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Žalanského 291, Španielova 1280, 
Makovského 1141, Bendova 1121: 
Pondělí  8.00–12.00/13.00–17.30
Středa  8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek  7.30–11.00

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

Czech POINT Španielova 1280:
V úředních hodinách živnostenského odboru

Ověřování Španielova 1280:
V úředních hodinách Odboru výstavby 
pro potřeby jeho klientů

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

začíná nám měsíc, kdy se listy stromů bu-
dou barvit do překrásné palety a celé Řepy 
tak zase dostanou jedinečný barevný ka-
bát. Bude to rozmanité a pestré stejně jako 
články, které naleznete v tomto čísle. Od 
přehledu chystaných kulturních akcí a vý-
stav, přes praktické informace o odpadech 
a zeleni až po školství a osobní vzpomínky.

Zároveň je, a to i do budoucna, snaha 
redakce vás informovat o stavu magist-
rátních domů a jejich nových nájemníků. 
Tomuto tématu se nechceme vyhýbat, 

protože si my všichni, co tu bydlíme my-
slíme, že je nutné vést diskuzi, a hlavně 
přijmout jasná stanoviska. 

Oslavte též 28. říjen důstojně a s ro-
dinou. Vzpomeňte na ty všechny útrapy, 
ústrky, těžké časy, ale i hrdinské chvíle 
a okamžiky radosti, kterými si samostat-
ný stát „Československo“ musel projít 
a s ním i všichni jeho obyvatelé. Pevně 
věříme, že bude líp.
     

PAVEL MAXA

Jednací řád Rady městské části Praha 17
Rada projednala předložené znění Jedna-
cího řádu Rady městské části Praha 17. 
Rada schválila předložené znění Jednací-
ho řádu Rady městské části Praha 17, a to 
s okamžitou platností.

Výběr nejvhodnější nabídky – Zaří-
zení pro bezkontaktní měření těles-
né teploty
Rada se seznámila s výběrem nejvhod-
nějšího dodavatele, který byl vybrán na 
základě vypsání výzvy k podání nabídky 
a prokázání kvalifikace k veřejné zakáz-
ce malého rozsahu podle § 27 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, ve znění pozdějších předpisů na zá-
kladě usnesení Us RMČ 000263/2020 ze 
dne 26. 8. 2020.

Rada schválila přijetí nabídky uchazeče 
MK MOBILTECH, s.r.o.

Přijetí finančního daru od společnosti 
TO SYSTEM s.r.o na financování kultur-
ních a sportovních akcí

Rada se seznámila s návrhem darovací 
smlouvy na přijetí finančního daru ve výši 
20.000 Kč od společnosti TO SYSTEM 
s.r.o, na financování kulturních a sportov-
ních akcí. Smlouva bude uzavřena mezi 
MČ Praha 17 a spol. TO SYSTEM s.r.o

Rada schválila uzavřít tuto smlouvu, na 
základě které budou financovány kulturní 
a sportovní akce.

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2019/0150 „Parkovací plocha v ul. Dra-
hoňovského, k. ú. Řepy“
Rada vzala na vědomí důvodovou zprávu 
k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2019/0150 „Parkovací plocha v ul. Dra-
hoňovského, k. ú. Řepy“.

Rada souhlasila s uzavřením dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/0150.

Připomínkování novely nařízení č. 
26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se za-
kazuje reklama šířená na veřejně přístup-
ných místech mimo provozovnu, ve zně-
ní pozdějších předpisů
Rada vzala na vědomí připomínkování no-
vely nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, 
kterým se zakazuje reklama šířená na ve-
řejně přístupných místech mimo provozov-
nu, ve znění pozdějších předpisů.

Rada souhlasila se zněním návrhu novely 
nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým 
se zakazuje reklama šířená na veřejně pří-
stupných místech mimo provozovnu, kterou 
se zákaz rozšiřuje o území Památkových zón 
v městských částech Praha 2, 3, 4, 5, 6, 7 
a Praha 8 a připomínky neuplatňuje.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

AKTUÁLNĚ Z RADNICE
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách 
www.repy.cz v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě v Odboru kanceláře sta-
rostky MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy. 
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Vážení čtenáři,
měsíc říjen jsem vždy považovala za jeden 
z nejhezčích v roce. Příroda se probarvuje 
a vše se pomalu zklidňuje. Letos k tomu-
to měsíci ovšem hledím s určitou mírou 
obav a doufám, že se předpovědi, které 
na nás doslova vyskakují z médií, nenapl-
ní. I proto vás, zatím alespoň touto ces-
tou, prosím, abyste na sebe byli opatrní, 
dodržovali dnes již známá 3R (ruce-rouš-
ky-rozestupy) a i přes značnou nervozitu, 
která nyní v celé naší společnosti panuje, 
na sebe byli vlídní a ohleduplní.

Co se týče akcí plánovaných na říjen, 
neodvažuji se předvídat jejich realizaci. 
Tak jen doufám, že snad alespoň ta naše 
řepská drakiáda bude, držte nám palce! 
A samozřejmě sledujte naše webové 
stránky www.repy.cz, kde vás budeme 
o všech přijatých opatřeních postupně 
informovat.

Jistě vám neuniklo, že v těchto měsí-
cích řešíme v Řepích potíže s přidělová-
ním magistrátních bytů. V minulém čísle 
zpravodaje jsem zveřejnila otevřený dopis 
panu radnímu na magistrát a jeho otištění 
vzbudilo velkou vlnu zájmu. Pokud vás toto 
téma zajímá, na str. 4 – 6 naleznete vyjá-
dření jak pana radního Adama Zábranské-
ho, tak řepské radní Jaroslavy Šimonové 
a samozřejmě i mé zhodnocení celé této 
nastalé situace. Věříme, že se těmito kroky 
věci pohnuly k lepšímu.

Ještě jednou vám tedy, i přes součas-
nou napjatou situaci, přeji hezké podzimní 
dny plné mírného slunce a krásných barev 
a všem vám přeji pevné zdraví. 

VAŠE JITKA SYNKOVÁ

SLOVO STAROSTKY

MĚSTSKÁ POLICIE
Vedoucím okrsku je komisař Vladi-
mír Bernát tel. 778 765 904, zástupce 
Bc. Roman Bartošák, tel. 778 701 032. 
(kontakty dostupné pouze v pracovní 
době: Po-Pá 7.30 – 16 hod.)

Seznam okrskářů:
Bohuslav Holan tel. 778 701 945
Minář Vlastimil tel. 778 701 949
Martin Žákovský tel. 778 701 944
Bc. Roman Bartošák tel. 778 702 032

Ctibor Čeleda tel. 778 701 998
David Hanc tel. 778 702 035
Mgr. Věra Menšíková tel. 778 702 031
Lenka Abrahamová  tel. 778 701 943

dočasně neobsazen tel. 778 701 906
Aleš Rajtr tel. 778 701 984
Martin Cásek tel. 778 701 997

 
Veronika Börnerová tel. 778 701 982
Tomáš Erben tel. 778 701 996
Jiří Žáček tel. 778 702 033

 Vzhledem k tomu, že jednotliví stráž-
níci mají různý režim služeb, může se 
stávat, že nebudou přijímat hovor na uve-
deném mobilním telefonu, či telefon ne-
bude dostupný. V takovém případě volejte 
prosím tel.č. 235 316 122 (úřední hodiny 
od 9 do 18 hod.), nebo 222 025 721-2 
(operační středisko obvodního ředitel-
ství – nepřetržitý provoz).   

TOMÁŠ NAVRÁTIL,
ZÁSTUPCE ŘEDITELE 

OŘ MP PRAHA 13
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CO VÁS ZAJÍMÁ

Vážená paní starostko, 

přečetl jsem si Váš otevřený dopis a rád bych reagoval na oba-
vy, ale bohužel i mnoho očividně nepravdivých informací, které 
jsou v něm zmíněné. Považuji za důležité, aby občané městské 
části Praha 17 měli k dispozici pravdivé informace o využívání 
bytového fondu hl. m. Prahy a nebyli uváděni v omyl.

Píšete: „Magistrát hl. m. Prahy pod Vaším vedením a s hes-
lem „Sociální zabydlování“ začal ve spolupráci s neziskovými 
organizacemi vytipovávat rodiny z celé České republiky, které 
žijí na ubytovnách, a přidělovat jim magistrátní byty v Praze, 
konkrétně v naší městské části“. Na naší společné schůzce jsem 
vás minimálně 2x upozorňoval, že toto tvrzení je absolutní nesmy-
sl, proto mne mrzí, že ho opakujete (a to hned několikrát). Heslo 
„sociální zabydlování“ slyším poprvé, je tedy asi z Vaší hlavy – já 
jsem ho z úst určitě nikdy nevypustil. Ale to je detail. Naše koalice 
se ve svém programovém prohlášení zavázala, že zajistí, aby děti 
v Praze nevyrůstaly v nevhodném prostředí ubytoven. Rozhod-
ně se to ale netýká rodin žijících mimo Prahu – žadatelé, kteří 
nebydlí v Praze alespoň 2 roky, nemají šanci stát se nájemníky 
magistrátního bytu (s výjimkou bytů pro podporované profese). 
Všech 7 rodin z ubytoven, kterým jsme pronajali byt na území 
Prahy 17, bydlí na území hl. m. Prahy déle než 2 roky, pět z nich 
dokonce celý život. Přestaňte prosím šířit lživou informaci, že 
pronajímáme městské byty rodinám z celé republiky.

Píšete: „Toto vše je výsledek změny pravidel přidělování 
magistrátních bytů, které Vaše koalice změnila. Mladí lidé 
z Prahy tak nemají šanci magistrátní byt získat.“ Nevím, na čem 
toto tvrzení zakládáte. Naše koalice změnila pravidla pronájmu 
magistrátních bytů na základě hrozby soudních sporů s Minis-
terstvem vnitra, které shledalo pravidla nezákonnými hned ve 
33 bodech. V souladu s koaličním prohlášením jsou nyní hlavním 
kritériem pro pronájem bytu kritéria jako je například závažnost 
bytové nouze, počet dětí a jejich věk či zdravotní stav. Mladé lidi 
rozhodně nijak nediskriminujeme. Za toto volební období jsme 
v celé Praze lidem v nouzi pronajali již 174 bytů, z toho bylo 102 
rodin a z toho 65 rodin samoživitelů. Raději ještě zopakuji, že jde 
o lidi, kteří v Praze žijí minimálně 2 roky.

Píšete: „V uplynulých dvou měsících byly magistrátní byty 
přiděleny těmto početným rodinám i u nás. Bohužel, již nyní 
jsme zaznamenali nejen řadu stížností od občanů na chování 
našich nových sousedů, ale dokonce i nárůst kriminality.“ Na 
území Prahy 17 jsme zatím pronajali 17 bytů rodinám v nouzi 
(z toho předtím 7 žilo na ubytovně, jak uvádím výše). Z toho 
pouze dvě rodiny mají více než tři děti (12 rodin má 1 nebo 2 
děti). 11 z těchto rodin jsou přitom rodiny samoživitelů, což je 
jedna z nejohroženějších skupin z hlediska bytové nouze. Je tedy 
zřejmé, že se až na výjimky nejedná o početné rodiny. Mrzí mne, 

jestli si občané Prahy 17 na některé nájemníky magistrátních 
bytů stěžují. Stížnosti řešíme, pokud se k nám dostanou. Jak 
jste ale sama zmínila na naší schůzce, městská část Magistrátu 
stížnosti nepředává, takže je ani řešit nemůžeme. Budu rád, 
když se to změní.

Píšete: „Vzhledem k předchozímu neúspěšnému jed-
nání, které u Vás na toto téma proběhlo s naším bývalým 
místostarostou, vyvolala jsem sama další jednání přímo 
s Vámi.“ Jednání s panem bývalým místostarostou Štěpařem 
vedlo k tomu, že jsme následně vyřešili 2 případy konkrétních 
nájemníků magistrátních bytů, na které byly opakované stížnos-
ti. Zároveň jsme se dohodli, že městská část bude Magistrátu 
předávat stížnosti a průběžně informovat o situaci v jednotlivých 
lokalitách. To se však bohužel neděje, možná proto se Vám 
jednání může jevit jako neúspěšné. Ještě jednou si Vás proto 
dovoluji vyzvat, abyste nám stížnosti, které se vám od našich 
nájemníků a dalších občanů dostanou, předávali, protože jinak 
je řešit nemůžeme.

Dále píšete, že Praha 17 není připravená na masivní nárůst 
rodin a nemáte dostatek sociálních pracovníků. Z výše uvedených 
reálných čísel myslím jasně vyplývá, že žádný masivní nárůst 
rodin neprobíhá, a už vůbec ne ze zbytku Česka. Jak jsem Vám 
sdělil na našem společném jednání, na podporu v bydlení ma-
gistrátních nájemníků není potřeba využívat kapacity sociálních 

Co mohou dělat občané Prahy 17, když si chtějí stěžovat 
na nájemníky magistrátních bytů

Stížnosti je potřeba podávat správci budovy, případně bytové-
mu odboru Magistrátu (například e-mailem řediteli odboru – 
josef.tunkl@praha.eu). Městská část Praha 17 nám zatím stíž-
nosti nepředává, takže je nemůžeme řešit. Pro úspěšné řeše-
ní stížnosti je vhodné přiložit jméno problematického nájemní-
ka, fotografii poškozeného majetku, potvrzení policie o výjezdu 
kvůli rušení nočního klidu či další dokumenty.

