plocha v délce 20 metrů a zbylých
40 metrů zůstane na parkování. Přišlo nám
proto praktičtější zvolit variantu ostrůvku,
který zároveň zvyšuje bezpečnost,“ vysvětlil
místostarosta Martin Marek.
JIŘÍ HOLUB
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POŠTA PŘISLÍBILA ZMĚNU

V

pondělí 20. června jsem měla
schůzku se zástupci České pošty kvůli neutěšenému stavu s doručováním listovních zásilek v naší městské části. Sami zástupci pošty si jsou
vědomi problémů, které provázejí dodejnu 515 ve Stodůlkách. Naše doručovatel-

ky a doručovatelé totiž vyrážejí k nám do
Řep z dodejny 515 ve Stodůlkách, kde se
pošta třídí a následně se odtud roznáší.
Vzhledem ke stížnostem na doručování listovních zásilek, které můžete posílat
i na naši e-mailovou adresu: stiznosti.
posta@praha17.cz, dojde během letních
prázdnin ke změně fungování dodejny ve
Stodůlkách. Od 1. 7. 2022 má dojít k decentralizaci v této dodejně. V současné
době doručovatelky ze Stodůlek obsluhují
i vzdálené mimopražské obce a dodejna
je přetížená.
V průběhu letních prázdnin má dojít nejenom ke změně vnitřního fungování, ale
i ke změně okrsků, kterých je v Řepích 7.
Průměrná vzdálenost v okrsku je 11 – 12
kilometrů, které musí doručovatelka denně nachodit. Kmenové doručovatelky zůstanou pro naši městskou část stejné. Zároveň jsme se s Českou poštou domluvili,
že veškeré stížnosti, které nám pošlete
na e-mail: stiznosti.posta@praha17.cz se
budou automaticky přeposílat na Českou
poštu. Jsem optimistka a věřím, že Česká
pošta skutečně hledá funkční řešení.
ALENA KOPEJTKOVÁ

PRÁZDNINOVÁ
OTEVÍRACÍ DOBA
V KNIHOVNĚ

I

letos o prázdninách upraví Místní knihovna Řepy otevírací dobu. Během července a srpna 2022 můžete knihovnu navštívit v pondělí (9:00-17:00) a ve čtvrtek
(13:00 – 19:00). Ostatní dny bude zavřeno.
Čtenáři mohou vypůjčené knihy vracet v letní otevírací době nebo do Biblioboxu
před knihovnou. Návratový box je přístupný 24 hod. denně a je určený pro knihy
z Místní knihovny Řepy a Městské knihovny
v Praze. Pro prodloužení výpůjček využijte online katalog knih na www.pruhon.cz/
knihovna, e-mail knihovna@pruhon.cz nebo
tel.: +420 601 324 852.
Na léto připravila knihovna zajímavou soutěž, které se mohou zúčastnit nejen čtenáři
knihovny. „Pro dobrodruhy jsme přichystali
prázdninovou hru Řepské putování: Jules Verne. Úkolem je rozluštit šifry či uhádnout název
knih Julese Verna. Výherci soutěže získají knihy
tohoto spisovatele. Zájemci o soutěž se více
dozví v Řepské 17, v řepské knihovně nebo
na webu www.pruhon.cz/knihovna.“ doplnila
marketingová vedoucí Hana Roithová. RED

PROBĚHLO JEDNÁNÍ MEZI LETIŠTĚM A PAR
V červnu se uskutečnilo jednání mezi zástupci Letiště Praha a sdružením PAR
(Prague airport region). Hlavním tématem jednání byla aktualizace memoranda
o spolupráci letiště a sdružení PAR. Memorandum především stanovuje společný
postup při omezování hluku nočních letů.

P

AR sdružuje obce dotčené provozem Letiště Praha – Václava Havla
a městská část Praha 17 je jeho členem. Sdružení usiluje o omezení leteckého
provozu v nočních hodinách. Letiště Praha
činí a bude činit kroky vedoucí ke snížení dopadů leteckého provozu zejména v oblasti
hluku, úpravou postupů a procesů souvisejících s organizací leteckého provozu. „Memorandum obě strany schválily. Mezi nejdůležitější body pro naší městskou část patří
část, která týká zejména nočních letů. Konkrétně Letiště Praha bude, v případě hluku
z leteckého provozu, postupovat v souladu
s hlukovou strategií Mezinárodní organizace
civilního letectví (ICAO),“ uvedla starostka
Alena Kopejtková, která naši městskou část
ve sdružení PAR zastupuje.
Hluková strategie je založena na konceptu
tzv. vyváženého přístupu k regulaci hluku. Tento koncept spočívá v dosažení maximálních
environmentálních benefitů využitím čtyř základních pilířů. Konkrétně jde o omezení hluku
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foto: Letiště Praha

u zdroje, územní plánování a řízení, protihluková provozní opatření a provozní omezení.
Letiště Praha bude i nadále poskytovat
členům sdružení finanční podporu projektům
zaměřených zejména na ochranu životního
prostředí a na eliminaci dopadů klimatické

změny. Tato podpora se bude vztahovat i na
další oblasti, které přispívají ke zlepšení podmínek rezidenčního bydlení a kvality života
v okolí letiště, jako je vzdělávání, sociální
péče a zlepšování rozsahu a kvality veřejných
JIŘÍ HOLUB
prostor.

INFORMUJEME

PORADNÍ SBOR S ÚČASTÍ ZÁSTUPCŮ SVJ ŘEŠIL
KONTEJNEROVÁ STÁNÍ
Poradní sbor městské
části Praha 17 se
v úterý 21. června konal
v rozšířeném formátu.
Hlavním tématem byla
kontejnerová stání.

N

a tradiční setkání poradního sboru,
kde se vedení městské části schází
se zástupci jednotlivých oblastí Řep,
byli pozváni zástupci SVJ, kterých přišlo 35.
Přibližně dvouhodinové jednání bylo věnováno zejména diskuzi ke kontejnerovým stáním. Problémů kontejnerových stání je několik. Nejde pouze o jejich řešení, kde se
v podstatě nabízejí pouze dvě varianty. První varianta představuje návrh funkční, které
zároveň bude plnit estetickou funkci a bude
zaručovat nízké pořizovací náklady. Druhá varianta představuje vizuálně zajímavější řešení, které je ale spojeno s vyššími pořizovacími náklady. „Připouštím, že kontejnerová
stání jsou naším dlouhodobým problémem.

Bohužel jsme ztratili jeden a půl roku přípravou studie, z které vznikl pouze katalog od
architektů. Pro někoho líbivá věc postrádala ale základní informace. Tedy projektovou
dokumentaci, podle které by se takový přístřešek dal nacenit,“ uvedl místostarosta
Martin Marek.
Mezi další diskutované problémy patřily
majetkové vztahy. Kontejnerová stání jsou
ve směs umístěna na pozemcích magistrátu.
V současné době městská část dokončuje
pilotní projekt kontejnerového stání na Makovského ulici. „Někomu se může zdát, že
to trvá strašně dlouho, ale my nenavrhujeme
pouze vzhled kontejnerových stání. Řešíme
celý proces, který je potřeba pro rekonstrukci
stávajících kontejnerových stání. Tento proces zahrnuje jednání s magistrátem nebo
s Policií ČR, aby takové stání například nebránilo výhledu jedoucích vozidel. Chceme
nabídnout kompletní podrobný návod, co je
potřeba vyřešit. Správnost našeho záměru a
složitost celého procesu potvrdili i někteří zástupci SVJ, kteří chtěli kontejnerová stání na
pozemcích magistrátu rekonstruovat sami,“
dodal Martin Marek.

V současné době je připravena projektová
dokumentace a dokončují se všechna potřebná povolení. „Náš návrh počítá s funkčním
řešením, kde bude možné volit ze dvou variant
vzhledu. Boční stěny mohou být dřevěné nebo
z tahokovu. Námi navrhované kontejnerové
stání bude zastřešené a bude možné volit
mezi uzamykatelnou variantou nebo volně
přístupnou,“ dodal Martin Marek.
Městská část má vyhrazené prostředky
na rekonstrukci kontejnerových stání. „Po
finalizaci pilotního projektu budou představeny i možnosti financování. Zda budou mít
SVJ zájem podílet se na nákladech na realizaci kontejnerových stání a bude možné jich
rekonstruovat větší množství nebo zda bude
muset městská část hradit veškeré náklady
a kontejnerová stání se budou rekonstruovat
postupně. Za každých okolností však chceme
zachovat rovné zacházení se všemi SVJ, která kontejnerová stání musí řešit," “ vysvětlila
starostka Alena Kopejtková.
Další schůzka vedení MČ a zástupců SVJ
s představením ucelené koncepce je plánována na podzim.
JIŘÍ HOLUB

SPORT JE POTŘEBA STÁLE PODPOROVAT
Komise pro sport a volný čas se po zimní pauze vyvolané vyvrcholením pandemie
covid–19 opět pravidelně schází a zabývá se zlepšováním podmínek pro sport
a trávení volného času občanů Řep.

A

ktuálně nám radost i starost dělá
provoz Sportovního centra Řepy.
Radost máme z toho, že se daří
rozvíjet nabídku sportovních aktivit pro
naše občany a navyšovat využití doplňkových služeb centra, s kterými je spojeno
dosažení plánované efektivity provozu celého sportovního komplexu. Starost nám
dělá energetická krize způsobená nejhorším válečným konfliktem v Evropě od druhé světové války. Násobně drahé energie mají devastující dopad na ekonomiku
energeticky náročných provozů sportovního centra. Nezbývá než sportovnímu centru pomoci. Na červnovém jednání komise jsme projednali finanční situaci Zdravé
Sedmnáctky s. r.o., která provozuje Sportovní centrum Řepy a doporučili jsme radě
naší městské části, aby pomohla sportovnímu centru a vyrovnala enormní nárůst
cen energií z rozpočtu Městské části Prahy 17. Rada souhlasila a následně před několika dny tuto pomoc schválilo i zastupitelstvo na své červnové schůzi.

www.repy.cz

Poslední dvě jednání Komise pro sport
a volný čas byly věnovány významnému počinu spočívajícímu v aktualizaci Strategického
plánu rozvoje Městské části Praha 17, jehož
součástí se nově stala Koncepce sportu MČ
Praha 17 pro období roků 2022–2027. Členové komise se významně podíleli na přípravě
a připomínkování této koncepce. Přínosem
koncepce je zmapování současné nabídky
sportovního vyžití, definování oblastí rozvoje
sportu a stanovení měřitelných parametrů
pro hodnocení plnění rozvojových záměrů.
Zásluhou těchto parametrů bude možno
objektivně vyhodnotit reálnost rozvojových
záměrů a úspěšnost jejich naplňování.
Po schůzkách se zástupci největších sportovních organizací, které proběhly na konci
minulého roku jsme se letos zaměřili na
volnočasové organizace. Pozvání na jednání
komise přijala místopředsedkyně Mateřského centra Řepík paní Tereza Antoňová.
MC Řepík sdružuje téměř 350 občanů naší
městské části a více než polovinu z nich tvoří
malé děti. Centrum nabízí maminkám (ovšem

i tatínkům) společné aktivity s jejich dětmi
v době, kdy čerpají rodičovskou dovolenou.
Další z představených organizací byla
Taneční škola B-Original, z.s., kterou reprezentoval statutární zástupce pan Matěj
Zvara. Taneční škola sdružuje téměř 280
dětí a přibližně třetinu tvoří děti z Řep. Zabývají se především výukou a tréninkem
moderních tanečních stylů, zaměřují se na
výchovu mladých univerzálních tanečníků.
Stejně jako většina ostatních se v důsledku pandemie covid-19 potýkají s úbytkem
členů a financováním svých aktivit.
V průběhu prázdnin chceme s redakcí
zpravodaje Řepská sedmnáctka oslovit
řepské sportovní kluby, aby pravidelně informovaly o své činnosti prostřednictvím
časopisu městské části. Širší informovanost o nabídce sportovních klubů a jejich
činnosti by mohla přispět k návratu dětí
i dospělých k pravidelnému sportování.
Mgr. BOŘEK ČERNOVSKÝ
KOMISE PRO SPORT A VOLNÝ ČAS
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INFORMUJEME

OD ČERVENCE SPOUŠTÍME
BEZPLATNOU PRÁVNÍ PORADNU

NOVÁ SLUŽBA
OBČANŮM
PRAHY 17

D

enní stacionář Domova sv. Karla
Boromejského poskytuje zdarma
novou službu občanům Prahy 17,
která je určena jako podpora pro pečující rodiny:

foto: archiv
redakce

D

obrá rada nad zlato, jak se říká. A v právu to možná platí dvojnásob. Ceny
energií, potravin a další životní náklady dnes rostou závratným tempem a do
těžké životní situace se tak může dostat doslova každý. Už od 4. července může proto
každý občan využít bezplatnou právní poradnu naší dlouholeté zastupitelky JUDr. Věry
Havlíčkové.
Poradna je určena pro obyvatele Řep
a vznikla pod záštitou předsedy Kontrolního
výboru Zastupitelstva městské části Praha
17, Martina Benkoviče. Pro radu si budete
moct přijít každé první pondělí v měsíci od
17 hod. do 19 hod. do kanceláře Kontrolního
výboru na adrese Španielova 1280, Praha 17
– Řepy. V každém případě doporučujeme se
předem objednat na emailech Martin.Benkovic@praha17.cz, Vera.Havlickova@praha17.
cz nebo tel. +420603792605. Právní poradna JUDr. Věry Havlíčkové neslouží k posky-

tování komplexních právních služeb (např.
sepsání návrhu, dopisů, výzvy, prostudování
spisu apod.), ale dává si za cíl zejména pomoct občanům – např. mladým rodinám,
seniorům, matkám samoživitelkám a všem
kdo bude takové rady potřebovat, a to v základní orientaci v právní problematice a zjistit
tak možnosti dalšího postupu. Znát všechny
své zákonné možnosti je přitom mnohdy
základním kamenem úspěšného řešení
situace. Často se tak člověk vyhne slepým
uličkám a ušetří čas, peníze a hlavně nervy
a třeba i zdraví.
Věříme, že si službu oblíbíte a budeme
se na vás těšit. Samozřejmě vám všem
přejeme, abyste právní poradnu v nejlepším
případě nikdy nepotřebovali, ale pro případ,
že ano, budeme tu pro vás.

Staráte se pravidelně o rodiče nebo prarodiče?
Jste vyčerpaní a nestíháte všechny povinnosti?
Máte nedostatek kontaktů na dopravu
pro seniory?
Víte o všech příspěvcích, které ze zákona můžete čerpat na péči?
Máte zájem o přijetí vašeho blízkého do
denního stacionáře?
Možnost návštěvy každé pondělí od
8.30 – 11.30 hod. a 13.00 – 16.00 hod.
(šest hodin).
Kontakt pro více informací: mobil 773 510
045 nebo e-mail stacionar@domovrepy.cz
Najdete nás v areálu Domova sv. Karla
Boromejského, K Šancím 50/6, Praha 17,
Řepy.
KAROLÍNA STRAKOVÁ
DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

JUDr. VĚRA HAVLÍČKOVÁ
Mgr. MARTIN BENKOVIČ

Placená inzerce pro politické subjekty
Nabízíme možnost placené inzerce pro politické subjekty, jež kandidují v komunálních volbách do Zastupitelstva MČ Praha 17.
Maximální stanovený rozměr je 9 x 12,5 cm na výšku
Podmínkou je, že v textu inzerátu bude zveřejněna pozvánka na kulturní, sportovní či jinou předvolební akci kandidujícího subjektu.
V inzerátu nesmí být: jakákoliv forma agitace, foto kandidátů, volební program strany či sdružení, obsah naplňující podstatu rasové, náboženské nebo
občanské nesnášenlivosti, obsah podporující či umožňující ideologické střety
nebo konflikty mezi politickými stranami.
Každé politické straně či subjektu bude umožněno inzerovat pouze jednou.
Uzávěrka pro příjem politické inzerce je 31. července 2022!
Podrobné informace v redakci časopisu, e-mail: redakce@praha17.cz.

12 / ČERVENEC / SRPEN / 2022

Dne 2.8.2022 uplyne
10 let od úmrtí
doc. PhDr. Anny Grmelové, CSc.
Vzpomínáme.

BYLI JSME PŘI TOM

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
ŘEPSKÝM HRDINŮM
Slavnostní odhalení pamětní desky na počest
Františka Mandyse, Josefa Líkaře a rtm. Václava
Řeháka, které nacisti popravili 30. června 1942,
se uskutečnilo ve čtvrtek 23. června 2022.