REAKCE NA OTEVŘENÝ 
DOPIS STAROSTKY 
PRAHY 17 
K PROBLEMATICE 
VYUŽÍVÁNÍ 
MAGISTRÁTNÍHO 
BYTOVÉHO FONDU
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CO VÁS ZAJÍMÁ

Vážení čtenáři, 
otištění mého otevřeného dopisu v minulém čísle zpravodaje 
vyvolalo velmi silnou odezvu, a to jak ze strany pana radního Zá-
branského, tak ze strany občanů naší městské části. Vzhledem 
k tomu, že se snažíme o objektivitu, dáváme prostor panu rad-
nímu s jeho vyjádřením. Zároveň s tím vám mohu sdělit, že pan 
radní vyslyšel mé pozvání a zúčastnil se jednání zastupitelstva, 
které se konalo 16. září 2020. 

Využívám možnosti a ráda bych se k jeho odpovědi a také 
přítomnosti na zastupitelstvu ještě vyjádřila. Na všechny naše 
dotazy sice odpovězeno nebylo, ovšem za nespravedlivé obvinění 
ze lži za používání termínu „sociální zabydlování“ se mi veřejně 
pan radní omluvil. Tento termín používá magistrát v komunikaci 
s naším Odborem sociálních věcí. Zjevné ale je, že kromě e-mai-
lů, které mi poslední dobou chodí, telefonátů, které poslouchám 
a příspěvků na sociálních sítích, vnímám také na vlastní kůži 
změny, které se tu odehrávají.  

Než se k nim dostanu, mám pro vás určitá fakta pro vaši 
představu o celé situaci: 

Počty nově zabydlených bytů v Řepích: Sociální odbor MČ 
Praha 17 disponuje informacemi, že ke dni 8. 9. 2020 je přidě-
leno 44 bytů od MHMP, z toho 17 bytů bylo přiděleno rodinám 
s dětmi (6 rodin s 1 nezletilým dítětem, 5 rodin se 2 nezletilými 
dětmi, 6 rodin se 3 a více nezletilými dětmi). Ve 44 bytech by 
mělo být (dle dostupných informací ze sociálního odboru) 52 
dospělých osob plus 42 nezletilých dětí. Většina těchto dětí je 
ve věku od 3 let do 16 let. Sociální odbor zároveň ke dni 8. 9. 
2020 eviduje dalších 16 „žádostí o provedení sociálního šet-
ření“ ze strany MHMP, pro další zabydlování nově opravených 
magistrátních bytů. 

K tomu jen doplním, že v podmínkách magistrátu pro přidělení 
bytu není trvalé bydliště v Praze. Jde pouze o pobyt na ubytovně 
v Praze po dobu dvou let. Tito lidé mají prokazatelně trvalá byd-
liště kdekoli mimo Prahu.

Celou tuto situaci a  její řešení si dovolím shrnout několika 
body: 
■  Pro klidné bydlení je zcela zásadní, aby nedocházelo ke stěho-

vání více rodin z ubytoven do jednoho domu. 
■  Pro pokus o jejich začlenění je třeba zamezit jejich slučová-

ní. S větším počtem těchto osob rostou rizika. Těm je třeba 
předcházet. 

■  Řešení situace AŽ NÁSLEDNĚ je vždycky špatné. 
■  Dát lidem, kteří v těchto domech žijí i několik desítek let, jako 

jediné východisko stížnost, je stejně špatné.
■  Když už dojde na stížnosti, je pozdě a řešení jsou složitá.

Je přece zcela zásadní přemýšlet PŘEDEM nad skladbou oby-
vatel jednotlivých domů, potažmo jednotlivých lokalit!

Pro představu vám ocituji úryvky z několika e-mailů, které 
mi v poslední době přišly: „Momentálně máme v domě, kde 

je celkově 58 bytů, již sedm obsazených sociálně slabými ví-
cečlennými rodinami, a to v domě ještě 14 volných bytů zbývá. 
Pokud se tedy obsadí i zbytek bytů těmito rodinami (s čímž 
bohužel počítáme) bude to cca 1/3 bytů, což není rozhodně 
rozdělení napříč domy.“

„….pustit děti samotné na zmrzlinu do oblasti McDonald 
a Slánská, je téměř nemožné, děti se samotné chodit bojí 
i z důvodu slovních komentářů na jejich adresu. Chápu, že 
Řepy jsou periferie Prahy, bydlení je dostupnější, nicméně 
žiji zde celý život a letos poprvé uvažujeme o změně lokality 
nejen na školní docházku dětí, ale i na bydlení."

„Poslední dobou jsme u nás v Řepích zaregistrovali zvý-
šený pohyb – nebojím se říci – celých tlup mladých Romů 
a jiných nepřizpůsobivých, kteří slovně obtěžují i fyzicky na-
padají mladší děti, které se neumí a také bojí bránit přesile. 
Volání strážníků nemá smysl, neboť tito „stateční“ okamžitě 
utečou.“

Věřte mi, mohla bych pokračovat ještě dlouho, ale tím se nic 
nevyřeší. 

Naše městská část, konkrétně paní radní Ing. Šimonová, po 
incidentu, který v loňském roce skončil peticí občanů a naštěstí 
vystěhováním dané osoby, usilovala o místo v Komisi pro přidě-
lování bytů. Ovšem naše žádost na magistrátu nebyla vyslyšena. 
Naše městská část tudíž nemá absolutně žádný vliv na to, komu 
a kde přiděluje magistrát své byty.

Nicméně, pan radní Zábranský mi přislíbil spolupráci v rámci 
projektu Integrovaného systému řešení bytové nouze a pravidelná 
pracovní setkání. Pokud se nebude jednat pouze o administrativní 
záležitost, ale reálně se bude naše městská část podílet na roz-
hodování, budeme dostávat informace od magistrátu včas, tak to 
bude dobrý krok. V tuto chvíli se nám ovšem pouze vrší stížnosti, 
a to především od lidí, kteří až do této doby neměli odvahu oficiálně 
něco radnici sdělit. Všechny tyto reakce, stížnosti a podněty jsou 
a budou panu radnímu samozřejmě přeposílány, aby již nemohlo 
dojít k argumentaci, že o žádných problémech v Řepích nevědí. 

Oficiálně jsme také požádali o zřízení stálé služebny městské 
policie v Řepích (24 hod. dozorčí služby), aby bylo možno v přípa-
dě potřeby zakročit hned a nebyli jsme vystaveni riziku pozdních 
dojezdů k incidentům. O rozhodnutí v této záležitosti vás budeme 
samozřejmě informovat.

Závěrem bych vám chtěla poděkovat za vaše podněty i stíž-
nosti a ujišťuji vás, že udělám vše proto, aby byl život v naší 
městské části opět klidný.

PHDR. JITKA SYNKOVÁ,
STAROSTKA MČ PRAHA 17

pracovníků městské části, hl. m. Praha za tímto účelem vytvořila 
úvazky v Doplňkové síti Krajské sítě sociálních služeb.

Vážená paní starostko, obavy vedení městské části a jejích občanů 
beru vážně. Posílání otevřených dopisů ale problémy nevyřeší. Opako-
vaně proto navrhuji, aby městská část Magistrátu předávala stížnosti 
na nájemníky magistrátních bytů, abychom je mohli řešit. V několika 

případech se nám již podařilo situaci napravit. Zároveň nabízím měst-
ské části Praha 17 spolupráci v rámci našeho projektu Integrovaného 
systému řešení bytové nouze a pravidelná pracovní setkání, abychom 
společně mohli případné problémy řešit. 

S POZDRAVEM
ADAM ZÁBRANSKÝ,

RADNÍ HL. M. PRAHY PRO BYDLENÍ A TRANSPARENTNOST

VYJÁDŘENÍ STAROSTKY K DOPISU 
RADNÍHO ZÁBRANSKÉHO

CO VÁS ZAJÍMÁ
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v minulém čísle Řepské sedmnáctky byl uveřejněn otevřený do-
pis radnímu hl. města Prahy pro bydlení a transparentnost Adamu 
Zábranskému. Ráda bych uvedla některé doplňující informace.

Rada HMP přijala dne 5. srpna 2019 svým usnesením č. 1606 
novelu „Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a uby-
tovacích místností v objektech HMP nesvěřených městským 
částem“. Na základě těchto pravidel jsou přidělovány byty pro 
vybrané profese, byty pro seniory, byty zvláštního určení pro po-
stižené a byty pro osoby v sociální tísni. Nájemní smlouvy jsou 
uzavírány na dobu určitou.

Na podzim téhož roku přidělil Magistrát HMP v rámci sociální-
ho začleňování do bytového domu v Slánské ul. č. 1678 více než 
10 bytů novým nájemníkům, z nichž někteří naprosto nerespek-
tovali pravidla sousedského soužití. Obyvatelé tohoto domu si 
stěžovali neúspěšně na MHMP, sepsali petici, kterou podepsalo 
143 osob a obrátili se s žádostí o pomoc na naší městskou část. 
Od října byl žádán radní HMP Zábranský o setkání, všechny stíž-
nosti občanů včetně petice mu byly zaslány. Též obdržel vyjádření 
sociálního odboru ke vzniklé situaci. 

Schůzka se uskutečnila v prosinci 2019 a zúčastnila jsem se jí 
společně s bývalým místostarostou pro správu majetku Ing. arch. 
Štěpařem. Radnímu byly předloženy návrhy řešení:
■  přidělovat byty HMP tak, aby nedocházelo ke kumulaci osob 

v sociální tísni v jednom bytovém domě, 
■  při přidělování bytů postupovat formou tzv. prostupného by-

dlení (ulice – ubytovna/azylový dům – obecní byt), aby si tito 
žadatelé o byt osvojili pracovní návyky a návyky, nezbytné pro 
soužití s ostatními, 

■  zlepšit a zintenzivnit komunikaci s vedením městské čás-
ti a s veřejností, aby se předcházelo šíření strachu a paniky,

■   do procesu přidělování bytů zapojit zástupce městských čás-
tí. Žádost o účast zástupce naší městské části v Pracovní sku-
pině pro posuzování žádostí o pronájem bytu ze zdravotních 
a sociálních důvodů, která je poradním orgánem radního, byla 
však odmítnuta. 
Kladným výsledkem této schůzky bylo ukončení nájemní 

smlouvy nejvíce problematické osoby a přislíbeno zajištění 24 
hodinové ostrahy v domě, které by přispělo k uklidnění situace.

Další problémy nastaly v červnu 2020, na které reagovala 
paní starostka další schůzkou s radním HMP a poté otevřeným 
dopisem.

Důstojné bydlení je nejen základní lidskou životní potřebou, 
ale i finančně nákladnou záležitostí a jeho dosažení často vy-

soko přesahuje možnosti jednotlivců i rodin. Přidělování bytů 
HMP osobám v sociální tísni by mělo být proto velmi citlivou 
záležitostí a zohledňovat nejen potřeby žadatele, ale reálnou 
schopnost a snahu řešit svou nepříznivou situaci. V neposlední 
řadě je nutné zohledňovat požadavky ostatních obyvatel domů 
na klidné bydlení.

Bylo by dobré, aby volení zástupci HMP poznali názory oby-
vatel, kterých se tato situace dotýká. 

ING. JAROSLAVA ŠIMONOVÁ
RADNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

VÁŽENÍ OBČANÉ,
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V podzimních měsících si budeme 
připomínat významnou událost, 
která rozdělila české dějiny pomy-

slně na dvě poloviny. Bitva na Bílé hoře 
8. listopadu 1620 dala vzniknout dnes běž-
ně užívaným pojmům – doba předbělohor-
ská a doba pobělohorská. Už proto, že se 
jí začala třicetiletá válka, která razantně 
poznamenala další politický vývoj celé Ev-
ropy. Vnímání bitvy i dalších událostí s ní 
souvisejících zaznamenalo v průběhu čes-
kých dějin snad všechny extrémní polohy 
– z ponejprv oslavovaného "zázračného 
vítězství" se tato událost postupně stala 
národní katastrofou a oplakávanou "slav-
nou porážkou" v českých dějinách. V sou-
časnosti však dochází ke kritickému pře-
hodnocení bělohorských událostí a začíná 
být stále snazší oddělit reálné události od 
pozdějších interpretací, které od prvopo-
čátku vznikaly více či méně účelově z po-
třeb té které doby. 

Již téměř více než deset let se Poutní 
místo Panny Marie Vítězné připravuje na 
připomínku 400. výročí bělohorské bit-
vy. V letech 2015–2020 byla provedena 
náročná rekonstrukce budov a byly také 
upraveny přilehlé zahrady. Přes omezení 
způsobená nouzovým stavem – anebo 
spíš právě kvůli nim – je v tomto roce 
poutní areál otevřen s výjimkou pondělí 
pravidelně každý den mezi 9 a 18.30 hodi-
nou. Každý návštěvník si tak tuto národní 
kulturní památku může prohlédnou sám, 
v sobotu a neděli má možnost účastnit 
se v 15 hodin prohlídky s průvodcem. Od 
druhé poloviny září jsou navíc v nádvoří 
poutního areálu postupně instalovány 
informační panely, které seznamují ve-
řejnost s důležitými fakty souvisejícími 
s bitvou i poutním místem.

Ve chvíli, kdy bude instalováno všech 
14 panelů, vznikne tak výstava, kterou 
z podnětu zde sídlících benediktinek vy-
tvořili pracovníci 1. oddělení Národního 
archivu a která se koná pod záštitou Bene-
diktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. 
Markéty v Praze-Břevnově a s přispěním 
Městské části Praha 17 a Magistrátu hl. 
města Prahy. 

Prezentovány budou archivní materiá-
ly a exponáty dokumentující bělohorské 
události – stavovským povstáním počína-
je a přímými důsledky bitvy konče. Další 
část výstavních panelů bude mapovat 
první poutě a vznik Poutního areálu Panny 

Marie Vítězné. Téma bělohorských poutí 
a jeho radikální zvraty způsobené změ-
nami politických i kulturních zájmů bude 
sledováno až do naší doby. Poprvé budou 
také prezentovány dokumenty nalezené 
v roce 2017 při opravách věže kostela 
v makovici kříže. Krásná architektura ba-
rokního poutního místa vytváří výstavě 
zcela přirozenou kulisu, ale samozřejmě 
je také její nedílnou součástí. Je až neu-
věřitelné, jaký barokní klenot byl postaven 
na místě původní obdélníkové kapličky – 
kostnice. Jak k tomu došlo a jaké vývojo-
vé stupně předcházely současné podobě 
bude prezentováno nejen na výstavních 
panelech, ale i pomocí několika 3D mo-
delů znázorňujících postupné utváření 
komplexu.

Vernisáž výstavy proběhne v  úterý 
20. 10. 2020 a zúčastní se jí kromě tvůrců 
výstavy i zástupci městské části Praha 17 
a také magistrátu, kteří se stali spolu 
s Národním archivem hlavními patrony 
celé výstavy. 

Výstava bude přístupná až do konce 
listopadu vždy od úterý do neděle mezi 
9 a  17 hodinou, vstupné na výstavu 
je dobrovolné a  bude použito na další 
nutné opravy poutního místa. Termíny 
prohlídek výstavy s průvodcem a výjim-
ky v otevírací době je možné ověřit na 
webových stránkách sester benediktinek 
- www.benediktinky.cz.

SR. PETRA PAVLÍČKOVÁ

VÝSTAVA K 400. VÝROČÍ BITVY NA BÍLÉ HOŘE

CO VÁS ZAJÍMÁ

foto: Petr Neubert foto: -ras-
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VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY V ŘÍJNU
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY (VOK) budou přistavovány ve 
všední dny v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod. a o víkendu 
od 12 do 16 hod. Po celou dobu přistavení bude přítomna ob-
sluha, která bude koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou 
na daném stanovišti zůstávat přes noc.

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

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

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

ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Městská část Praha 17 není zodpovědná za případné změny časů 
ani termínů přistavení VOK. Služby jsou financované z prostředků 
Magistrátu hl. m. Prahy a zprostředkovávány společností Praž-
ské služby a.s. a FCC Group s.r.o. (dříve .A.S.A.). V případě, že 
zjistíte nedostatky v poskytované službě, nahlaste tuto skuteč-
nost prostřednictvím emailu callcentrum@psas.cz / cisterepy@
praha17.cz nebo na tel.: 235 300 655. Děkujeme!

CO LZE ODLOŽIT DO VOK
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako 
je např. nábytek, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.), kober-
ce, 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 komunálního odpadu (jako např. baterie 

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

če, přehrávače, telefony apod.) 
•  stavební suť

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnika-
telskými subjekty!!!

 1. 10. 14-18 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
 2. 10. 14-18 hod. Parkoviště Na Moklině (U Sklíčka)
 9. 10. 14-18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (ul. Šímova)
 10. 10. 12-16 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
 15. 10. 14-18 hod. Parkoviště Drahoňovského
 16. 10. 14-18 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
 23. 10. 14-18 hod. Parkoviště Galandova
 30. 10. 14-18 hod. Parkoviště Jiránkova
 31. 10. 12-16 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

 4. 10. 9-12 hod. Parkoviště Laudova
 11. 10. 9-12 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
 18. 10. 13-16 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
 24. 10. 13-16 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám 
 25. 10. 9-12 hod. Parkoviště Na Moklině (U Sklíčka)

ŘÍJEN

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

Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uza-
vřených nádobách!

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

TRASA B – 8. 10. – ČTVRTEK
1. ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085) 15.00-15.20
2. ul. Laudova (slepé rameno - nad ZŠ) 15.30-15.50
3.  ul. Nevanova (proti bývalému zdravotnímu 

středisku č. 1079) 16.00-16.20
4. ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050) 16.30-16.50
5. ul. Mrkvičkova (dle možnosti zastavení) 17.00-17.20
6. ul. Na Fialce I.  17.30-17.50
7. ul. Brunnerova (parkoviště) 18.00-18.20
8. křižovatka ul. Březanova - U Boroviček 18.30-18.50

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

Přistavované kontejnery budou s obsluhou. 

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky 
rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spada-
né ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, 
skořápky od vajec apod.

Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gas-
troodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné 
piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.

Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního měs-
ta Prahy. 

UPOZORNĚNÍ!
Biovoky budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, v přípa-
dě naplnění kontejneru před koncem doby přistavení budou kontej-
nery měněny za prázdné.  

ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

KAM S BIOODPADEM 
Stanoviště BIOVOK:
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V průběhu srpna začali pracovníci Odboru životního pro-
středí a dopravy opravovat lavičky na území městské 
části. Za krátkou chvíli je přes sto opravených a nově na-

třených laviček, které byly předtím poničené, počmárané a vli-
vem počasí zašlé.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Je to téma, které se každý rok opakuje. Ne vždy je však věc 
tak jednoduchá, jak vypadá. Do sečí v intravilánech obcí za-
sahuje nespočet faktorů, které je potřeba brát v potaz, a kte-

ré podmínky sekání trávy ovlivňují a mění každý sezonní týden. 
Od první seče se upravují kontrolní dny pověřených pracovníků 
OŽPD na vyšší počet, kdy i mimo tyto kontrolní dny probíhá ko-
munikace mezi správcovskou firmou a úřadem, vše dle potřeby 
a aktuálních klimatických podmínek. 

Klimatické podmínky, to je hlavní proměnná, která udává směr 
sekání. Vedra – dlouhá několik týdnů či jen pár dní, déšť – příva-
lový či přetrvávající několik dní atd. Při suchých týdnech se seče 
zpomalují, řeší se jednotlivé oblasti nebo se sekání úplně zasta-
vuje. Když prší, samozřejmě se neseká a čeká se, jak déšť trávě 
pomůže. Na intenzitu navazuje výška sečí, která se v posledních 
letech ustálila na 8–10 cm, opět záleží, jaké vládne zrovna v té 
době počasí. Různí se názory, jestli nechat trávu růst či sekat 
intenzivně jako v předešlých letech. Nikdy asi nenajdeme shodu, 
ale snažit se najít „střední cestu“, to by měl být cíl. 

Jeden tábor říká, ať se neseká, že při intenzivním sekání se 
nedrží ve městě vláha a hmyz, druhý kontruje, že budou všude 
klíšťata, exkrementy, džungle apod. Pravdou též je, že pokud 
se seká tráva vyšší, kterou již nelze lehce mulčovat, je nutné ji 
sbírat či plochy přesekat ještě jednou a zvyšuje se cena takové 
seče mnohdy až dvojnásobně. 

Hlídáním aktuálních klimatických podmínek, úpravou intenzity 
sečí, výšky sečí, občas pozastavením, komunikací v rámci aktu-
álního dění, místy, kde se tráva poseká jednou za rok a nechá se 
růst, se snažíme vybalancovat mezi těmito názory. 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

OPRAVUJEME 
LAVIČKY

JAK SE SEKÁ TRÁVA

foto: Archiv OŽPD

Ilustrační foto. Zdroj: shutterstock.com
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BYLI JSME PŘI TOM

# ZAŽÍT ŘEPY JINAK 2020
O ŽIVOTĚ, OLIVÁCH A SVOBODĚ

Jsou chvíle, kdy si uprostřed vypjaté 
situace řeknete: „A dost, stačilo!“ 
Bývají chvíle, kdy si naopak v tom 

nejlepším a nejšťastnějším okamžiku, kdy 
se vše daří, řeknete: „Ano, za to stojí žít“. 
Takto rozkročen jsem stál v sobotu 5. září 
na Bílé Hoře mezi „Kulturáčkem“ a hlav-
ním podiem našeho sousedského festiva-
lu Zažít Řepy Jinak 2020 situovaným na 
Bílé Hoře na konci ulice U Boroviček. Ta-
kové věci se vám zkrátka stávají, když se 
rozhodnete pořádat podobné akce, které 
jsou závislé na počasí, ochotě okolí a pod-
poře přátel. 

První faktor vás potrápí skoro vždy. Za-
tímco první dva ročníky festivalu byly ve 
znamení krásného počasí a třetí ročník byl 
naopak pod příkrovem deštivých mraků, 
ten čtvrtý si vybral obě polohy. Ráno nebe 
bez mráčku, ve dvě hodiny odpoledne 
ulice plná lidí zalitá sluncem a od půl třetí 
do půl čtvrté máte co dělat abyste udrželi 
přístřešky na svých místech a návštěvníky 
na festivalu a koukáte, aby vás to všechny 
nespláchlo dolů do sídliště. V podvečer pak 
zase stojíte pod jasným nebem a nasvíce-
ným podiem s rozjetou kapelou, a ještě 
rozjetějším publikem. Prostě život.

Druhý faktor, tedy ochota okolí – čti 
partnerů – je něco, bez čeho se obejdete 
těžko, ale při troše dobré vůle to jde, i když 
by to drhlo a nemělo takovou úroveň, jakou 
byste si představovali. Bez každoroční po-
moci Úřadu městské části Praha 17 a jejích 
ochotných zaměstnanců, bez ochoty a po-
moci Kulturního domu na Bílé Hoře, Domu 
dětí a mládeže Praha 6, sester benediktinek 
z Poutního místa na Bílé Hoře, spolku Au-
tomat, který je garantem celorepublikové 
akce Zažít Město Jinak, a konečně Letiště 
Václava Havla Praha, by to zkrátka nebylo 
ono. To máte jako s tou olivou a martini. 
Má jiskru, říz a je suché, že byste jej mohli 

uždibovat vidličkou, ale bez té olivy to pro-
stě vážně není ono. Bez pomoci a podpory 
výše uvedených by to byla jen těžká dřina, 
která by drhla mezi zuby, zabrala dvakrát 
tolik práce a rozhodně by nemohla být nikdy 
tak velkoryse pojata.

Na třetím faktoru jsem pak vyloženě zá-
vislý. Podpora přátel je něco, bez čeho se 
neobejdete jak při organizaci čehokoliv, ale 
ani v životě. Bez pomoci přátel v našem 
organizačním týmu, přátel z řad sousedů, 
kteří jako paní Věrka vytáhnou před svou 
zahrádku pohovku, koberec a lampu, aby 
navodili malebný pocit domácí pohody, 
bez přátel, kteří přijedou přes půl Prahy 
nebo dokonce republiky, bez přátel, kteří 
se vyškrábou ze sídliště za vámi nahoru na 
tu Bílou Horu a zůstanou tam s vámi i přes 
nepřízeň počasí celé odpoledne, bez toho 
by to zkrátka nemělo smysl dělat. To za to 
vážně stojí. Je to víc než bezva pocit, je to 
svoboda a kvůli tomu to chcete dělat zas 
a znova! Pak vás ani ten déšť nerozhodí. 
Teda on vás rozhodí, ale pak vás to přejde 

a jste vlastně rád. Protože ani správné 
divadlo si neužijete bez pořádné katarze 
a když to na podiu trochu zaskřípe.

Jako každý rok mám potřebu z tohoto 
místa poděkovat všem, kteří se na organiza-
ci našeho sousedského festivalu Zažít Řepy 
Jinak podíleli. Věřím, že s námi zůstanou 
i nadále a také věřím, že se s vámi se všemi 
potkáme zase při nějaké další příležitosti. 
Protože přes tu veškerou nepřízeň osudu 
spojenou s covidovým šílenstvím a s ním 
souvisejícími opatřeními si musíme zacho-
vat nadhled a chuť se potkávat a podporovat 
se navzájem. Navštěvovat různé kulturní 
akce ať jsou kdekoliv, protože kultura je na-
prosto klíčovým zdrojem našeho vnitřního 
rozvoje a svobody. Protože tyto zážitky vám 
nikdo nevezme, zůstanou součástí vás sa-
motných. Žijte a buďte svobodní! Zažívejte 
Řepy! A za rok snad zase na viděnou!

ZA REALIZAČNÍ TÝM 
ZAŽÍT ŘEPY JINAK

JOSEF DIRBÁK, SOUSED

foto: Archiv ZŘJ a sester benediktinek
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V  souvislosti s požadavky na vylep-
šení a zpřehlednění webu měst-
ské části Praha 17 a také na vytvo-

ření nové grafické úpravy, byla v loňském 

roce zřízena pracovní skupina k úpravě 
webových stránek Řep. V návaznosti na 
dotazníkové šetření a dva workshopy, kte-
ré proběhly se zapojením veřejnosti, byly 

pracovní� skupinou zpracovány podklady, 
které shrnuly zásadní představy o tom, jak 
by měl web vypadat. Tyto požadavky byly 
předány zhotoviteli. Následně byl vytvo-
řen návrh celkové grafiky a funkční� pro-
totyp webu, do kterého byly implemen-
továny naše další připomínky. 

Hlavními prvky inovace byl přechod na 
informační architekturu přívětivější pro ná-
vštěvníky, kteří nejsou znalí úřední termi-
nologie. Významným krokem byl přechod 
na responzivní design, který umožňuje při-
způsobit se jakémukoliv zařízení. 

Prohlížení stránek je pro návštěvníka 
pohodlné z tabletu nebo mobilního telefo-
nu, stejně jako z monitoru počítače. 

Závěrem bych rád poděkoval celé pra-
covní skupině, zejména IT oddělení naše-
ho úřadu.