C

elá trojice byla součástí týmu spolupracovníků protinacistického odboje tzv. Tří králů. Františka Mandyse,
Josefa Líkaře a Václava Řeháka německé gestapo popravilo 30. června 1942 na
Kobyliské střelnici. K 80. výročí popravy tří
hrdinů byla odhalena pamětní deska na pomníku padlým na Bílé Hoře. „Na původní
pamětní desce z roku 2013 nebyl řepský
hrdina František Mandys uveden. V tehdejší době jsem neměl hmatatelné informace o jeho osobě. Úmorná práce a hledání v archivech a také pomoc spřízněných
duší přinesla ovoce. A tak konečně mohu
tohoto zapomenutého člověka vzpomenout a napravit tak ostudnou černou skvrnu řepské historie. Ke dvěma hrdinům na
bělohorskou pamětní desku přibylo i jeho
jméno, kam právem patří,“ uvedl Jaroslav

Hájek, řepský patriot a iniciátor vzpomínkové akce.
Odhalení pamětní desky k uctění památky Františka Mandyse pořádala Městská
část Praha 17. „Napravujeme křivdu, kdy
František Mandys nebyl uveden na pamětní desce společně s dvěma dalšími hrdiny.
Nyní se jeho jméno připojilo ke jménům
pana Josefa Líkaře a rtm. Václava Řeháka.
Je nutné si našich hrdinů vážit a je potřeba připomínat jejich činy. Kdo nezná svou
minulost, může velmi lehce přijít o svou
budoucnost,“ uvedla starostka Prahy 17
Alena Kopejtková.
Místo odhalení památníku nebylo zvoleno náhodně, protože Bílá Hora byla místem,
kde měl Josef Líkař klempířskou dílnu, ve
které vyráběl s Václavem Řehákem a dalšími spolupracovníky výbušniny. Klempířská
dílna se stala první větší zbrojovkou našeho
domácího odboje. František Mandys pracoval jako zámečník v dílně, kterou si také
postavil na Bílé Hoře. Když neměl práci,
chodil kopat písek do pískovny. Výbušniny
vyrobené v klempířské dílně byly nazývané
„pekelné stroje“. Kromě výroby těchto pekelných strojů založili na Bílé Hoře fingované „cukrářství“, kdy kompoty a marmelády
obsahovaly vlastně konzervy s výbušninami. V jeho zahradě, dále v zahradě u Talacků
a ve Zličíně zakopávali zbraně ukořistěné
Němcům, nebo převezené z Ruzyňských
kasáren. V domě Líkařů zřídili tiskárnu na
vydávání ilegálních tiskovin a první vysílačku pro spojení s Londýnem a Francií.
Čest památce řepským hrdinům.
JIŘÍ HOLUB

www.repy.cz
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OSLAVILI JSME S JUBILANTY JEJICH VÝROČÍ
2. června se v Kulturním centru Průhon opět konalo
tradiční setkání s řepskými jubilanty.

M

atrikářky Odboru občansko správního zajistily pohodový průběh
celé oslavy, připravily oslavencům drobné občerstvení a postaraly se
o příjemnou atmosféru v průběhu tohoto
narozeninového odpoledne.
V krátkém, srdečném poděkování vyjádřila radost ze setkání a z možnosti oslavit
společně svá výročí paní Věra Drobníková.
Následně Hana Cabrnochová, pod vedením učitele Miroslava Maxanta ze ZŠ
genpor. Františka Peřiny, zazpívala několik
veselých písniček, kterými se jí podařilo
rozezpívat i většinu přítomných.

Na závěr jubilantům k jejich významným výročím popřáli hodně štěstí a zdraví
a mnoho dalších spokojených let starostka
Alena Kopejtková a místostarosta Martin
Marek. Všem oslavencům předali květinu
a dárek, který je jistě potěšil.
Nejmladším oslavencům bylo 75 let
a nejstarší jubilantka si připomněla krásných 95 let, která by jí málokdo hádal.
Svá jubilea oslavili: Jaroslava Bendová,
Jarmila Sýkorová, Božena Dvořáčková,
Václav Sladký, Věra Jansová, Marcela Kadičová, Věra Drobníková, Vlasta Hlavsová,
Jaroslava Hájková, Bohumila Tichá, Věra

Nováková, Jarmila Forstová, Františka
Zelenková, Blanka Hrabáková, Věra Krylová, Magda Andrlová, Marie Kořená, Jana
Nohejlová, Jana Cibulková, Ingrid Paurová.
Mgr. LUCIE KOLOMAZNÍKOVÁ

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ PÉTANQUE

D

ne 6. června 2022 v 11.00 hodin se na
Bendovce konalo slavnostní otevření hřiště pétanque Josefa Procházky.
Vedení Městské části Praha 17 v čele s paní
starostkou Alenou Kopejtkovou, místostarosty Martinem Markem a Jaroslavem Bírem a vedení Centra sociálních a zdravotních
služeb Řepy v čele s ředitelkou Monikou
Čermákovou, byli přivítáni srdečným potleskem členů Klubu seniorů Řepy a Sportovního klubu Pétanque Řepy.
Krásná a milá slova místostarosty Martina
Marka a předsedkyně Klubu seniorů Řepy
Márie Szitányiové připomněla všem společné chvíle s dnes už zesnulým Josefem
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Procházkou. Právě roční výročí jeho úmrtí
bylo podnětem k slavnostnímu otevření
hřiště. Děkujeme vedení MČ Praha 17 za
tento svatostánek pétanque, jak ho nadneseně nazýval Pepa. Petr Gruber uvítal na této
slavnosti i Pepovy dva syny Pavla a Josefa.
Jsme rádi, že přišli mezi nás.
Po přestřihnutí pásky paní starostkou pro
nás radnice připravila milé a nečekané překvapení. Do nebíčka vyletěly zelené balonky,
na oslavu Pepy, jako pozdrav od řepských
přátel, od přátel, kteří ho měli rádi.

A5 Obojz

MÁRIA SZITÁNYIOVÁ
PŘEDSEDKYNĚ KLUBU SENIORŮ ŘEPY
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Obojživelníci a plazi
a jejich úžasný svět
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a jejich úžasný svět
KC Průhon
Socháňova 1220/27
Praha 17 - Řepy
www.pruhon.cz

Unikátní výstava živých obojživelníků a plazů a také fotografií
a kreseb desítek druhů. Fotografie a mapky rozšíření všech druhů
obojživelníků a plazů žijících v České republice. Komentované
prohlídky pro školní skupiny.
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KC Průhon
Socháňova 1220/27
Praha 17 - Řepy
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Přivítejte s námi nový školní rok a užijte si zábavné odpoledne v KD Bílá Hora
15:00 – Divadlo pro děti: Babička
školnice – Hraje: Divadlo Úsměv

Unikátní
živých obojživelníků
plazůpřipravit
a také fotografií
16:00výstava
– Klauniáda:
Jak ase
na
školu
– Hraje: Klaunské divadlo
aJeníčka
kreseb
desítek
druhů. Fotografie a mapky rozšíření všech druhů
a Mařenky
Co si připravit
nástup
do školy?
to všichni
obojživelníků
a plazůnažijících
v České
republice.Určitě
Komentované
víte. Klauni Jeníček s Mařenkou to mají zase všechno
popletené.
Jak se
podle nich připravit na začátek
prohlídky
pro školní
skupiny.

Ve škole a školce jedou děti na výlet do ZOO.
Babička školnice se těší, jak bude celou školu
v klidu uklízet. Ale co se nestane. Ve škole není
sama, je tu i školní myš. Ta začne pobíhat po
všech třídách. Co všechno děti poztráceli a myška školního roku se dozvíte ve veselé klauniádě.
našla? A jaké lumpárny školní myš vymyslí?
Interaktivní představení pobaví celou rodinu.

Doprovodný program malování na obličej, dočasné dětské tetování a karikaturista, který vám vytvoří
humorné výtvarné dílo. Za hezkého počasí program na zahradě KD Bílá Hora a grilování v altánku.
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KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.kdbh.cz. Vstupné dobrovolné
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Řepské putování:

Vydej se na prázdninovou dobrodružnou (nejen) rodinnou hru s Místní knihovnou v Praze Řepích
a KC Průhon. Rozlušti šifry, uhádni názvy knih spisovatele Julese Verna a soutěž o jeho knihy.

Chci soutěžit! Jak na to?

Podle mapy se vyprav na uvedená místa Městské části Praha 17 - Řepy. V každém označeném bodě najdeš vitrínku
s plakátem „„Řepské putování: Jules Verne“, který obsahuje šifru nebo indícii. Úkolem je rozluštit či uhádnout název
knihy Julese Verna a zapsat odpověď na pracovní list. Vyplněný pracovní list přines do řepské knihovny nebo vhoď do
schránky KC Průhon do 31. 8. 2022. V září ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který obdrží krásnou odměnu.
Soutěžit mohou dospělí i děti. Nezapomeň si vzít na svoji výpravu mapu a soutěžní list, který najdeš na následující
straně v časopise a u knihovnic v Místní knihovně v Praze Řepích. Čísla na mapě odpovídají pořadí odpovědí.
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Vyplň správně názvy knih podle rozluštěné šifry nebo indície.
(Uvedená čísla na mapě a plakátu ve vitríně, odpovídají pořadí soutěžních odpovědí.)
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Přihlášením do soutěže souhlasíte se zpracováním osobních údajů v rozsahu jednotlivých položek, které budou zpracovány pouze za účelem soutěže a budou uchovány
po dobu trvání soutěže KC Průhon a Místní knihovny v Praze Řepích.
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ZAŽÍT
ŘEPY
JINAK
2022
NÁMĚSTÍ SPORTOVNÍHO CENTRA ŘEPY
6. ROČNÍK

ORIGINÁLNÍHO POULIČNÍHO
SOUSEDSKÉHO FESTIVALU

SO 3. 9. 20:2020
12:00 - 20RMA
VSTUP ZDA

NA PROGRAMU:

HUDBA, SPORT, DIVADLO, TANEC, SOUTĚŽE,
BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ.
STÁNKY - OBČERSTVENÍ, SOUSEDSKÉ VÝROBKY, SLUŽBY A DALŠÍ.
SLEDUJTE NÁS:
Akce se koná před Sportovním centrem Řepy, Na Chobotě 420/16, 163 00 Praha 17.
Máte chuť se zapojit? Kontaktujte nás na zazitrepy@gmail.com, tel.: +420 777 761 953.
A5 R17 zazit repy jinak_new.indd 1
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Zápis
do
kurzů
na školní rok 2022 - 2023
D

KDY?