Všem uživatelům přeji, aby se jim nové 
webové stránky líbily a zejména byly pro 
každého návštěvníka snadno přístupným 
a přehledným zdrojem informací.

MARTIN MAREK, 
MÍSTOSTAROSTA

10. 10. 2020 SPUSTÍME NOVÉ WEBOVÉ 
STRÁNKY NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI

foto: -mish-
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CO VÁS ZAJÍMÁ

PŘIVÍTALI 
JSME NOVÉ 
OBČÁNKY

REKONSTRUKCE OC ŘEPY ZAČNE V ŘÍJNU, 
DOJDE K DOČASNÉMU UZAVŘENÍ CHODNÍKU 
U OBCHODNÍHO CENTRA

Vítání občánků patřilo vždy mezi ra-
dostné obřady, které se na půdě ře-
pské radnice odehrávaly. Bohužel, 

koronavirová krize, která na jaře ochromi-
la celou Českou republiku, zabránila v ko-
nání i těchto milých setkání.

S velkou radostí tedy Odbor občansko-
-správní připravoval po půlroční pauze vítá-
ní občánků nyní na podzim. Tento obřad, 
který proběhl v úterý 15. září, byl však tak 
trochu výjimečný. Vzhledem k další hroz-
bě v souvislosti s šířením nemoci covid 
19 proběhl venku, na prostranství před 
Kulturním domem na Bílé Hoře. Počasí 
bylo opravdu nádherné, a tak si všechny 
děti i jejich rodiče mohli vychutnat krásné 
vystoupení dětí z MŠ Socháňova, pod ve-
dením Blanky Špátové a Dany Kadlečkové.

Ani tentokrát nechyběly gratulace od 
starostky Jitky Synkové, která všem pří-
tomným předala pamětní list, drobný 
dárek a květinu.

Všem dětem i jejich rodičům gratuluje-
me a přejeme do dalších let mnoho zdraví 
a radosti.

TEXT A FOTO: -RAS-

Obchodní centrum Řepy čeká rekon-
strukce, jejím výsledkem bude mo-
derní obchodní centrum komunit-

ního charakteru.
Vzhledem k rozsáhlým stavebním úpra-

vám, kdy se bude bourat původní scho-
diště v uzavřené budově A obchodního 

centra, dojde však k dočasnému uzavření 
chodníku vedoucímu okolo obchodního 
centra na ulici Makovského. Toto uzavření 
bude trvat přibližně měsíc, poté již budou 
moci chodci chodník opět využívat. 

Autobusová zastávka Slánská před OC 
Řepy bude po celou dobu rekonstrukce v pro-

vozu, pouze bude zkrácena. Do obchodního 
centra se zákazníci během rekonstrukce do-
stanou vchody u prodejny Albert a z parkoviš-
tě. Veškeré prodejny a provozovny v budově 
B budou během rekonstrukce otevřeny. 

ZDROJ: SPOLEČNOST TRIKAYA

NOVÝMI OBČÁNKY SE STALI:

Magdaléna Neradová, Michael Zerner, 
Josefína Sladká, Jan Petrásek, Jan 
Chlad, Anna Sičová, Karolína Ryplová, 
Dan Punčochář, Dominik Krupka, Leo-
nardo Morelli, Aneta Hejpetrová, Jan 
Jirec, Kristýna Fialová, Nina Mateso-
vá, Ella Waigertová, Filip Liška, Karolí-
na Musilová, Terezie Kořistková.
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HLEDÁME POHÁDKOVÉ ČTECÍ BABIČKY A DĚDEČKY
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V PRAZE 17

ULIČNÍK – SCHWARZOVÉ

Jsme nezisková organizace Mezi námi, o.p.s., která podpo-
ruje mezigenerační setkávání.
V našem programu Přečti dochází dobrovolníci senioři pravidel-

ně, jednou týdně na 30 minut, číst dětem do mateřských škol před 
spaním. Mateřská škola je vybírána po dohodě se seniorem tak, aby 
byla v blízkosti jeho bydliště a docházení bylo co nejpohodlnější. 

Senioři svým klidným předčítáním a kvalitní mluvnickou do-
vedností přispívají ke čtenářské a jazykové gramotnosti dětí. Děti 
díky pravidelnému kontaktu získávají úctu ke starší generaci.

Seniorům na oplátku děti pomáhají k udržení aktivního život-
ního stylu a elánu. 

V rámci aktivit, které pro naše dobrovolníky pořádáme, se pak 
senioři začleňují do místní komunity, navazují nová přátelství, 
mají možnost účastnit se zajímavých akcí, seminářů, veřejných 
dílen, výletů. 

Jaké je to být čtecí babičkou nejlépe vyjádří slova jedné z 
našich dobrovolnic, paní Aleny Lindauerové:
Zajímá vás, co znamená termín "Čtecí babička"?

Jedná se o dobrovolnickou, tedy bezplatnou, pravidelnou 
činnost, kterou vykonávají senioři v důchodovém věku. Tedy ti, 
kteří nechodí každodenně do zaměstnání, mají dostatek času, 
rádi se pohybují mezi dětmi a chtějí dělat něco užitečného, ne-
jen pro sebe.

Stačí jen si opatřit výpis z rejstříku trestů, lékařské potvrzení 
a s chutí nastoupit, po dohodě s ředitelkou školky, do některé 
třídy.

Já osobně ve školce v Praze 4 čtu už tři roky nejmladším dě-
tem. Já osobně jsem se k této činnosti dostala náhodou, když 
jsem si přečetla v časopise městské části, že v rámci podpory 
mezigenerační vztahů, jsou potřeba v mateřských školkách ba-
bičky i dědečkové, kteří by po obědě chodili do školek číst dětem 
před odpoledním spaním.

A nelituji, práce mě baví, tedy spíš zábava. Celý život jsem pra-
covala ve školství, takže by mi kontakt s dětmi v důchodu chyběl. 
A ti nejmenší jsou rádi, když se paní učitelka na chvíli vymění za 
někoho jiného. Někdo z nich ani svou babičku nemá, nebo má 
mladou, ještě pracující, která na čtení pohádek nemá čas. Rodiče 
taky ne, tak si jejich ratolesti poslech užijí ve školce. A taky si 
s námi rádi popovídají. Někdy se společně hodně nasmějeme, 
ale jen chvilku, jsem tam přeci hlavně proto, abych je uspala.  

Tak mám dobrý pocit, když čtu postupně tišeji a pomaleji, 
až usne i ten poslední neposeda a mně se z toho taky klíží oči.

Tak co, kdo se k nám přidáte?

KONTAKT: INFO@MEZI-NAMI.CZ, 
TEL.: 732 732 160, 605 785 020

Po delší době se na stránky Řepské sedmnáctky vrací „Ulič-
ník“. A to z prostého důvodu – máme tu novou ulici. Odpo-
juje se od Opukové ulice, protíná ulici U Boroviček, vede ko-

lem vyhlídkové věže aktivního lesoparku a končí v ulici Na Fialce II. 
V této lokalitě dochází v poslední době k výstavbě rodinných domků.

Byla pojmenována po významné řepské rodačce Dagmar 
Schwarzové (1924-2012), vynikající malířce a restaurátorce. Z jejího 
rozsáhlého restaurátorského díla připomeňme Alšovy a Ženíško-
vy závěsné obrazy a fresky v Národním divadle a v Lobkovickém 
a Valdštejnském paláci, obrazy v kostelech sv. Mikuláše na praž-
ském Staroměstském náměstí, sv. Voršily na Národní třídě a sv. 
Tomáše na Malostranském náměstí. Na hradě Karlštejn restau-
rovala deskové obrazy od mistra Theodorika v kapli sv. Kříže. Její 
restaurátorské cesty vedly i do zahraničí – do italské Florencie.

Pro nás Řepany odkryla a zrestaurovala nalezený páskový 
ornament z doby románské na portálu kostela sv. Martina, který 
se později stal součástí řepského znaku.

JAN BÖSSER

Vážení čtenáři,
v září minulého roku odstartovala v Řepské sedmnáctce soutěž 
pro naše čtenáře s názvem „Řepský Všeználek“. Každý měsíc 
pro vás byla připravena jedna otázka z místní historie. Odpovědí 
chodilo mnoho a nás celý rok těšil váš zájem, a hlavně vaše zna-
losti, které jste ve svých odpovědích prokázali.

Došlé odpovědi jsme pečlivě evidovali a po roce vyhodnotili 
čtyři nejúspěšnější luštitele. A zde jsou naši výherci:

Ing. Miroslav Juráň
PhDr. Ing. Daniel Belčev, Ph.D.
Markéta Burkertová
Ludmila Belčevová

Všem děkujeme za účast a vítězům gratulujeme! Výherci 
budou v následujících týdnech kontaktováni ohledně termínu 
převzetí ceny.

-RAS-

Řepský Všeználek

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ – ČERVENEC 2020

Dnes již zaniklý rybník Průhon se nacházel mezi ulicemi Galando-
va a Makovského, přibližně v místě dnešního parkoviště za pro-
dejnou Tesco.

ZA REDAKČNÍ RADU JAN BÖSSER

SOUTĚŽ ŘEPSKÉ SEDMNÁCTKY

foto: -mish-
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KALENDÁŘ AKCÍ

1. – 31. 10. "Genius loci" – výstava, 
vzdávající hold starým uličkám a zá-
koutím Prahy na akvarelu Josefa Balka 
a fotografiích Veroniky Pilařové. Refek-
tář, vstupné dobrovolné.

4. 10. Podzimní oslava svatých – Pan-
ny Marie, sv. Ludmily, sv. Václava a sv. 
Martina středověkou a renesanční hud-
bou v podání vokálního společenství 
Cantio.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, 
od 17.00 hod.

11. 10. Kakofon – tóny v barvách pod-
zimu – koncert na podporu Domova sv. 
Karla Boromejského, zazní skladby od 
pozdní renesance, zastoupené Claudio 
Monteverdim, přes spirituály a lidové 
písně české i zahraniční, až po hudbu 

20. a 21. století ve skladbách mj. Ja-
roslava Ježka, Nata King Colea nebo 
Christophera Tina. 
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, 
od 17.00 hod.

18. 10. Barevné tóny Francie v podá-
ní Dua Dacapo (Kateřina Macourková 
Hlaváčová – flétna  a Michal Macourek 
- klavír), na programu zazní díla Mauri-
ce Ravela, Clauda Debussyho a Gabri-
ela Fauré. 
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 
hod.

25. 10. Koncert Folkové skupiny Vrak, 
účinkují: Zdeněk Kopřiva (kytara, foukací 
harmonika), Jan Baptista (kytara, zpěv), 
Eva Jendřejasová (zpěv, klávesy, rytmic-
ké nástroje), Adéla Kopřivová (zobcové 

flétny, zpěv), Jan Zikán (basová kytara, 
zpěv) a Lenka Mázlová (akordeon, ryt-
mické nástroje, zpěv), zvuk Miloslav 
Procházka.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.00 
hod.

1. 11. Alžbětinská serenáda v podání 
houslistky Dany Kláskové, během vy-
stoupení bude představeno právě vzni-
kající stejnojmenné CD s nejoblíbenější-
mi melodiemi z oblasti vážné i populární 
hudby (Alžbětinská serenáda, Balada 
pro Adélku, Malá noční hudba, Na krás-
ném modrém Dunaji, S láskou žít, Jako 
Penelope, Michelle, O Mio babbino caro 
a další), průvodní slovo – hudební skla-
datel Pavel Skalický.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, 
od 17.00 hod.

Září je měsícem, ke kterému neod-
myslitelně patří vinobraní. To ře-
pské, Vinobraní v Klášteře, pro-

běhlo v neděli 13. září. Konání letošního 
sedmého ročníku bylo lehce ohroženo, 
vzhledem k současné nelehké koronavi-
rové situaci. Jistě ale všechny návštěv-
níky velmi potěšilo, že oblíbená akce pro-
běhla a bylo možné strávit na klášterní 
zahradě opět krásné odpoledne prová-
zené zajímavým kulturním programem. 
Letos se představili Jožka Šmukař s cim-
bálovou muzikou, zpěvačka a herečka di-
vadla Semafor Kamila Kopáčková, Cim-
bálová muzika sourozenců Holubových 
s Jiřím Žigmundem a Folklorní soubor 
Lučinka.

Roli moderátorky již tradičně na vý-
bornou zvládla Monika Straková, které 
společně s představenou kláštera, S.M. 
Konsolátou Mgr. Miroslavou Frýdeckou, 
patří také velké poděkování za organizaci 
a přípravu celé akce.

Po slavnostním zahájení, ve kterém 
přítomné pozdravila i starostka PhDr. Jitka 
Synková, následovala tradiční symbolická 
sklizeň révy na klášterní vinici a požehnání 
P. Lukáše Lipenského.

Na závěr snad ještě poděkování Nadaci 
Divoké husy, která zdvojnásobila výtě-
žek z dobrovolného vstupného, který je 

věnován na podporu Domova sv. Karla 
Boromejského. Stejně tak na podporu Do-
mova putoval výtěžek z prodeje drobných 

suvenýrů stánku Společnosti pro obnovu 
řepských tradic.