29. 8. - 2. 9. 2022

KDE?

Denně 13 - 19 hod
KC Průhon kancelář č. 2

Hi!
Salut! Hallo!

PRÁZDNINOVÉ

CVIČENÍ

KAŽDOU STŘEDU OD 13. 7. DO 31. 8. 2022.

POWER JÓGA

OD 18:00 DO 19:00
13. 7., 20. 7. a 27. 7. 2022
3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8. a 31. 8. 2022

CORE JÓGA

Předškolková
přípravka BROUČEK
Den otevřených dveří
st 31. 8. a čt 1. 9. 2022
9:00 - 12:00

OD 19:00 DO 20:00
13. 7., 20. 7. a 27. 7. 2022
3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8. a 31. 8. 2022

Brouček:
Pobočka KC Průhon
ul. Jiránkova 1135/6,
Praha 6 - Řepy

Bez nutnosti rezervace. CENA (na místě): 100 Kč/lekce 60 min
CENA (platba předem za min. 5 lekcí): 90 Kč/lekce 60 min
Vstupy lze zakoupit v kanceláři č. 2 denně 8:00 až 17:00.

Přehled kurzů s volnou kapacitou na www.pruhon.cz/kurzy
WWW.PRUHON.CZ

I KURZY@PRUHON.CZ I +420 601 324 846

A5 - A6 dodatecny zapis kurzy, A6 cviceni.indd 1

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

23.06.2022 15:45:50

POZVÁNKY

CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

příspěvková organizace, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755
Bendova 5/1121, 163 00 Praha – Řepy
Tel.: 235 314 141 , 235 313 182, 777 575 117, Fax : 235 300 474
E-mail : cszs@iol.cz, datová schránka ID: zhgh8q, http://www.cszs.cz
IČ: 67365647, DIČ: CZ67365647, Bankovní spojení: 0168034319/0800

VINOBRANÍ V KLÁŠTEŘE
– 9. ROČNÍK

P

rvní neděli v září se v prostorách zahrady Domova koná
tradiční vinobraní. Návštěvníci se mohou těšit na hudební
vystoupení Jožky Šmukaře s cimbálovou muzikou, dále na
Milana Fialu alla Karla Gotta a folkovou kapelu VRAK.
O taneční vstupy se postarají děti z folklorního souboru Lučinka. V areálu budou stánky s občerstvením, ochutnávkou vín,
dárkovými předměty a chybět nebudou ani dobročinné stánky.
Pro děti je opět připraven doprovodný program - skákací hrad,
malování na obličej, výtvarná dílnička a soutěže o drobné odměny.

Kdy: Neděle 4. 9. 2022 od 14.00 hodin
Kde: Zahrada Domova sv. Karla Boromejského, K Šancím 50/6,
163 00 Praha 17 – Řepy

KAROLÍNA STRAKOVÁ
DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

13:31:30

Pořádá KLUB 17, Socháňova 1221 • pod CSZS Bendova 5

KLUB 17
zahrada za Klubem 17
Socháňova 1221
6.9.2022
1530-1800

č

účinkují: Jan Roušar a

FLOW
K
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epy

15:45:50

www.repy.cz

KLUB 17
program na měsíc

ČERVENEC 2022
datum den
1.7. pátek
03.05 út
4. 7. pondělí
04.05 st
5. 7.06.05
úterýpá
6. 7. středa
8.7.10.05
pátekút
st
11.7.11.05
pondělí
12.7.13.05
úterýpá
13.7. středa
15.7.17.05
pátekút
18.05 st
18.7. pondělí
20.05 pá
19.7. úterý
20.7.24.05
středa
út
22.7.25.05
pátekst
25.7.27.05
pondělí
pá
26.7. úterý
út
27.7.31.05
středa

29.7. pátek

KVĚTEN 2022

program
15.00 – 20.00
Klub 17 – volný program
Den s Handicapem
10.00 – 15.00
Bazén – SC Řepy
Soutěžíme v Pingpongu
Státní svátek
Dílnička
ke Dni matekzavřeno
Státní svátek
zavřeno
10.00 květiny
– 15.00
Klub 17 – volný program
Sázíme
Hrajeme
10.00 –deskové
15.00 hry Bazén – SC Řepy
Pohybový
den
10.00 – 15.00
Klub 17 – volný program
čas dle akce
Mořský svět je náš
Ubrousková
metoda na
kameny
10.00 – 15.00
Klub
17 – volný program
Učíme se chůze po Slack line
10.00 – 15.00
Bazén – SC Řepy
Turnaj v air hokeji
10.00 – 15.00
Klub 17 – volný program
čas dle hru
akce
Jedeme na motokáry Zličín
Hrajeme
„ Země město“
10.00 –odpoledne
15.00 v Klub
Filmové
Klubu17
17 – volný program
Zavřeno dílnička sanitární dny
Korálková
Zavřeno
sanitární dny
Slavíme
DEN DĚTÍ
Zavřeno
sanitární dny
Zavřeno
sanitární dny

SRPEN 2022
1. 8.
2. 8.
3. 8.
5. 8.
8. 8.
9. 8.
10. 8.
12. 8.
15. 8.
16. 8.
17. 8.
19. 8.
22. 8.
23. 8.
24. 8.
26. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.

pondělí
úterý
středa
pátek
pondělí
úterý
středa
pátek
pondělí
úterý
středa
pátek
pondělí
úterý
středa
pátek
pondělí
úterý
středa

Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
10.00 – 15.00
10.00 – 15.00
čas dle akce
10.00 – 15.00
10.00 – 15.00
10.00 – 15.00
čas dle akce
10.00 – 15.00
10.00 – 15.00
15.00 – 20.00
15.00 –20.00

sanitární dny
sanitární dny
sanitární dny
sanitární dny
sanitární dny
sanitární dny
sanitární dny
sanitární dny
Bazén – SC Řepy
Klub 17 – volný program
Výletujeme do Majalandu
Klub 17 – volný program
Bazén – SC Řepy
Klub 17 – volný program
Jedeme do ZOO Praha
Klub 17 – volný program
Bazén - SC Řepy
Klub 17 – volný program
Konec letní sezóny se závěrečným opékáním buřtíků

Návratky na pondělní a středeční akce si můžete vyzvednout v Klubu 17 u vedoucích, veškeré dané akce
musí být podepsány rodiči. Počet návratek je omezen.
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SPORTOVNÍ AKADEMIE DĚTÍ MŠ BENDOVA

V

e čtvrtek odpoledne 2. června 2022 se konala v hale Sportovního centra Řepy ukázková hodina cvičení s dětmi MŠ Bendova s názvem Sportovní akademie. Na přehlídku šikovnosti, pohybových dovedností a sportovních talentů dětí se přišlo podívat více
než 250 rodičů a zastupitelé Městské části Praha 17, paní starostka
Mgr. Alena Kopejtková, místostarosta Martin Marek, vedoucí odboru
školství ing. Michaela Konopásková a ředitel Sportovního centra pan
Josef Dirbák. Cvičení dětí bylo kombinováno vystoupením zpěvačky
Kristiny z divadla Myš a Maš. Děti s velkou radostí a hrdostí, že mohou předvést, co se za školní rok naučily, cvičily podle hudby, zdolávaly překážkové dráhy, dělaly kotrmelce, převaly na žíněnce, hrály
si s míči, padáky, overbaly a ukázaly všem, jak si umí odpočinout po
náročném cvičení a relaxovat. Vystupovalo najednou 160 dětí z devíti tříd a přesně věděly, jak se vystřídat u jednotlivých stanovišť a jak
podlézt, přeskočit, oběhnout, kutálet i hodit na cíl. Předškoláci ukázali
svůj tenisový trénink a fotbalovou průpravu. Krásné bylo také barevné rozdělení tříd, děti měli stejná trička a paní učitelky sportovní trička se Stonožkou. Kombinace barev, hudby a cvičení dětí umocňovala sportovně kulturní zážitek všech přítomných.
Závěrem poděkovala ředitelka MŠ Bendova za dotaci a možnost
pravidelného cvičení dětí v hale zřizovatelům MČ Praha 17 a vedení
Sportovního centra Řepy za spolupráci. Předsedkyně Spolku rodičů