-RAS-

Čtvrtek 15. 10. 2020 v 19:00
v Kulturním centru Průhon

Vstupné 100 Kč/80 Kč studenti, senioři
Rezervace a prodej vstupenek v KC Průhon, tel: 601 324 852 a na www.pruhon.cz

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy
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DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
PROGRAM NA ŘÍJEN 2020

V ŘEPÍCH JSME OPĚT SLAVILI VINOBRANÍ

foto: -mish-

14-17.indd   14 23.09.20   10:21



Čtvrtek 15. 10. 2020 v 19:00
v Kulturním centru Průhon

Vstupné 100 Kč/80 Kč studenti, senioři
Rezervace a prodej vstupenek v KC Průhon, tel: 601 324 852 a na www.pruhon.cz

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy

SL
ED

UJTE AKTUÁLNÍ

SITUACI OHLEDNĚ COVI
D

-1
9

NA WWW.PRUHON.CZ

A4 d13 reci kachna.indd   1 21.09.2020   14:01:5614-17.indd   15 23.09.20   10:21



Cestovatelský stand-up 
Michaely Hrdé o 3 měsíční sólo 
cestě nalehko, s minimálními 
náklady, ale o to více zážitky.

20.10.2020
19:00 HOD

Havaj  
za hubičku

Vstupné: 120 Kč základní/100 Kč studenti, senioři
Vstupenky v předprodeji v síti GoOut.cz a na pokladně KC Průhon.

 KC PRŮHON, SOCHÁŇOVA 1220/27, 163 00  Praha 6 - Řepy 
www.PRUHON.cz
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BESEDA S AUTOGRAMIÁDOU KE KNIZE HYPNOTIZÉR

Jakub Kroulík
hypnotizér
Jakub KroulíkJakub Kroulík
pondělí 12. 10. 2020, 19:00

Vstupenky v předprodeji v síti GoOut.cz a na pokladně KC Průhon.
 KC PRŮHON, SOCHÁŇOVA 1220/27, 163 00  Praha 6 - Řepy, www.PRUHON.cz

Hypnóza je umění, které udivuje po staletí! Moderní hypnotizér ve viktoriánském 
obleku Jakub Kroulík přichází, aby o tomto tajemném fenoménu, nevídané síle
a možnostech hypnózy přednášel. Jedinečná beseda s expertem v oboru!
(vstupné: 100 Kč základní/80 Kč studenti, senioři)
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OD ŘÍJNA KAŽDÝ VÍKEND 
DIVADLA PRO DĚTI

1X ZA 14 DNÍ
SOBOTA V 15:00

VSTUPNÉ 70 KČ
WWW.PRUHON.CZ

1X ZA 14 DNÍ
NEDĚLE V 15:00

VSTUPNÉ 70 KČ
WWW.KDBH.CZ

KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, www.pruhon.cz
KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.kdbh.cz

V ŘÍJNU ZVEME NA POHÁDKY:
NE 4. 10.          Malá pohádka o veliké řepě (KD Bílá Hora)
SO 10. 10.          Šípková Růženka (KC Průhon)
NE 18. 10.          Nápad myšky Terezky (KD Bílá Hora)
SO 24. 10.          Jak pejsek potkal sluníčko (KC Průhon) SL
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INFORMUJEME

  PROGRAM VYCHÁZEK PRAHOU 
PRO SENIORY – ŘÍJEN 2020
„Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro zájemce z řad seniorů poznáva-
cí vycházky po známých i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých 
exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností…

ÚTERÝ 20. 10. 2020 – „ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ ZÁKOUTÍ PODSKALÍ“ 

Původní Podskalí začínalo v Náplavní ulici u Mánesa. Od velké povodně v r. 1890 
bylo z bezpečnostních důvodů rozděleno na horní a dolní část nejen výškově, ale i 
vzhledově. Vznikla tak kuriózní oblast pod Karlovým náměstím ve stylu Pařížské ulice. 
Budeme objevovat neznámá podzemní podlaží secesních činžáků a skryté zahrad-
ní dvory na úrovni středověkého Podskalí.  

Sraz v 11 hod. na Palackého náměstí před pomníkem Fr. Palackého. 
Prohlídku povede Ing. Stěnička. Doba trvání 1-1,5 hodiny. Vstupné 50 Kč.

PROGRAMY PRO ŘEPSKÉ SENIORY A KLUB 17
Kluby seniorů a Klub 17 se v měsíci říjnu budou scházet v obvyklých časech 
a místech. Program v tomto období je volný.

Sdělujeme smutnou zprávu,
že nás navždy opustil pan

JAN NAVRÁTIL

Zemřel neočekávaně a v klidu
v sobotu 29. 8. 2020 ve věku 86 let

Děkujeme všem, kdo s námi 
vzpomínkou uctí jeho památku.

  dcera Soňa

Léto jsme si určitě všichni užívali jak-
sepatří, byli jsme hladoví po volném 
pohybu v přírodě, po setkání s kama-

rády, toužili jsme dohnat kulturní strádání. 
Senioři z Klubu dobré nálady se sešli už 

v letním předstihu, hned, jak bylo možné 
využít rozvolnění protiepidemických opat-
ření, tj. 25. května. Dopřáli jsme si malou 
kondiční procházku jihozápadní částí Prahy: 
Stodůlky-Třebonice-Zličín. Celá trasa měřila 
5,5 km, někdo si to zkrátil po 3,5 km, ale 
v každém případě to bylo hodně povzbu-
zující. 

13. 6. jsme pomáhali při řepském jarmar-
ku, 16. 6. jsme se sešli v klubovně Městské 
knihovny a čtením z knížek a promítnutím 
zfilmovaných povídek jsme si připomněli 
Karla Čapka. 

23. 6. jsme přijali pozvání FRESH SENIOR 
KLUBU, kterého jsme kolektivním členem, 
do Písecké brány na setkání s hercem 
Miroslavem Hanušem. 25. 6. jsme jako 
každý rok ukončili sezónu (i když letos trochu 
okleštěnou) oslavou společných narozenin. 
Začali jsme malou kondiční procházkou po 
blízkém okolí Řep a pak spočinuli v náručí 
Lidové cestovní agentury a její dobré duše 
Aničky Baumové. Popovídali jsme si, připili 
všem na narozeniny a zazpívali si s kytarou 
naše oblíbené písničky. 

28. 6. jsme vyrazili na celý týden na 
TOULKY PO VYSOČINĚ, prozkoumali okolí 
Žďáru nad Sázavou, pěšky i pomocí místní 

dopravy, a krásně jsme se odreagovali po 
koronavirové karanténě. 

14.-16. srpna 2020 jsme se rozhodli, že 
ani v letošní složité době si neodpustíme 
připravit vodnický víkend pro děti „ČOCHTA-
NOVA TŘEBOŇ“. Shodli jsme se, že v této 
době plné stresu chceme přispět ke snaze 
o navrácení dobré nálady, která je tou nejlepší 
„promořeností“ v boji proti všem virům svě-
ta. V pohádkových rolích se nás tam sešlo 25.

Od října pevně doufáme, že se dostane 
situace do jakéhosi normálu (i když zatím 
zůstávají pro naše osobní setkávání uzavřeny 
komunitní prostory v Centru sociálně zdravot-
ních služeb v Bendově) a my budeme moci 
zahájit novou sezónu a dohonit zameškané: 

Odložený květnový VÝLET DO ZÁPAD-
NÍCH ČECH jsme museli s ohledem na 
epidemiologickou situaci přesunout na jaro 
příštího roku. Zato v září i v říjnu jsme připra-

veni vyrazit na malé kondiční výšlapy – ze 
Suchdola do Roztok, z Chodova do Kunratic. 

15. října od 17 hodin ve Werichově vile 
bude také odložený pořad SRANDA NENÍ 
SPROSTÉ SLOVO – 2. díl (kreslené gro-
tesky pro dospělé Jaroslava Nykla a hrané 
humoresky Rudolfa Tomšů), na které se 
těšíme. Rádi tam uvítáme každého, kdo se 
rád směje a kdo třeba ještě nebyl v uprave-
ných prostorách Werichovy vily. 

A také věříme, že se nám podaří do konce 
roku uskutečnit v Městské knihovně i další 
odložené SETKÁNÍ S VÍTĚZSLAVEM TI-
CHÝM, největším naším sběratelem filmů se 
vzpomínáním na filmové festivaly na Tesáku. 

A kdoví, co ještě přinese čas. Přináší 
toho totiž stále dost, jen si ho musíme 
umět naplnit.

EVA GUTOVÁ 

LÉTO S DOBROU NÁLADOU
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Mezi žáky, kteří letos 1. září zamíři-
li do bran základní školy poprvé, 
bylo i 106 žáků prvních tříd a pří-

pravné třídy v ZŠ Jana Wericha. Ačkoli 
se letos výjimečně nemohli sejít ke spo-
lečnému slavnostnímu stužkování, o svůj 
velký okamžik nepřišli a stužky s nápisem 
„Prvňáček 2020“ dostali přímo ve svých 
třídách, někteří dokonce přímo z rukou 
paní starostky. 

Obavy z prvního dne dávno zmizely, 
dnes už jsou z dětí pyšní školáci a se 
životem ve škole se náležitě seznamují. 
Přejeme všem, aby jim následujících de-
vět let povinné školní docházky přineslo 
nejen potřebné znalosti a dovednosti, ale 
i zážitky a přátelství, na která si i po letech 
rádi vzpomenou.

BARBORA BOUSOVÁ

První září je každoročně dnem veli-
ké slávy zejména pro všechny nové 
prvňáčky. Nejmenší žáčci tento den 

poprvé překročí práh školy, aby se z nich 
„konečně“ stali ti správní školáci.

V letošním roce je však všechno trochu 
jinak. Díky koronavirové krizi musely již 
jarní zápisy dětí do prvních tříd proběh-
nout pouze na dálku. Jistá omezení čekala 
na děti i jejich doprovod také na začátku 
školního roku. 

Věříme však, že si přesto všichni svůj 
velký den náležitě užili. Ve všech řepských 
školách na děti čekalo slavnostní uvítání 
i nezbytné stužky a šerpy. Ty děti obdržely 
buď samostatně ve třídách, nebo po men-
ších skupinách ve společenské místnosti 
školy. I v letošním roce nové prvňáčky 
a jejich rodiče přišly pozdravit ředitelky 
škol Mgr. Jarmila Pavlišová a Mgr. Zuzana 
Martinovská, a také starostka naší měst-
ské části PhDr. Jitka Synková.

A kolik nových školáků nám letos při-
bylo? V ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště 

Socháňova, to je 105 dětí, v pracovišti 
v Laudově ulici pak 54 dětí. V ZŠ Jana 
Wericha přivítali 94 nových žáků.

Všem dětem přejeme mnoho úspěchů, 
a hlavně, aby se jim ve škole líbilo a dařilo!

-RAS-

Plavecký výcvik žáků ZŠ Jana Weri-
cha, jehož zahájení bylo původně 
plánováno po otevření Sportovní-

ho centra Řepy, mohl konečně začít. Žáci 
5. a 6. ročníků tak mohli 8. a 9. září 2020 
absolvovat své první lekce. A hned bylo 
jasné, kdo je zvyklý na pravidelný pohyb 
a kdo dává přednost vlastnímu pohodlí. 

Věříme, že právě plavecký výcvik při-
spěje ke zvýšení fyzické kondice dětí a roz-
šíří spektrum aktivit, jimž se ve volném 
čase mohou věnovat.

BARBORA BOUSOVÁ

POPRVÉ DO ŠKOLY

PRVŇÁČCI VYKROČILI ZA VZDĚLÁNÍM

PLAVU, PLAVEŠ, 
PLAVEME

foto: -ras-

foto: -ras-

foto: Václav Soukup
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Máme za sebou první měsíc nové-
ho školního roku. Na začátku bylo 
možná pár slziček, ale ty brzy vy-

střídala radost a smích. Však ve školce 
jsme všichni kamarádi a zažíváme tu plno 
dobrodružství a poznáváme nové věci. Po-
časí nám přálo, a tak jsme plně využili naši 
zahradu. Děti se proměnily ve zdatné stavi-
tele dálnic, tunelů a hradů. Paní učitelky si 
„pochutnávaly“ na všelijakých dobrotách 
z písku, které jim děti s radostí připravily. 

Ani jedna průlezka, houpačka a skluzavka 
nezůstala bez dětského povšimnutí.

A jelikož není čas ztrácet čas, tak děti 
hned zahájily plavecký výcvik v bazénu Spor-
tovního centra Řepy pod vedením profesi-
onálního týmu instruktorů z Maternity care. 
Z první „mokré“ hodiny přišly děti nadšené.

Přejeme všem dětem, aby si tento škol-
ní rok užily a propluly ho ve zdraví. 

KOLEKTIV MŠ SOCHÁŇOVA

Letošním rokem završuje Soukromá 
střední umělecká škola designu 30 
let své existence a otevírá své pro-

story pro širokou veřejnost v rámci oslav 
tohoto významného jubilea. 

Jako první porevoluční soukromá umě-
lecká instituce v ČR vychovala na bázi 
středoškolského vzdělávání dosud více než 
1000 absolventů, kteří se aktivně podílejí na 
utváření českého uměleckého prostředí, ať 
už jako samostatní kreativci v rámci užitého 
umění, nebo jako vyzrálé vůdčí osobnosti 
jednotlivých generací na poli volné tvorby. 

Prvním sídlem školy a otevřeným tvůr-
čím prostorem se stal objekt mateřské 
školy, situovaný do městské části Praha-
-Čakovice, kde již v této době zažila velký 
boom zájmu o studium nabízených oborů, 
které svým zaměřením pokrývaly široké 
spektrum uměleckých profilací.

Již dvanáctým rokem však škola pojí 
svou existenci s městskou částí Praha-Ře-

py, kde po zhruba desetiletém působení 
v prostorách Základní školy genpor. Fran-
tiška Peřiny našla nové útočiště za velké 
podpory MČ a starostky PhDr. Jitky Syn-
kové v krásné budově v Žalanského 68. 