Foto: archiv MŠ Bendova

poděkovala celému pedagogickému sboru za pořádání této akce pro
rodiče a dětem za perfektní sportovní výkon.
Malí sportovci odcházeli z haly s medailí na krku a paní učitelky
s krásnou orchidejí a všichni spokojení, jak se jim ukázková hodina
povedla.
ZA KOLEKTIV UČITELEK MŠ BENDOVA I. PANOCHOVÁ

ČERVEN V MŠ LAUDOVA
SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI

NĚCO SE KONČÍ
A NĚCO SE ZAČÍNÁ

Foto: archiv
MŠ Socháňova

Č

ervnem se uzavírá rok. Tedy ten školní. Je to měsíc, který je
doslova našlapaný akcemi, výlety, dobrodružstvím, ale také
loučením. To vše platí i pro naši školku. Děti hned na začátku měsíce oslavily svůj svátek Dnem dětí. Do školky přijel za školáčky team z Tatranu Střešovice se svým programem T-REX. Děti si ve
skupinkách vyzkoušely různé sporty. Největší úspěch měl maskot
v podobě T-REXE, kterého děti znají z dřívějších akcí.
O pár dní později byla pro děti připravena Zahradní slavnost, na
kterou přijela, dětmi oblíbená, Inka Rybářová s klaunem Rybičkou. Její
chytlavé písničky se rozléhaly po okolí školky a k tanci strhly nejednoho kolemjdoucího. V rytmu se vlnily nejen děti, ale i paní učitelky.
Počasí přálo také výletům. Každá třída se vydala za dobrodružstvím
po okolí Řep. Pro některé děti jsou Řepy stále cizím místem a tak je
důležité jim je neustále představovat.
Našim předškolákům se také v červnu uzavírá jedna z jejich životních etap. Po prázdninách nastoupí do základních škol a školka jim
zůstane jako vzpomínka. Pro naše malé školáčky byly připraveny slavnosti, při kterých se z nich pasováním stali už ti opravdoví školáci. Přejeme jim, aby jejich další cesta byla dlážděna jen radostmi a štěstím.
Vám všem přejeme veselé léto plné dobrodružství, poznání a odpočinku.
KOLEKTIV MŠ SOCHÁŇOVA
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Š

kolní rok nám neuvěřitelně rychle utekl a na děti i paní učitelky čekalo rozloučení s mateřskou školou a těšení se na
prázdninové zážitky.
Měsíc červen začal svátkem všech dětí, který si děti na všech
našich 4 pracovištích opravdu užily. Součástí oslav bylo divadlo,
vystoupení skupiny Myš a Maš, výlet, bublifukový den, společné
zpívání, tancování a soutěže. Prostě spousta zábavy pro děti.
V měsíci červnu jsme si také pořádně zasportovali. Děti zažily
sportovní dopoledne v rámci projektu Sokola nebo ve spolupráci
s Tatranem Střešovice. Společně s Tatranem Střešovice jsme také
zorganizovali školní sportovní olympiádu, která probíhala na hřišti ZŠ
Laudova.
Velmi očekávanou akcí měsíce června bývá vždy rozloučení
s předškoláky. Je to důležitý mezník v životě předškoláků, kteří se
loučí s mateřskou školou a v září je čeká vstup do 1. třídy ZŠ. Letos
proběhlo rozloučení s předškoláky formou zahradní slavnosti v odpoledních hodinách, aby se mohli přijít podívat i rodiče dětí.
Přejeme všem předškolákům mnoho úspěchů v základní škole
a všem dětem i jejich rodičům krásné, zábavné a zdravé prázdniny.
Těšíme se 1. září na shledání.
KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ MŠ LAUDOVA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI

ŠKOLY INFORMUJÍ

ŽÁCI SÁZELI
V LESE STROMY

V

týdnu od 16. do 20. května jsme my,
žáci 4. B a 4. C ze základní školy genpor. Františka Peřiny vyjeli na školu
v přírodě do menší obce Zásada v Jizerských
horách. Počasí nám v tomto týdnu přálo. Zažili jsme spoustu zajímavých aktivit. Všem
dětem se líbila návštěva sklárny a vlastno-

ručně vyfouknutý zápich. Kromě těch tradičních aktivit, jako je diskotéka, stezka odvahy
nebo posezení u ohýnku, jsme si připravili
pro zdejší přírodu také jeden dobrý skutek.
Ve středu jsme vyrazili na výlet do lesa
vzdáleného asi 5 km od našeho penzionu.
Zde jsme besedovali se správcem lesa,
který dětem vysvětlil, že některé lesy jsou
napadeny kůrovcem, a je tedy nutné je vytěžit. V jednom z takto vytěžených lesů jsme
strávili příjemné odpoledne tím, že jsme les
nejprve uklidili, posbírali klestí a dříví a připravili krásnou mýtinu pro nový les. Odměnou
nám potom bylo zasazení nového stromu
pro každou třídu. K modřínům opadavým
jsme si také vlastnoručně nadepsali kámen
„Tento strom zasadila dne 18. 5. 2022 třída
4. B a 4. C ZŠ genpor. Fr. Peřiny“. Doufáme,
že náš nápad s obnovou lesa budou následovat i další žáci ZŠ a jednou se budeme moci
pochlubit, že jsme zachránili les.
TŘÍDNÍ UČITELÉ MARTINA BRETOVÁ
A JAROSLAV MEVALD

NÁCVIK
NA PRÁZDNINY

M
JAZYKOVÝ POBYT V ANGLII

L

etos jsme konečně mohli obnovit
tradici studijních jazykových pobytů v Anglii. Navzdory přetrvávajícím
„covidovým“ testům a pravidlům o zájezd
do kouzelného středověkého městečka
Bury St. Edmunds projevilo zájem značné množství našich studentů, a tak nakonec z obou budov vycestovaly celkem čtyři
turnusy. Všechny skupiny měly stejný program a zájezd odjížděl často v podobnou
dobu, kdy se jiný vracel, tak si děti mohly
vyměňovat zkušenosti.
Nejdříve nás čekala náročná cesta autobusem do Londýna, kterou nám však
oživila cesta Eurotunelem pod kanálem La
Manche. V Londýně jsme vyrazili na celodenní prohlídku, protože autobus čerpal
povinnou odstávku. Viděli jsme Trafalgar
square, Houses of Parliament s Big Benem, Westminsterské opatství, podívali
se do Čínské čtvrti, viděli jsme známou
křižovatku Piccadilly Circus a shlédli místa,
kde se natáčel Harry Potter. A večer jsme
se úplně unavení konečně seznámili se
svými hostitelskými rodinami.

www.repy.cz

Ráno si děti vyměňovaly dojmy, porovnávaly svačinky a s obnovenými silami
jsme absolvovali prohlídku překrásné Cambridge spojenou s výletem na lodičkách
mezi slavnými kolejemi.
Děti do školy chodily tři dny. Dopoledne
měly školu s rodilými mluvčími a odpoledne
výlet. Jeden den žasly nad nádhernými koňmi ve vyhlášeném Newmarketu a prozkoumávaly městečko Bury, další den odpoledne navštívily letecké muzeum v Duxfordu
a třetí den velkolepé panské sídlo Audely
End House a katedrálu ve městečku Ely.
Velmi neradi jsme se loučili s rodinami,
které se o nás celý pobyt staraly. Plni sil
a očekávání jsme si dali ještě jeden den
v Londýně, tentokrát jsme vystoupali na kopuli katedrály St.Paul a v Greenwichi jsme
nad nultým poledníkem testovali, jaké to je
stát každou nohou na jiné polokouli. Pak už
následoval přejezd zpět do Čech.
Děti naši republiku dobře reprezentovaly,
učitelé i ubytovatelé si je moc chválili.
BARBORA BOUSOVÁ
ZŠ JANA WERICHA

ezinárodní den dětí byl pro nás
oslavou a dnem „bez učebnic“
a v naší škole proběhl velmi živelně a dynamicky, téměř jako nácvik na
prázdniny.
Část dětí vyrazila svátečně do kina na
různé filmy s přihlédnutím k věku dětí
- menší děti závodily s modrým, nejrychlejším ježkem Sonicem, další děti držely
palce kreslené hrdince Ainbo z amazonského pralesa a větší děti trnuly napětím
při hledání ztraceného pokladu nebo se
bavily marvelovským zápasem superhrdinů. Některé třídy se vydaly na procházky
do přírody, kde sportovaly nebo pekly
buřty. Jiné třídy byly v tomtéž týdnu na
výletě třeba na safari ve Dvoře Králové,
v přírodovědecké stanici nebo dokonce
ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby.
Pro žáky z budovy Laudova, kteří nebyli
ve škole v přírodě, připravili tamní deváťáci
sportovní dopoledne na hřišti. Celé odpoledne sportovaly také děti z družin v budově
Socháňova.
Děti, které byly tou dobou na studijním
pobytu v Anglii, o nic nepřišly, protože je
překvapili zaměstnanci cestovní kanceláře
balónkovou výzdobou autobusu.
Děti si se svými učiteli zkrátka užily
naplno společný den, kdy jsme se neučili
a fungovali jako tým a třeba si popovídali
o věcech, na které normálně není čas.
Přejeme Vám všem krásné léto a spoustu
pohodových dní.
DĚTI A PEDAGOGOVÉ ZE ZŠ GENPOR.
FRANTIŠKA PEŘINY
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PRO RODIČE A DĚTI

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

J

e potěšující vidět, jak se Řepy rozrůstají a přibývá malých Řepánků.
17. května 2022 bylo na radnici přivítáno dvacet nových občánků Řep, mezi
nimi i první občánek roku 2022. Jindřich
Brabenec se narodil přesně na Nový rok
a mezi batolaty, která se v úterý na úřadě MČ sešla, byl nejmladším miminkem.
Hodně zdraví a lásky dětem a spoustu
trpělivosti a rodičovských radostí jejich rodičům popřáli starostka Alena Kopejtková
a místostarosta Martin Marek. Předali dětem pro štěstí symbolický zlatý čtyřlístek,
všem maminkám květinu a rodičům prvního letošního Řepánka také finanční dar.
Děti z MŠ Laudova pod vedením učitelek Ivy Roštárové a Šárky Doležalové
předvedly pásmo písniček a říkanek, které
potěšilo nejen rodiče, ale rozveselilo i malé
neposedy v obřadní síni, kteří tleskali do
rytmu a s nadšením prozkoumávali celou
místnost i připravené plyšáky.
Přivítáni byli: Otakar Ježek, Antonín
Petrásek, Miroslav Skuček, David Kašpar,
Ondřej Hanáček, Gabriela Krůtová, Mia
Lobpreis, Anna Čebišová, Nela Lavičková,
Jindřich Brabenec, Ondřej Frajer, Marek

Lasek, Eliška Dittrichová, Magdalena Kubešová, Dominik Schenk, Viktorie Trojanová, Petr Hora, Adéla Hájková, Kristýna
Jircová a Laura Matoušková.

Přejeme všem novým občánkům v naší
městské části mnoho radosti a spokojenosti na jejich cestě životem.
Mgr. LUCIE KOLOMAZNÍKOVÁ

PODĚKOVÁNÍ NADACI SESTER BOROMEJEK

O

dbor školství a kultury by rád poděkoval za dar, který obdržel do Nadace sester Boromejek. Jedná se
o 40 ilustrovaných slovníků s 1000 ukrajinskými slovíčky a základními frázemi a 36
učebnic Čeština pro cizince.
Knihy budou předány našim mateřským
školám, Centru sociálně zdravotních služeb a Klubu 17, kde jistě najdou využití. Několik výtisků bude také k dispozici
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v místní knihovně v Kulturním centru
Průhon.
Děkujeme Nadaci sester Boromejek
za to, že se takto zapojila do pomoci
ukrajinským uprchlíkům v naší městské
části.
MICHAELA KONOPÁSKOVÁ
VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ
A KULTURY

PRO RODIČE A DĚTI

JAK PROBĚHL ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU S ŘEPÍKEM

M

ilí čtenáři prázdninového
dvojčísla, ráda bych vás
v letních dnech osvěžila
informacemi o akcích, které se
v Řepíku konaly na závěr školního roku. První červnový den
jsme v Řepíku oslavili největší
dětský svátek. Pro děti byl připraven skákací hrad, tombola, malování na obličej, hry,
montessori dílnička, výtvarná dílnička, sladké občerstvení s kávou a za účast diplom
a něco na zub. Děkujeme všem dětem za
účast a těšíme se opět za rok.
Řepík letos debutoval na akci Dětské
putování, pořádané Spolkem pro obnovu řepských tradic. Velké dík patří Anně
Baumové a jejím přátelům, kteří si dali za

cíl sdružovat řepské občany.
Nejen za nás mohu potvrdit,
že se jim to nesmírně daří.
Stejně tak děkujeme za výborně zorganizovanou akci Letní
jarmark, kde jsme s Řepíkem
zajišťovali kavárnu s domácími
moučníky od našich ochotných a schopných maminek.
Konec roku jsme završili povedenou
akcí Putování s tátou. V cíli místo zaslouženého odpočinku čekal strom plný překvapení a tak tatínci z posledních sil plnili
úkol ze všech nejtěžší: ,,Táto, hoď mě na
ramena a urvi co můžeš.''
I během prázdnin si některé děti užijí
řepíkovské tety Monču a Verču ze školičky.

Konají se 2 turnusy letního příměstského
tábora plného her, zábavy a objevování
nových míst s bezva kamarády.
Závěrem bych vás chtěla pozvat na
akce Zažít Řepy jinak 3. 9. 2022 a Babí léto
17. 9. 2022 a také Den otevřených dveří
14. 9. 2022, kde budeme s Řepíkem představovat nový program pro rok 2022/2023.
Školička startuje opět v pondělí 19. 9.
2022, zbytek pravidelného programu pak
zahájíme v pondělí 3. 10. 2022.
Užívejte letních dní a v září se na vás
těšíme v Řepíku!
ZA CELÝ TÝM LEKTOREK MC ŘEPÍK
PETRA ONDERKOVÁ

MĚSTSKÁ ČÁST
PODPOŘÍ AKTIVITY
DĚTÍ A MLÁDEŽE

M

ěstská část Praha 17 se zapojila do projektu Aktivní město.
Prostřednictvím tohoto programu chce naše městská část finančně
podpořit aktivní trávení volného času
dětí a mládeže. „Podpora je určena
rodičům dětí, které během školního
roku vykonávají alespoň jedenkrát týdně zájmovou/volnočasovou činnost, ať
již sportovní, kulturní, technicko-řemeslnou nebo obecně vzdělávací. Nárok
na finanční příspěvek mají děti do 18
let s trvalým pobytem na území MČ
Praha 17. Pro celkové zjednodušení je
navrhována jednotná výše příspěvku
600 Kč na jedno dítě, bez ohledu na
typ aktivity,“ vysvětlila starostka Alena Kopejtková.
Pro rok 2022 bude pro příjemce z rozpočtu MČ Praha 17 alokována částka
1.320.000. Finanční prostředky jsou
čerpány z příjmů z výherních automatů. Registrace zájemců budou možné
od srpna 2022 prostřednictvím portálu
www.aktivnimesto.cz.
RED

www.repy.cz

Foto: www.freepik.com

TRENÉŘI VE ŠKOLE BUDOU
I PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK
Rada MČ Praha 17 a zastupitelstvo odsouhlasili
pokračování projektu Trenéři ve škole pro základní školy
zřizované městskou částí Praha 17. V příštím školním
roce se do projektu zapojí 22 tříd našich základních škol.

P

rogram Trenéři ve škole je určen pro
děti na 1. stupni základních škol. Založen je na propojení sportů, které
v pravidelné rotaci ve standardních hodinách tělocviku nabízejí dětem pestrou
pohybovou činnost. Děti dostanou v jedné ze dvou hodin tělesné výchovy týdně
možnost vyzkoušet si tyto sporty: americký fotbal, basketbal, gymnastika, házená,
florbal, fotbal, sportovní tanec, judo, karate, ragby, volejbal. Cílem je především to,
aby u dětí byla posílena emoční vazba ke
sportu, zlepšovala se jejich pohybová gra-

motnost a také pomáhá učitelkám s organizací hodin tělesné výchovy.
Do projektu se podle předpokladu ve
školním roce 2022/2023 zapojí celkem 22
tříd prvňáků a druháků. „Konkrétně se jedná o 7 tříd ze ZŠ Jana Wericha a 15 tříd ze
ZŠ genpor. Františka Peřiny. Předpokládané
náklady na platbu trenérů pro obě školy jsou
necelých 530 tisíc korun. Městská část by
měla získat na projekt dotaci ve výši 250 tisíc
korun od magistrátu hl. m. Prahy,“ uvedla
starostka Alena Kopejtková.
RED
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PÉTANQUE
HÝBAL ŘEPY

P

o slavnostním otevření pétanque
hřiště Josefa Procházky 6. června
2022 se uskutečnil 1. turnaj Pepovy zelené laviny. Byl to turnaj formou supermelée a ve třech kolech své pétanque
dovednosti předvedlo 32 hráčů. Skončili
jsme po 15 hodině, vděční za pěkné počasí a se seniorskou radostí z pohybu na
čerstvém vzduchu. A vítězkami turnaje
se překvapivě staly ženy z našich klubů.
Jiřina Gazdíková
Eva Josífková
Jindra Vodehnalová