Za celou dobu své existence se na ško-
le v rámci pedagogické činnosti vystřídala 
celá řada významných osobností, které 
svým příkladem formovaly a formují životy 
mladých adeptů výtvarného umění.

Velkou devizou školy je pak vysoké 
uplatnění absolventů v praktickém umě-
leckém provozu, ale i zpětná vazba od 

bývalých studentů, rodičů a přátel ško-
ly. V rámci četných přednášek nabízejí 
a promlouvají úspěšní absolventi ke svým 
mladším kolegům a inspirují je svými 
profesními cestami a zkušenostmi. Celý 
tento proces je tedy jakýmsi uzavírajícím 
se kruhem ve vztahu studenta ke své 
alma mater.

V současné době škola poskytuje stu-
dium tří ateliérových oborů, které zcela 
přirozeně vyšly ze společenské poptávky 
reagující na současné trendy. V rámci 
jubilejního roku škola plánuje uspořádat 
bilanční výstavu a zpřístupnit své prostory 
nad rámec harmonogramu školního roku. 
Srdečně zveme všechny a těšíme se na 
vaši návštěvu.

Bližší informace o naší škole najdete na 
webových stránkách www.skoladesign.cz.

MGA. ZBYNĚK LINHART, 
ŘEDITEL ŠKOLY

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU        

30 LET ŠKOLY DESIGN 

AKCE V ŘÍJNU V MC ŘEPÍK

15. 10. v 10:00 - 18:00 
PODIATRICKÝ SCREENING
Vyšetření nohou pro dospělé a děti 
od 3 let povede zkušená rehabi-
litační lékařka a podiatrička MUDr. Švejdová
- objednání nutné předem od 28.9. na e-mail 
mcrepik@gmail.com
- cena 180,-

19. 10. v 17:00 - 19:30
PRVNÍ POMOC U DĚTÍ
Seminář o akutních stavech u ma-
lých dětí vede zkušená lektorka 
a záchranářka s dlouholetou praxí
- přihlašování předem od 1.10.
na e-mail apechackova@fitmami.cz
- cena 390,-

23. - 24. 10.
BAZÁREK DĚTSKÉHO 
OBLEČENÍ
Tradiční bazárek oblečení 
a obuvi pro děti na podzim/zimu
- registrace pro prodejce od 5.10. předem 
nutná
na e-mail mcrepik@gmail.com

Podrobné informace k jednotlivým akcím najde-
te na našich webových stránkách www.mc-repik.
webnode.cz, na FB stránkách Mateřské centrum 
Řepík, a také přímo na plakátech v našem centru.

foto: Archiv MŠ Socháňova
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Píše se rok 2020 a nám se nechce ani věřit, že to je již 10 
let, co jsme slavili 100. výročí založení naší TJ Sokol Řepy. 
Měli jsme tehdy spoustu problémů, ale takové výročí se 

prostě oslavit muselo. A tak byla slavnostní akademie, pamět-
ní výstava, setkání s pamětníky, vydali jsme pamětní publikaci, 
propagační předměty na památku atd. Kdo snad o nás v Řepích 
ještě nevěděl, tak nás určitě vzal alespoň na vědomí. Zbyla nám 
na památku fotodokumentace, abychom si to všechno mohli při-
pomenout a život šel dál. 

A protože jsme měli stále spoustu práce, utíkal nám čas 2x tak 
rychle. Na webových stránkách www.sokolrepy.cz zveřejňujeme 
zápisy z jednání výboru, takže se zájemci mohou kdykoliv podí-
vat, jak jde život v naší tělovýchovné jednotě. Není proto třeba 
podrobně vypočítávat, co všechno se u nás za posledních 10 let 
dělo. Ale měli bychom si připomenout alespoň to nejdůležitější.

Řešili jsme problematiku dětského hřiště u objektu Tesco. 
Hledali jsme doklad o převedení do vlastnictví TJ, ale nepodařilo 
se. Pozemek jsme museli vrátit původním majitelům. Řešili jsme 
dlouhodobou půjčku fotbalového hřiště a stavební povolení na 
výstavbu travnatého hřiště. Podařilo se a dalším krokem byla 
žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
Měli jsme snad poslední škvárové hřiště v Praze a možná také 
proto se nám podařilo dotaci získat. Jenže by to bývalo nestačilo, 
a tak máme v Řepích nové travnaté fotbalové hřiště hlavně díky 
spolupráci s městskou částí Praha 17, která doplnila chybějící 
finanční prostředky. Do provozu jsme uvedli nové hřiště v červnu 
2012 se vší slávou, jakou si tato událost zasloužila.

Ve výpůjčce máme také volejbalové kurty u Sokolovny. Snaží-
me se o jejich rekonstrukci, ale zatím se nám dostatek prostředků 
nepodařilo získat. Upravujeme a vylepšujeme co se dá, ale toto 
sportoviště, které si naši volejbalisté vybudovali kdysi brigádně, 
již nutně potřebuje radikálnější úpravu, a to bez peněz nepůjde. 
Snad se to v dalším desetiletí podaří.

Celá léta se také snažíme o různé úpravy a opravy objektu 
Tesco, jako našeho sídla a jediného vlastního zázemí. Pracujeme 
na tom průběžně, postupně a hodně se nám toho už podařilo, 
takže náš „teskáč“ už není pro ostudu a slouží nám docela 
dobře. Ale spoustu práce a peněz do něj ještě budeme muset 
investovat. Ostatně jako do každého objektu, pokud se má udr-
žet v provozu.

Ale to hlavní, proč jsme tady, je samozřejmě naše činnost. 
Základem je nabídka pohybových aktivit pro všechny věkové 

kategorie. To splňuje náš odbor Sportu pro všechny, tj. pokra-
čovatel prapůvodního Sokola Řepy. Pravidelné cvičení, sportovní 
a tělesná výchova dětí, udržování a zvyšování fyzické kondice 
dospělých až do seniorského věku, cvičení pro zdraví. A samo-
zřejmě zájmová kolektivní spolková činnost. Ale v posledních 
letech přerůstá tato všestrannost do kategorie výkonnostního 
sportu. A to v oblasti gymnastiky, když se v Čechách uchytil 
a rozšířil gymnastický trojboj zvaný Teamgym. Náš gymnastický 
oddíl Želvičky je jedním z těch, které se tímto trojbojem zabý-
vají, a to velmi úspěšně. Jde vlastně o kombinaci kolektivního 
a individuálního sportu, a tak máme díky tomu náš oddíl regist-
rovaný nejen v České asociaci Sport pro všechny, ale i v České 
gymnastické federaci. 

Výkonnostní sport v naší tělovýchovné jednotě zastupuje 
samozřejmě tradiční fotbal, bez kterého si Řepy ani neumíme 
představit. Jeho tradice je u nás jen o málo mladší než Sokola, 
a tak brzy, už za čtyři roky, oslaví kulatou 100 od svého založení. 
S novým travnatým hřištěm má oddíl určitě dobré vyhlídky do 
budoucnosti, tím spíše, že má možnost pro svoji mládež i dospělé 
využívat i další řepská sportoviště jak pro tréninky, tak i utkání.

Nejmladším odvětvím v naší TJ je oddíl volejbalu. Před lety se 
vyčlenil z naší sokolské všestrannosti, doslova vlastníma rukama 
vyhrabal ze země brigádně volejbalové kurty u Sokolovny a dnes 
už hraje úspěšně pravidelné soutěže a dlouhodobě se stará ve 
spolupráci s SK Španielka o výchovu mládeže. Zejména pro náš 
volejbal je perspektivním zařízením nová hala SC Řepy. Zatím 
tam máme pro letošek jen několik tréninků, ale věříme, že právě 
hala, které jsme se dočkali, může znamenat lepší budoucnost 
pro volejbal v Řepích. 

A co bylo v minulém desetiletí pro naší TJ nejdůležitější? 
Samozřejmě lidé. Cvičitelé, trenéři, funkcionáři. Snažíme se mít 
kvalifikované lidi a staráme se o jejich vzdělávání a doškolování. 
A jsme rádi, že právě v posledních letech máme možnost jejich 
úsilí a obětavé nasazení odměnit i finančně. Není to moc, ale 
už to není jen za jedny tenisky a možná tepláky ročně. Celá his-
torie sportu a tělovýchovy v Čechách je spojena s dobrovolnou 
činností. Ať chceme nebo ne, je v nás, dříve narozených, tato 
„sokolská tradice“ hluboce zakořeněná. Ale v těch mladších už to 
tak není. Svět se změnil a peníze jsou, jak se říká „až na prvním 
místě“. Však také právě v posledních letech se radikálně mění 
i financování sportu a tělovýchovy v našich zemích. A ještě není 
všemu konec, dalších změn se jistě dočkáme. Ale jsme rádi, že 

110 LET TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL ŘEPY
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u nás v Řepích, můžeme považovat situaci v grantové politice 
za stabilizovanou. Jinak bychom těžko zvládali péči o travnaté 
hřiště a další nezbytné náklady na provoz a údržbu. Snažíme se 
získávat i jiné granty a doufáme, že všechny změny, které nás 
ještě čekají, budou nakonec k lepšímu.

Letošní rok je pro nás slavnostní, ale neplánovali jsme žádné 
velké oslavy. Byli jsme připraveni připomenout si naše výročí při 
všem, co bychom v tomto roce uskutečnili. Samozřejmě nikdo 
z nás nemohl tušit, co budeme vzhledem k pandemii koronaviru 
prožívat. 

Těšíme se, že alespoň v druhém pololetí budeme mít možnost 
normálně cvičit a sportovat. Vždyť dobrá kondice a cvičení pro 
zdraví je základem prevence.

Díky všem našim cvičitelům, trenérům, funkcionářům, čle-
nům a přátelům za přízeň a našim zastupitelům a městské části 
Praha 17 za podporu a spolupráci. 

Přejme naší TJ Sokol Řepy do dalších desetiletí hodně úspě-
chů!

MGR. JITKA ROSENBAUMOVÁ,
TAJEMNICE TJ SOKOL ŘEPY

PRO RODIČE A DĚTI
Cvičení rodičů a dětí do 4 let - SPV
Kdy: úterý 17 – 18 hod. – od října
Kde: ZŠ genpor. Fr. Peřiny
Kontakt: Olga Laňková Tel: 235 310 322
E-mail: olankova@seznam.cz

PRO KLUKY I PRO HOLKY
FOTBAL
Kde: Tréninky na hřišti ZŠ genpor. Fr. Peřiny
Kontakt: Jiří Kočovský, M: 605 973 685
E-mail: j.kocovsky@seznam.cz

INLINE (Roller team TJ Sokol Řepy)
Kde: plácek ZŠ J.Wericha (u škol. hřiště)
Kdy: každý čtvrtek od 17 hod./už od 10.9.
Kontakt: Matěj Pravda, Mob. 724 639 500
E-mail: stars-inline@email.cz

PRO HOLKY I PRO KLUKY
„ŽELVIČKY“ – SPV
Gymnastika – všeobecná, sportovní, TEAMGYM
Kdy: Po, Út, St, Čt od 17 hod. dle zařazení do oddílů
Kde: ZŠ Laudova
Kontakt: Lenka Zajptová, Mob. 606 489 232
 Jarka Bořilová, Mob. 604 312 913
E-mail: rosalenka@centrum.cz

PRO MUŽE A DOROSTENCE
FOTBAL
Kde: hřiště TJ Sokol Řepy
Kontakt: Petr Žmolil, Mob. 604 156 967
E-mail: petr.zmolil@seznam.cz

VOLEJBAL
Kde:  SC a ZŠ Řepy dle rozdělení do oddílů 

a volejbalové kurty u Sokolovny
Kontakt: Věra Trubáčková, Mob. 723 454 492
E-mail: vera.sedlackova@seznam.cz

Halová kopaná – rekreační - SPV
Kdy: pondělí 19 -21 hod.
Kde: ZŠ genpor. Fr. Peřiny
Kontakt: Zdeněk Pospíšil, Mob. 724 542 332
E-mail: pospisilsfm@volny.cz

PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Cvičení pro děti od 4 do 6 let - SPV
Kdy: čtvrtek 17 – 18 hod. – od října
Kde: ZŠ genpor. Fr. Peřiny
Kontakt: H. Pecháčková, Mob. 724 245 596
E-mail: hana.pechackova@centrum.cz

PRO KLUKY – MLADŠÍ ŽÁCI
Všestrannost SPV – důraz na míčové aj. hry
Kdy: pondělí 18 -19 hod.
Kde: ZŠ genpor. Fr. Peřiny
Kontakt: Zdeněk Pospíšil, Mob. 724 542 332
E-mail: pospisilsfm@volny.cz

PRO ŽENY A DOROSTENKY
VOLEJBAL
Kde:  ÚT, PÁ, NE - SC a ZŠ Řepy dle rozdělení do oddílů 

a volejbal. kurty u Sokolovny
Kontakt: Věra Trubáčková,Mob. 723 454 492
E-mail: vera.sedlackova@seznam.cz

Zdravotní cvičení s hudbou – SPV
(zdravotní a kondiční zaměření)
Kde: Sportovní centrum Řepy, prostor Fitness
Kdy: pondělí a čtvrtek 19 – 20 hod.
Kontakt:  Marta Mikulejská, Mob. 602 969 672  

nebo 257 950 789 do ordinace
E-mail: mmik.zubni@gmail.com

PRO DOROST A DOSPĚLÉ
Rekreační volejbal – muži/ženy - SPV
Kdy: středa 19 - 21.30 hod.
Kde:  ZŠ Laudova a kurty u Sokolovny + neděle ZŠ na Dědině
Kontakt: Milan Hrdina, Mob. 737 302 900
E-mail: hrdinamilan4@seznam.cz

NABÍDKA TJ SOKOL ŘEPY PRO ROK 2020/2021
WWW.SOKOLREPY.CZ

DALŠÍ INFORMACE: JITKA ROSENBAUMOVÁ
MOB. 606 485 533, E-MAIL: PRAHA@CASPV.CZ
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Tak ty prázdniny zase nějak rychle utekly – ale 
my, volejbalisté z TJ Sokola Řepy, jsme je vy-
plnili aktivním sportem. Kromě toho, že jsme 

se i letos pravidelně scházeli na antukových kurtech 
v Řepích za Sokolovnou (abychom nezapomněli nic 
z našeho volejbalového umění), někteří se zúčastni-
li hned začátkem prázdnin cyklistického týdne na Horňácku v pod-
hůří Bílých Karpat.