Vítězkám patří naše blahopřání a všem
účastníkům turnaje naše díky. Moje poděkování patří Aničce Prohaskové a Jaroslavovi
Hladíkovi, kteří mi pomáhali při řízení turnaje.
Za chutné občerstvení děkujeme vedení
Centra sociálních a zdravotních služeb Řepy.
V květnu se na stejném hřišti ještě stihly
uskutečnit zápasy 1. ligy Mistrovství České
republiky klubů pétanque. V minulosti se
soutěže konaly na hřišti, které neodpovídalo
požadovaným rozměrům pro MČR. Ale to už

dnes neplatí, protože na žádost řepských seniorů přistoupila MČ Praha 17 v dubnů 2021
k rekonstrukci hřiště na požadované rozměry
13x18 metrů, a proto má vedení Městské
časti Praha 17 lví podíl na stoupajících úspěších řepských seniorů a popularizaci tak nádherného sportu jako je pétanque v Řepích.
Do mistrovství České republiky klubů
v roce 2022 již byly nominované dvě družstva SK pétanque Řepy, který dnes řídí
nový předseda Mgr. Petr Gruber. V soutěži
může startovat pouze družstvo registrované
v rámci ČAPEK, sestavené alespoň ze šesti
hráčů, přičemž v týmu musí být minimálně
jedna osoba opačného pohlaví, aby se jednalo o družstvo smíšené. Hraje se 6x zápas
jednotlivců, 2x zápas trojic a 3x zápas dvojic.
Družstvo SKP Řepy A pod vedením kapitána Jaroslava Hladíka hrálo v složení: Jaroslav
Pastorek, Miroslav Ptáček, Petr Gruber, Eva
Pastorková, Jiřina Gruberová, Josefína Kolaříková, Jiřina Müllerová, Jiřina Gazdíková.
Družstvo SKP Řepy B pod vedením kapitánky Jindry Vodehnalové hrálo v složení:
Zdeněk Vodehnal, Pavel Holoubek, Eva Josifková, Věra Váňová, Dagmar Voldřichová,
Hana Koňasová, Marta Konopová.

Pořadatelem utkání v obou termínech
byla družstva SKP Řepy A, SKP Řepy B a jako
soupeře přivítala dne 8.5.2022 družstvo Petank Club Praha a dne 21.5.2022 družstvo
PSK Jihlava.

VÝSLEDKY ZÁPASŮ 8. 5. 2022
SKP Řepy A : SKP Řepy B
18 : 13
SKP Řepy A : Petank Club Praha 11 : 20

VÝSLEDKY ZÁPASŮ 21. 5. 2022
SKP Řepy A : PSK Jihlava
SKP Řepy B : PSK Jihlava

Všem aktívním hráčům patří vřelé díky.
Vítězům Bravo, Bravo, Bravo. Poděkování za
množství pěkných fotek Karlovi Prohaskovi
a za technické zabezpečení turnaje manželům Christovovým.
Koulím zdar, Sláva vítězům, čest poraženým.
Ing. MÁRIA SZITÁNYIOVÁ

BĚH YELLOW RIBBON RUN OPĚT V LESOPARKU

7.

ročník charitativního běhu Yellow
Ribbon Run se běžel v úterý
21. června 2022 v Aktivním lesoparku Řepy. Letošní ročník byl poprvé
tematický a byl věnován dětem vězněných
rodičů. Patronkou dětského běhu byla moderátorka České televize Barbora Černošková. Dětské závodníky přišel podpořit
také stříbrný olympijský medailista v biatlonu Michal Krčmář. Po závodech dětí následoval štafetový běh družstev, kterého
se tradičně účastní běžecké týmy vězňů
a přihlášených závodníků. Letošní ročník
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štafety 4x4km vyhrálo družstvo z Vazební
věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací
detence v Brně. Náročnou trať v kopcích
lesoparku postavil řepský patriot Tomáš
Slavata. Ambasadorem projektu Yellow
Ribbon je herec a scénárista Petr Čtvrtníček, ten je také bubeníkem vězeňské
kapely Wsedě z Kuřimi. Cílem projektu
Yellow Ribbon je dát lidem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci na
slušný život, přispět tak k prevenci kriminality, snížení recidivy a větší bezpečnosRED
ti ve společnosti.

18 : 13
14 : 17

Foto: archiv redakce

NÁBOR!
NIS
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DEMIE
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SPORTOVNÍ CENTRUM ŘEPY A AC SPARTA PRAHA 17

CHCEŠ SI ZATRÉNOVAT
S LIGOVÝM HRÁČEM
FUTSALU SPARTY?

ŘEPSKÁ S

ZAKLÁDÁME AKADEMII
PRO VŠECHY VĚKOVÉ KATEGORIE!
ZAČÁTEK: 6.9.2022
TRÉNINKY 2X TÝDNĚ
Sportovní centrum Řepy ve spolupráci s extraligovým klubem SF SKK EL Niňo Praha.
Pro všechny věkové kategorie! Od dětí po seniory! Termíny:
středa 16:30 - 17:30 děti
středa 17:30 - 18:30 dospělí
čtvrtek 16:30 - 17:30 děti
čtvrtek 17:30 - 18:30 dospělí
Cena: 2500,- / pololetí | začátek kurzu od 7. 9. 2022 - 26. 1. 2023
Informace: Olga Kaucká, tel.: 731 652 993, e-mail: olinakaucka@seznam.cz
Sportovní centrum Řepy, Na Chobotě 1420/16, 163 00 Praha 6 - Řepy.
Kontakt: +420 222 204 103, e-mail: info@sc-repy.cz, web: www.sc-repy.cz
A5 pingpong 2022 SCR.indd 1
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ÚT + ČT 15:30-16:30
NÁBOR PROBÍHÁ CELOROČNĚ!
CENA: 3600 KČ ZA POLOLETÍ
VÍCE INFORMACÍ NA:

INFO&SC-REPY.CZ
ACSPARTAFUTSAL.CZ
SC-REPY.CZ

31.05.22 10:39
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Pondělí až pátek
7:00 - 21:00
Sobota, neděle, svátky
9:00 - 21:00

WELLNESS
Pondělí až pátek
15:00 - 21:00
N

Sobota, neděle, svátky
10:00 - 21:00

R
P

Ř

Sportovní centrum Řepy, Na Chobotě 1420/16, 163 00 Praha 6 - Řepy.
Kontakt: +420 222 204 103, e-mail: info@sc-repy.cz, web: www.sc-repy.cz
pripravka A5 na vysku new.indd 1
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KULTURA

ZTRACENÁ IDENTITA V GALERII KC PRŮHON

V

e středu 15. června 2022 proběhla
v KC Průhon vernisáž výstavy s názvem Ztracená identita. Zahájení
proběhlo za účasti starostky Městské části Praha 17 Mgr. Aleny Kopejtkové a dvojice umělců Pavla Sequense a MarKa.
Výstavu malířů doplňují fotografie MarKova syna Davida.
Výstava přináší surrealistická díla podobně smýšlejících umělců, kteří ve své tvorbě
zachycují surrealistické výjevy především
lidských figur. Charakteristickými prvky jsou
práce s temnější atmosférou a tajemnými
náměty. Díla s širokou škálou emocí často vyvolávají silnou reakci diváka. „Na prázdniny

chystáme speciální komentovanou prohlídku s umělci. Termín bude včas zveřejněn na našich webových stránkách www.
pruhon.cz a Facebooku Kulturního centra
Průhon. Počet návštěvníků komentované

prohlídky bude omezen, zájemci se registrují na telefonním čísle +420 728 404 042.“
sdělila produkční KC Průhon, Petra Tejklová.
Výstava je volně k vidění dle otevírací doby
knihovny KC Průhon do konce srpna 2022.

RED

VÝHERCI FOTOSOUTĚŽE SI PŘEVZALI VÝHRY

D

o fotosoutěže Vyfoť letadlo a vyhraj!
se v kategoriích do 15 let a nad 15
let přihlásilo celkem 52 soutěžících.
Vouchery na volné vstupy do plaveckého
bazénu ve Sportovním centru Řepy vítězům předal místostarosta Martin Marek.

KATEGORIE DO 15 LET:
1. místo – Vít Kozák
2. místo – Leontýna Charvátová
3. místo – Stanislav Tcaci

KATEGORIE NAD 15 LET:
1. místo – Jakub Koleček
2. místo – Blanka Gačová
3. místo – Dominik Horák
Vítězům gratulujeme.
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KULTURA

ZNÁME VÍTĚZE
VÝZVY PRO
MLADÉ KAPELY!
Kulturní dům Bílá Hora
a Kulturní centrum Průhon
uspořádaly v rámci „Výzvy
pro mladé kapely“ závěrečný
festival nejlepších kapel.