Letní tréninky – to je vždy příležitost potkat se na kurtech i s lidmi, 
se kterými se v sezóně nebo zimě míjíte (družstva hrají na různých 
místech po celé Praze a v zimě trénují v různých tělocvičnách), nebo 
možnost zažít volejbal jinak. David se Zuzkou uspořádali v půlce 
července tradiční deblový turnaj smíšených dvojic, který po zásluze 
a urputném boji vyhrála dvojice Honza Holakovský a Gábina Poláková. 

Vyvrcholení volejbalových prázdnin ale na nás teprve čekalo. 
Předposlední týden v srpnu jsme se rozjeli do kempu Pecka (u Nové 
Paky), kde jsme už již po desáté strávili úžasný týden plný nejen 
volejbalu, beachvolejbalu, nohejbalu, tenisu, cyklistiky, ale i koupání 
a večerního setkávání. Soustředění se zúčastnily tři týmy žen, dva 
týmy mužů, jeden velký tým rekreačního volejbalu a rodinní přísluš-
níci všech věkových kategorií. 

I členky sportovního klubu Španielka Řepy zahájily svou novou sezó-
nu soustředěním, tentokrát v Malém Ratmírově. Letos poprvé se nám 
povedlo zorganizovat toto soustředění najednou pro všechny týmy – od 
minivolejbalu po juniorskou kategorii. Celkem se jednalo o asi šedesát 
hráček a tým trenérů. Trénovali jsme dvakrát denně nejen na antuce 
a písku, ale pronajali jsme si i sportovní halu v Jarošově nad Nežárkou 
pro kategorii mladších a starších žákyň. U kadetek a juniorek se jed-
nalo zejména o kondiční přípravu, ke které využívaly zejména okolní 
krásnou přírodu. Závěr soustředění patřil orientačnímu běhu, kterého 
se účastnily týmy složené z hráček vždy z každé kategorie. Na volné 
odpoledne jsme naplánovali výlet úzkokolejkou do Nové Bystřice. 
Výlet motorákem a zmrzlina z tamní cukrárny byly skvělou odměnou.

V září jsme v kategorii dospělých už začali hrát soutěže pořádané 
pražským volejbalovým svazem. Mohli jste nás vidět na antukových 
kurtech každý den � Tým mužů „A“ své domácí zápasy musel ode-
hrát na kurtech ZŠ J. Wericha, protože se na kurty za Sokolovnou 
již nevešel. 

Soutěže mládežnických kategorií začaly až v půlce září. Do té 
doby se týmy účastní přípravných turnajů. Na velké ceně Prahy 
tým starších žákyň SK Španielka Řepy vyhrál 1. místo! Je to velká 
radost pro hráčky a poděkování pro trenéry, neboť se zúročila jejich 
dlouhodobá trpělivá práce. 

Od října přesunou týmy TJ Sokola Řepy své tréninky i zápasy do 
tělocvičen. V nové sezóně budeme mít tréninky poprvé v novém 
sportovním centru. Ze Sokola Řepy zde budou trénovat týmy žen, 
vždy v úterý, pátek a neděli od 19 do 21 hod. 

Týmy Španielky začaly s halovými tréninky již poslední týden v sr-
pnu, kdy jsme po tři týdny plně využívali pro tréninky všech věkových 
kategorií sportovní halu TJ Ruzyně. Od 14. září začaly týmy Španielky 
trénovat již v ZŠ J. Wericha Řepích. Zápasy bude ligový tým kadetek 

a extraligový tým juniorek hrát stále v hale ZŠ T. G. Ma-
saryka v Ruzyni. Bohužel, v novém sportovním centru 
bude mít Španielka pouze jednu tréninkovou jednotku, 
protože ze dvou tréninkových jednotek, které jsme 
měli před prázdninami předběžně domluvené pro týmy 
kadetek a juniorek Španielky, nám zůstala jen jedna. 

Podrobnější informace o obou volejbalových spolcích naleznete 
na stránkách TJ Sokola Řepy – www.sokolrepy.cz – v sekci volejbal 
a na stránkách SK Španielka Řepy www.spanielka.cz.

Zveme vás i vaše děti mezi nás, ať už jako aktivní sportovce na 
tréninky volejbalu, nebo jako fandící diváky na naše zápasy.

LENKA MALINKOVIČOVÁ,
PŘEDSEDKYNĚ TJ SOKOL ŘEPY A SK ŠPANIELKA ŘEPY, 

TEL: 602 119 824

MALÁ VZPOMÍNKA NA VOLEJBALOVÉ PRÁZDNINY

ZE SPORTU

foto: Archiv SK Španielka Řepy
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Mini-přípravka (ročník 2014-2015),
Josef Weiss tel.: 604 594 604, trener@jezcizrep.cz
Mladší přípravka U9 (ročník 2012-2013),
Ondřej Freml tel: 775 996 380, flaby@seznam.com
Starší přípravka U10 (ročník 2011-2012),
Petr Mašek tel: 732 616 681, masek33@gmail.com
Starší přípravka U11 (ročník 2010-2011),
Andrej Roško tel.: 603 835 115, rosan76@seznam.cz
Mladší žáci U13 (ročník 2008-2009),
Karel Lasík tel.: 725 894 184, KarelLasik@seznam.cz
Starší žáci U15 (ročník 2006-2007),
David Strupek tel.: 603 815 445, strupek@seznam.cz
Mladší dorost U17 (ročník 2004-2005),
Jiří Kočovský tel.: 605 973 685, j.kocovsky@seznam.cz
Muži „A“ a „B“,
Petr Žmolil tel.: 604 156 967, petr.zmolil@seznam.cz

   

DATUM DEN Muži „A“ Muži „B“ Mladší Starší Mladší Mladší Starší Starší Mladší Liga
    dorost žáci žáci „A“ žáci „B“ přípravka A přípravka B přípravka gentlemanů
    U17 U15 U13 U12-13 U10-11 U10-11 U8-9 40+
  
4.10. NE       SK Slavia  SK Modřany
        Praha  (14:00)
        (16:00)

7.10. ST          ABC Bráník
           (17:00)

10.10. SO  Prague    Střešovice  TJ Sokol
   Raptors FC    1911 „D“  Královice
   (15:00)    (11:00)  (13:00)

11.10. NE FK FC    TJ Sokol
  Zličín „B“    Stodůlky
  (16:00)    (9:00)

18.10. NE    FK FC Zličín   FK Újezd  TJ A.F.K.
     (15:30)   nad Lesy  Slivenec
        (13:30)  (11:30)

24.10. SO  FK Zlíchov   Střešovice TJ Slavoj  SK Újezd
   1914 „B“   1911 „C“ Suchdol  Praha 4
   (14:30)   (10:45) (12:30)  (9:00)

25.10. NE AFK Slavoj
  Podolí „B“
  (14:30)

28.10. ST       TJ Slovan  TJ Sokol
        Bohnice  Stodůlky
        (11:30)  (9:30)

1.11. NE   SK Uhelné ABC
    Sklady Bráník „C“
    (14:00) (11:45)

7.11. SO TJ Sokol
  Stodůlky „B“
  (14:00)

8.11. NE     AC Sparta FK
      Praha dívky Řeporyje
      (14:00) (12:00)

14.11. SO   Sokol
    Kolovraty
    (13:30)

15.11. NE    TJ Sokol    FK Dukla
     Bílá Hora    Praha ženy
     (13:30)    (11:30)

FOTBAL TJ SOKOL ŘEPY – ROZPIS DOMÁCÍCH 
ZÁPASŮ PODZIM 2020

KONTAKTY NA TRENÉRY TJ SOKOL 
ŘEPY PRO SEZÓNU 2020-21

24-25.indd   25 23.09.20   10:27



26 / ŘÍJEN / 2020

ZE SPORTU

Tatran Střešovice opouští po dlouhých 29 letech halu v praž-
ské čtvrti, která mu dala název. Nejstarší český florbalový 
klub se stěhuje do Sportovního centra Řepy, které splňuje 

stále náročnější podmínky pro českou nejvyšší florbalovou soutěž. 
Tatran je současně nejúspěšnějším klubem v České republice. 

Může se pyšnit šestnácti tituly v nejvyšší mužské lize. „Naším 
cílem je neustálé vylepšování prostředí a podmínek pro maximální 
rozvoj hráčů a týmu. Nová hala je v tomto snažení obrovským 
krokem kupředu,“ komentuje stěhování Jakub Menhart, gene-
rální manažer klubu. 

Tatran Teka Střešovice odehrál na nové půdě své první utká-
ní 13. září od 19 hodin. Jednalo se o 1. kolo mužské Superligy 

proti Sokolu Královské Vinohrady. Pro Tatran to byla historická 
událost, kromě zápasu nechyběl ani bohatý doprovodný program 
a zábavná show. 

 
Sportovní centrum Řepy bude zastávat statut domácí haly 

mužského A-týmu Tatranu Střešovice a nově by se tu měla 
odehrávat všechna domácí utkání včetně těch televizních. Hrá-
čům bude poskytovat komfort, na který ve starém působišti již 
nezbýval prostor. 

ZDROJ: MARTIN ŠINDELÁŘ, 
MARKETINGOVÝ MANAŽER

Florbalové hřiště Základní školy Jana Wericha dne 15. 9. 2020 
bylo svědkem dvojitého turnaje v pétanque dvojic pro licen-
cované i nelicencované účastníky z hlavního města Prahy. 

Koulové sporty se hrály už ve starém Římě. A můžeme říct, 
že pétanque, který je jednou z forem koulových sportů, se stal 
stálicí v MČ Praha 17 v zápolení pražských seniorů.

Jako organizátoři jsme rádi, že startovalo 28 dvojic z celé 
Prahy, že pétanquoví senioři rádi přicházejí do Řep na turnaje, 
protože vědí, že tady se potkají s přátelskou atmosférou, že za 
svoje výkony budou odměněni kromě potlesku i poháry a hodnot-
né ceny budou ještě jako bonus. Věřím, že sportovcům chutnala 
i bageta a osvěžila minerální voda, protože sluníčka bylo v ten 
den až nadmíru. 

Pétanquové turnaje úspěšně organizujeme, protože máme 
podporu MČ Praha 6, MČ Praha 17, ZŠ Jana Wericha, CSZS 
Řepy, Klubu SK Pétanque Řepy a Klubu seniorů Řepy. Všem 
patří naše vřelé poděkování.

V tomto roce máme organizační premiéru, protože celý prů-
běh turnaje řídil počítač, který dokonale ovládal hlavní rozhodčí 
Vladimír Brázda, člen Sportovně technické komise, soutěžního 
a klasifikačního řádu ČAPEK v České republice. A koho nám po-
čítač určil jako vítěze turnajů?

PŘEBOR PRAHY 6: 
1. místo manželé Christovovi, SK Pétanque Řepy
2. místo Věra Čapková a Jiřina Müllerová, SK Pétanque Řepy
3.  místo Petr Pilát a Ivana Lenhartová, SK Pétanque Kulová 

osmá, Praha 8

PŘEBOR PRAHY 17 O POHÁRY STAROSTKY:
1. místo manželé Christovovi, SK Pétanque Řepy,
2. místo Věra Čapková a Jiřina Müllerová, SK Pétanque Řepy
3. místo manželé Pastorkovi, SK Pétanque Řepy

Velká gratulace patří vítězům. Poháry a ceny vítězům předala 
starostka MČ Praha 17 Jitka Synková, která kromě gratulace 
i pěknými slovy ocenila naše seniorské aktivity, poděkovala za 
reprezentaci MČ Praha 17 a popřála všem hodně zdraví v této 
dnes nelehké koronavirové době.

Závěrem chci poděkovat prezidentovi SK Pétanque Řepy Jo-
sefu Procházkovi, organizačnímu týmu v čele s Jaroslavem Hla-
díkem, hlavnímu rozhodčímu Vladimíru Brázdovi a všem kdo při-
spěli k úspěchu tohoto nádherného sportovního utkání v Řepích. 

MÁRIA SZITÁNYIOVÁ, PŘEDSEDKYNĚ KLUBU SENIORŮ ŘEPY 
FOTO: PETR GRUBER

FLORBALOVÝ TATRAN SE PO 29 LETECH 
STĚHUJE ZE STŘEŠOVIC 

POHÁRY STAROSTKY MČ PRAHA 17 
VYBOJOVALI PÉTANQUISTÉ Z ŘEP

ZE SPORTU
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Z NAŠÍ PŘÍRODY

Raci jsou velcí korýši, s pevným, zvápenatělým krunýřem, 
pokrývajícím celou hlavohruď, která vznikla splynutím hla-
vových a všech hrudních článků v jeden celek. Tři páry 

předních hrudních končetin jsou přeměněny v čelistní nožky, za-
tímco dalších pět párů má funkci kráčivou a tyto končetiny jsou 
ukončeny klepety nebo drápky. Pro poznání našich druhů raků 
je určující tvar a skulptura krunýře, především jeho přední čás-
ti a tvar klepet.

V České republice žije v současné době pět druhů raků. Pouze 
dva z nich, rak říční (Astacus astacus) a rak kamenáč (Austropo-
tamobius torrentium), jsou naše skutečně úplně původní druhy. 
Mezi původní druhy dnes řadíme ještě jeden druh, a to raka 
bahenního (Pontastacus leptodactylus), který žije v české příro-
dě až od konce 19. století, kdy byl přivezen z Haliče a vysazen 
do našich vod. Všechny tyto tři druhy jsou chráněné zákonem. 
Tyto druhy decimuje v poslední době závažná nemoc, plísňové 
onemocnění račí mor, která je pro výše zmíněné druhy smrtelná.

Poslední dva druhy raků jsou nevítaní přivandrovalci ze Se-
verní Ameriky. Je to rak signální (Pacifastacus leniusculus) a rak 
pruhovaný (Orconectes limosus). Na rozdíl od výše uvedených 
„našich“ třech druhů raků, američtí expanzivní raci račí mor 
úspěšně přenášejí, aniž by jim samotná nemoc nějak škodila. 

V Řepích žije v povodí revitalizovaného Řepského potoka rak 
bahenní. Spodní stranu klepet má světle žlutou, štíhlá klepeta 
jsou bez zubů na ostří, nadočnicových lišt jsou dva páry a přední 
část krunýře, tzv. rostrum, je dlouhá a úzká. Dorůstá přibližně do 
15 centimetrů délky.

O přítomnosti jeho početné populace v rybníku Prasečák se 
mohli kolemjdoucí sami přesvědčit při vypouštění tohoto rybníka 
v druhé polovině července tohoto roku z důvodu rekonstrukce 
vypouštěcího zařízení na hrázi. Aktérům této činnosti se situace 
poněkud vymkla kontrole, takže kromě velkého množství leklých 
ryb uhynuly i desítky raků bahenních. 

Lidé, kteří to zjistili a kterým to samozřejmě přišlo nepocho-
pitelné, zajistili přenos několika desítek živých raků do rybníku 
Hliník. Rybám už samozřejmě pomoci nebylo. Je s podivem, že 
přítomní „odborníci“, kteří činnost realizovali, poznali z ryb jen 
sumečky americké, které správně pojmenovávali „trumen“ a ka-
rase stříbřitého. Očekával bych, že při vypouštění rybníku bude 
zjištěna rybí obsádka, a to nejen k prosté vlastní profesionální 
zkušenosti, ale především také jako možnost vyhodnocení sta-
vu, který v rybníce před touto činností byl. O tom, kam některé 

slovené přeživší ryby byly nakonec odvezeny a vylity do vody se 
raději zmiňovat nebudu, protože u obou výše zmíněných druhů 
ryb se totiž jedná o ryby nepůvodní, jejichž úmyslné rozšiřování 
je zcela neodborné a nepochopitelné.

TEXT: DOC. PAEDDR. JAN FARKAČ, CSC., 
ZASTUPITEL NAŠÍ MČ, ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA

ŘEPŠTÍ RACI BAHENNÍ

Zachránění raci bahenní. Foto: Dan VávraRaději bez komentáře. Foto: Dan Vávra

Rak bahenní. Foto: Jan Farkač
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TIP NA VÝLET

Za pěkným výletem nemusíme vždy jet desítky kilometrů za 
Prahu. A tak tentokrát neopustíme hlavní město a podívá-
me se na jeho jižní okraj mezi městskými částmi Zbraslav 

a Točná. Kromě procházky podzimní přírodou nás čeká i trochu 
dávné historie, kdy území Čech obývali bájní Keltové. Výlet není 
dlouhý, přibližně 7 kilometrů, ale dobrá, pevná obuv, je nutná.

Začneme na vlakovém nádraží Praha-Zbraslav, kam jsme dojeli 
vlakem z Braníka. Za nádražní budovou nalezneme žlutou značku 
a poté se vydáme zprvu po silnici. Po necelém kilometru značka 
odbočuje do lesa a připojuje se naučná Keltská stezka. Jdeme 
sice proti směru číslování formačních cedulí, ale to nevadí. Čeká 
nás asi půl kilometru stoupání, ale pak již se stezka drží vícemé-
ně vrstevnice. Jsme v přírodním rezervaci Šance a zbytky valů 
po levé ruce nám ještě po více než 2000 letech připomínají, že 
procházíme bývalým rozsáhlým keltským hradištěm – oppidem. 
Naproti přes Břežanské údolí se nacházelo další – Závist, ale 
o propojení obou se dodnes vedou diskuze.

Pěkné informační cedule nás seznamují s okolní přírodou, 
historií hradiště, keltskou kulturou i výsledky archeologických 
výzkumů. Za cedulí č. 8 stezka opouští dávné opevnění a my 
se můžeme kochat častými výhledy na Zbraslav a za dobré vi-
ditelnosti i dál. Les je smíšený, na jižních, kamenitých svazích 
převládají zakrslé listnaté stromy spíše keřovitého vzrůstu a vřes.

U cedule č. 5 „Nad vyhlídkou“ je krátká odbočka k „Nicker-
lově vyhlídce“. I když kamenitá pěšina, vedoucí k ní, prudce 
klesá a občas je třeba se chytnout stromků, rozhodně ji nevy-
nechejte! Útrapy nám vynahradí ve skále vytesaná vyhlídka nad 
Břežanským údolím připomínající MUDr. Franze Antona Nickerla 
– lékaře a proslulého motýláře, který zde a na dalších místech 
v okolí Prahy prováděl vědecké výzkumy, sbíral motýly a popsal 
řadu nových druhů.

Pokud jsme se ve zdraví vrátili na hlavní stezku, pokračujeme 
ještě asi půl kilometru lesem, projdeme bývalým valem oppida 
a po dalším půl kilometru vstupujeme do obce Točná. Projde-
me obcí na hlavní silnici a u stanice autobusu opustíme žlutou 
značku a svěříme se zelené s kterou projdeme Točenskou roklí 
do Břežanského údolí.

V Břežanském údolí musíme vytrpět asi půl kilometru chůze 
po rušné silnici, a tak jakmile se zleva přiblíží modrá značka, 
přejdeme přes mostek Břežanský potok a klesáme ke Zbraslavi. 
Před nádražím prochází cesta mini zoologickou zahradou o jejímž 
stavu a péči o zvěř si radši udělejte obrázek sami.

Jsme v cíli dnešní procházky – na nádraží Praha-Zbraslav. Po-
kud vlak jede za dlouho a nechce se vám čekat, přejděte Vltavu 
přes most Závodu míru na Zbraslavské náměstí. Odtud jezdí 
několik autobusů na Smíchov. Šťastnou cestu!

TEXT A FOTO: JAN BÖSSER

VÝLET – KELTSKOU STEZKOU

28.indd   28 23.09.20   11:42



29www.repy.cz

INZERCE

SLUŽBY

MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 
i o víkendech. PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

HODINOVAVNUCKA.CZ je služba PRO SENIORY: 
doprovod k lékaři, pomoc s úklidem, naučení ovládání PC, 
mobilu, procházky, předčítání, záznam paměti, kulturní akce. 
 Tel.: 606 740 390

!!! 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

ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben: opravy i rekonstrukce, 
osvětlení, zásuvky atd. www.elektrikarerben.cz 
 Tel.: 604 516 344 

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

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

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

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

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

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

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

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, NABÍZÍME MALÍŘSKÉ PRÁCE,
ŠTUKOVÁNÍ STĚN I STROPŮ. jsaifrt@seznam.cz
 Tel.: 606 227 390

JIŘÍ ERD - ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ A BOURACÍ PRÁCE. 
Od drobných prací až po kompletní rekonstrukce bytů a domů. 
Zateplení fasád. Email: jirierd@seznam.cz Tel.: 736 459 431

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

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

DOKÁŽEME VÁM, ŽE VÁS DOKÁŽEME NAUČIT
www.english1to1.cz Tel.: 737 337 445

 !! SÁDROKARTONEM!!
RYCHLÉ A ČISTÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ, snížené stropy, kazetové 
podhledy, obklady stěn, vnitřní tepelné a zvukové izolace, příčky, 
oblouky, světelné rampy, poradenství a konzultace zdarma. 
Praxe 20 let, spolehlivost a kvalita. www. abalapraha.cz.

Tel.: 603 414 039

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

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

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

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

A.DOHNÁLKOVÁ – STŘÍHÁNÍ PSŮ.  Ošetření uší, drápky, 
zubní kámen a anál. žlázy. Laudova 1014/15, Řepy. I. Hůlková, 
tel.: 739 713 795
 Tel.: 235 312 157, 737 841 145

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

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE. Tel.: 737 166 186

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

PSYCHOLOGICKÁ POMOC PRO DOSPĚLÉ A DĚTI 
S PŘÍSTUPEM POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE. Mgr. Adriana 
Margutti, www.stressfull.eu  
 Tel.: 602 146 996

BYTY, NEMOVITOSTI

HLEDÁM MENŠÍ BYT DO 15 TISÍC nebo větší do 20 tisíc jen 
pro 2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie výhodou, 
ale nemusí být, centrum do 30 minut. Zařízení po dohodě. RK 
nevolat. Tel.: 605 845 088

VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2KK V ULICI ŽUFANOVA ZA VĚTŠÍ 
V ŘEPÍCH.  Tel.: 731 849 797

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

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

PRONAJMU GARÁŽ MAKOVSKÉHO 1394, 17m2. Cena 1 900 
Kč/měs. Tel.: 603 574 326

ZAMĚSTNÁNÍ

MIBAG SANACE SPOL. S.R.O., Praha 5 - Zličín, PŘIJME 
ELEKTRIKÁŘE, ŘEMESLNÍKY NA HPP, nástup možný ihned. 
Dobré platové podmínky. Požadujeme výuční list nebo SŠ. 
Čistý trestní rejstřík, ŘP sk. B. vagnerova@mibag.cz 
 Tel.: 777 465 557
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Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), 
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra, 

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

www.studio-giaccomo.cz 
Nevanova 1070/35

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

DLOUHODOBÉ KURZY 
Z MATEMATIKY A ČEŠTINY

PRO ŽÁKY 5. A 9. TŘÍD

Dlouhodobý kurz je zaměřen
na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek 

na gymnázia a střední školy.

Všechny volné termíny 
a možnost registrace 
naleznete na webu

www.zkousky-nanecisto.cz.

ÚTERÝ - ČTVRTEK
15:00 nebo 16:30

ve spolupráci s GMVV, Praha 5 nabízí

Nabízím Vám svou pomocnou 
ruku v oblasti realit!

• Příprava nemovitosti od A do Z
• Tržní odhad zdarma
• Profesionální přístup
• Bezpečnost transakce
• Právní servis
• Prověření zájemců o nemovitost

Ing. Iryna Bezugla
Certifikovaná realitní makléřka RE/MAX Anděl, 
Ostrovského 253/3, Praha 5 – Smíchov, 150 00 
tel.č.: 776 464 096
email: iryna.bezugla@re-max.cz

N
Á
B
O
R

DUCHOVNÍ PORADCE

Terapie 1 hod. / 800 Kč. 
Ing. Ivana Šimková, tel.: 608 847 465

Léčení Solárním světlem. ● Duchovní 
příčiny onemocnění. ● Odstraňování blokád.     

Mezilidské vztahy. ● Karmické vazby.   
Prosperita.

Chcete 
u nás 
inzerovat?
Kontakt na inzerci: 
michaela.linhartova@praha17.cz
tel.: 234 683 531

Ceník a veškeré podrobnosti 
ohledně inzerce naleznete také na 
webu www.repy.cz v sekci 
Řepská sedmnáctka.

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

AUTOBAZAR MOTOL

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

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

VŠE PRO VÁŠ BYT

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

FUNKČNÍ KONZOLE
 

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA ZDARMA

FUNKČNÍ KONZOLE 
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA ZDARMA

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

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

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

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

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

Operační hodiny: Po-Pá: 11:30-15:00

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

●

 

Zájmové prográmky již od 1,5 roku
●

 

Provoz denně, Po - Pá 7:30 - 18:00
●

 

Celodenní stravování
●

 

Víkendové řádění
●

 

Prázdninový provoz
●

 

●

 

● Bezkonkurenční ceny, již od 40 Kč/hod.

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

První hodina zdarma :)

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

CHCETE U NÁS INZEROVAT?
KONTAKT PRO INZERCI:
Michaela Linhartová
e-mail: michaela.linhartova@praha17.cz
Tel.: 234 683 531, 720 524 688
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

OTEVÍRÁME OD ŘÍJNA 2020
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO SOCHÁŇOVA 1221, ŘEPY
SMLOUVY SE VŠEMI ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI
MODERNÍ VYBAVENÍ – CRP, STREPTEST HRAZENÝ 
POJIŠŤOVNOU
PÉČE ZALOŽENÁ NA NEJNOVĚJŠÍCH MEDICÍNSKÝCH 
POZNATCÍCH A PŘÍSTUPECH
PŘIJÍMÁME PACIENTY VŠECH VĚKOVÝCH SKUPIN 
A POJIŠŤOVEN

MUDr. BLANKA ŘIHÁČKOVÁ
www.rihackova.cz telefon: 721 704 590
email: ordinace@rihackova.cz  222 560 330
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