P

orota vybrala ze 7 soutěžních kol výzvy 8 nejlepších kapel, které se utkaly o vítězství na venkovním festivalu
v sobotu 11. 6. 2022 v KD Bílá Hora.
Do poroty zasedl zpěvák a herec David
Gránský a hudebník Ota Balage, kteří během dne popřáli mladým začínajícím skupinám hodně štěstí v jejich budoucí tvorbě
a rozdali cenné muzikantské rady. Diváci si
užili den plný hudby spojený s grilováním
a občerstvením v altánku KD Bílá Hora.
Závěrem večera byly vyhlášeny tři
vítězné kapely. Na prvním místě se
umístila punk-rocková skupina „Rocket
Bunny“ z Brna. Hudebníci získali dárkové vouchery od Kytary.cz a 1x nahrávku
songu v profesionálním studiu ADK-Prague z Řep. Ceny od Kytary.cz získaly
i kapely na druhém a třetím místě. Na
druhé příčce se umístila hudební skupi-

Návštěvníci si koncerty užili pod širým nebem
na zahradě KD Bílá Hora.

www.repy.cz

Kapela Rocket Bunny upoutala porotu svým punk-rockem a vybojovala si první místo
v soutěži.

na „Radiomaják“, která hraje alternativ
rock-pop a třetí místo obsadila pražská
kapela „Je na malinách“ se svým melodickým poprockem.
„Bylo hodně těžké vybrat ty nejlepší hudebníky do finále a následně poté
i vybrat tři výherce. Zde to ale nekončí.
I kapely, které nezvítězily budete mít
možnost vidět na některých připravovaných akcích KD Bílá Hora a KC Průhon.
Děkujeme všem účastníkům Výzvy pro
mladé kapely a přejeme jim hodně úspěchů do budoucna,“ popřála za pořadatele
marketingová vedoucí Hana Roithová.
RED

Na pódiu nechyběla energie a soutěživost mladých kapel, které bojovaly o hlavní výhry od Kytary.
cz a ADK-Prague.
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INZERCE
SLUŽBY
MALOVÁNÍ - PECINA, vč. víkendů.
Tel.: 235 510 096, 602 954 461
ELETRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN Nová el. vedení,
zásuvky, světla, opravy apod. Revize elektrického
zařízení. Odstranění revizních závad.
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

OPRAVY TV, ANTÉNY, STA, SATELITY, ELEKTRONIKA.
Böhmova 5, P13, v. siebert@volny.cz, www.tvservis.cz
Tel.: 733 311 747
PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ PRÁCE, štukování stěn
i stropů, jsaifrt@seznam.cz
Tel.: 606 227 390
MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ – interiéry, exteriéry.
Tel.: 604 552 889
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

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

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

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

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

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

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

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

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
OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK –
NOVÉ ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN – SÍTĚ
PROTI HMYZU. pavel.janci@email.cz.
Tel.: 733 720 950
BOLESTI ZAD A KLOUBŮ, FUNKČNÍ PORUCHY PÁTEŘE,
stuhlost, napětí, blokády. www.chiropraxe-plus.cz
Tel.: 775 138 675
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE.

HLÍDÁNÍ PEJSKŮ MENŠÍCH PLEMEN.
Tel.: 603 910 026
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
A.DOHNÁLKOVÁ a I. HŮLKOVÁ - STŘÍHÁNÍ PSŮ.
Ošetření uší, drápky, zubní kámen a anál. žlázy.
Laudova 1014/15, Řepy.
Tel.: 737 841 145
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ STROMŮ, ÚDRŽBA ZAHRAD.
Tel.: 606 662 223
PEDIKÚRA – možné i v pohodlí Vašeho domova
Tel.: 603 910 026

ZAMĚSTNÁNÍ
PŘIJMU KADEŘNICI na živnostenský list.
Tel.: 728 995 661

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

OSTATNÍ
KOUPÍM LP GRAMOFONOVÉ DESKY. Přijedu.
Tel.: 721 442 860
KOUPÍM STARÉ RYBÁŘSKÉ VYBAVENÍ.
Tel.: 728 413 202

Tel.: 737 166 186

Spolehlivý realitní makléř

Roderik Hyrman

603 456 275

Garance
KVALITY

24 let
www.umimereality.cz praxe
r.hyrman@umimereality.cz
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AUTOBAZAR MOTOL
Školka Želvička
Španielova 52a,
163 00 Praha - Řepy
Tel.: 604 433 057
www.skolkazelvicka.cz

➩
➩
➩
➩

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

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

První hodina zdarma :)

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

STUDIO
ĜOJO

Radost v životě, život v radosti

REFLEXNÍ TERAPIE

odblokování krční páteře
diagnostika stavu orgánů

VŠE PRO VÁŠ BYT
ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU

čalouníme židle, lavice,
šijeme potahy na sedačky

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ
DOPRAVA ZDARMA

ŽKOVINY
LŮ
ČI
Ů
ST Í
RNA ODĚV

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.

Správa
nemovitostí

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

Specializace na účetnictví pro
společenství vlastníků a bytová družstva

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

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
SM Systém a jiné

DORNOVA METODA

vrátíme klouby tam, kam patří
Tel.: 777 26 70 75
www.studiogojo.webnode.cz
Nevanova 1063/46, Praha 6 – Řepy
Těší se na vás Jana Kiliková

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

www.repy.cz

SOUKROMÉ LEKCE
JÓGY U VÁS

individuální cvičení podle Vašich potřeb
PRAHA A OKOLÍ
•
•
•
•

uvidíte a pocítíte výsledky
ušetříte čas
ásany a cviky, které vás budou bavit
fungující tipy a zpětná vazba

tel.: 608 123 343

www.veronikakasikova.cz
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www.jazykova-skola-praha.cz

PRÁZDNINOVÉ KURZY
pro děti i dospělé

CIZÍ JAZYKY
DOUČOVÁNÍ
všech školních předmětů

info@jazykovykurz.cz

608 209 354

Centrum vzdělávání, Jiránkova 1137,
Praha 6-Řepy, 163 00

BO_zapis_22_23_inzerce_tisk.pdf
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Kontakt pro inzerci: inzerce@praha17.cz
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ŽALUZIE

Po předložení tohoto kuponu

SLEVA
15 %
stejné IČ

SÍTĚ PROTI HMYZU

30 let

stejná adresa
stejný kontakt

z celkové
ceny

777 208 491 • info@har.cz • www.har.cz

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE

Kosmetický a kadeřnický salon

SÍTĚ A SUŠÁKY

Giaccomo

info@bydlenijerabek.cz

Nabízíme: kadeřnictví (Matrix),
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra,
pedikúra, parafínové zábaly (ruce i nohy),
masáže.

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

www.studio-giaccomo.cz
Nevanova 1070/35
Tel.: 777 681 447
603 509 733
774 635 065
725 354 195

SLEVA

10% NA ZASKLENÍ BALKONU
DO KONCE SRPNA 2022

+420 739 034 488
WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

REALITNÍ SLUŽBY
S RESPEKTEM

kosmetika, pedikúra, manikúra
kadeřnictví
modelace nehtů
masáže

739 204 026
Každé čtvrté, po sobě
jdoucí otištění,
je s 50% slevou.

Ing. Miroslav Hošek
miroslav.hosek@re-max.cz

Plus

K NOVÉMU
BYTU
VOUCHER
NA KUCHYŇSKOU
LINKU
ilustrační foto

akce platí do 31.7.2022

22-05-11-inzerce-Klamovka-185x106-01.indd 1

www.repy.cz
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POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
s fotovoltaickou elektrárnou
Vytvoříme projektovou dokumentaci a vyřídíme stavební povolení

271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Fotovoltaika bude bez baterií s ukládáním přebytků do zásobníku teplé vody
Provádíme rekonstrukce starších kotelen s instalací fotovoltaiky

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

Kontakt pro inzerci: inzerce@praha17.cz
Ceník a veškeré podrobnosti naleznete také
na www.repy.cz v sekci Řepská sedmnáctka

Prodávám domy a byty v Řepích 730 701 701
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
HLEDÁME
RD
PRODEJ
Připravujeme prodej pěkného bytu
5+kk ve Stodůlkách, 125 m2 + garáž.
Byt je s lodžií v OV v panelovém domě.

Prodej a Správa Nemovitostí s.r.o.
inzerce_casopis.indd 1
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PRODEJ
Prodej 3+1/L v ulici Brdlíkova, Motol, Byt
v původním stavu, s nájemníky. Výborná
investice, zajímavá cena.

PRONÁJEM
Pronájem 3+1/L ulice Hennerova,
byt po rekonstrukci, 19 000 Kč
+ poplatky komplet 5 500 Kč.

email.: enavratilova@csrealitni.cz

pro lékařku
z Prahy 6

www.editanavratilova.cz
08.06.2022 16:39:20

