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Drakiáda: 23. 10.
Rekonstrukce Karlovarské ulice
Varna a jídelna v ZŠ Jana Wericha
prošla rekonstrukcí

Z RADNICE

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
podzim je tady v plné síle, a tak možná
právě sedíte v oblíbeném křesle s šálkem
horkého čaje a otvíráte náš zpravodaj
s jistým očekáváním: „Co nového jsme
pro vás asi připravili?“
Věřím, že v tomto čísle najdete spoustu zajímavého čtení. Mě osobně v této
chvíli však nejvíc těší fakt, že se svět
pomalu vrací do starých kolejí a doufejme, že to tak zůstane. A tak v minulých
týdnech jsme měli možnost Zažít Řepy
Jinak, potkat se na Vinobraní v Klášteře
nebo na Babím létě. Na začátku září jsme
slavnostně přivítali prvňáčky do školních
lavic. Věřím, že tento školní rok již bude
probíhat normálně a všichni rodiče i učitelé si budou moci konečně oddechnout
a snad raději zapomenout na měsíce distanční výuky.
Ze všech proběhlých akcí najdete v časopisu reportáže. Zároveň vás můžeme
konečně pozvat na spoustu událostí, které
jsou pro vás nachystány na říjen. Čeká nás
drakiáda, divadlo, přednášky... Je skvělé,
že Řepy opět ožijí kulturním životem!
„Do života“ se také vrací naše obchodní centrum – od poloviny září máme opět
v provozu poštu, postupně můžeme také
využívat další prodejny, které se v OC
Řepy otvírají.
V říjnovém čísle Řepské sedmnáctky
pokračujeme v představování jednotlivých
komisí Rady městské části. Tentokrát je
to Komise pro životní prostředí, dopravu
a bezpečnost. Hlavním tématem článku
je problematika parkování, která je již
dlouhou dobu palčivým problémem – a to
nejen u nás v Řepích.
Z tohoto důvodu je také připravována
anketa na toto téma, ve které bude sna-

ÚŘEDNÍ
HODINY

Úřadu MČ Praha 17

Žalanského 291, Španielova 1280,
Makovského 1141, Bendova 1121:
Pondělí
8.00–12.00/13.00–17.30
Středa
8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek
7.30–11.00
Ověřování – Czech POINT
Žalanského 291:
Pondělí
7.30–12.00/13.00–17.30
Úterý
7.30–12.00/12.30–15.00
Středa
7.30–12.00/13.00–18.30
Čtvrtek
7.30–12.00/12.30–15.00
Pátek
7.30–12.30
Czech POINT Španielova 1280:
V úředních hodinách živnostenského odboru

ilustrační foto: archiv redakce

hou zjistit zejména názor vás, občanů Řep.
Podrobnosti naleznete na straně 9.
Do budoucna bychom chtěli přinášet
v našem zpravodaji více aktuálních článků
a realizovat spoustu nápadů, které pro vás
postupně připravujeme. Věřím, že se to
podaří a Řepská sedmnáctka bude i nadále vaším milým společníkem – nejen při
dlouhých podzimních večerech!
PŘEJI VÁM HEZKÉ ČTENÍ
RADKA SÁLUSOVÁ

AKTUÁLNĚ Z RADNICE
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách
www.repy.cz v záložce „Město a úřad“ nebo v listinné podobě v Odboru kanceláře
starostky MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy.

Zhotovení pasportu hřbitova
Rada městské části se seznámila a souhlasí se záměrem na zhotovení pasportu
hřbitova městské části a publikování výstupu do mapového portálu městské části.
Poskytnutí peněžitého daru 1. občánkovi v roce 2021 MČ Praha 17
Rada městské části schválila uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru 1. občánkovi narozenému v roce
2021 v městské části Praha 17.
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Vyhodnocení zadávacího řízení na službu „Roznáška informačních materiálů Řepská 17“
Rada městské části se seznámila s výběrem nejvhodnějšího dodavatele, který
byl vybrán na základě vypsání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na službu
„Roznáška informačních materiálů - Řepská 17“.

Podatelna – Czech POINT
Žalanského 291:
Pondělí
7.30–17.30
Úterý
7.30–15.00
Středa
7.30–18.30
Čtvrtek
7.30–15.00
Pátek
7.30–12.30
Matrika Žalanského 291:
Pondělí
8.00–12.00/13.00–17.30
Středa
8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek – pouze po domluvě s matrikářkami
Informace na tel. 234 683 111
nebo www.repy.cz
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Z RADNICE

SLOVO STAROSTKY

Vážení čtenáři,
toto je poslední slovo starostky v té
podobě, v jaké ho doposud znáte. Rozhodli jsme se, že bychom časopisu Řepská sedmnáctka chtěli postupně dát
nový směr a měnit ho k lepšímu. Je třeba
otevřeně přiznat, že informace, které jste
na tomto místě doposud dostávali byly
každý rok o tom samém. Všichni přeci
víme, že v prosinci jsou Vánoce, v dubnu
Velikonoce a prázdniny jsou prostě v červenci a srpnu. Myslíme si, že si od nás
zasloužíte více.
Jak už jsem několikrát řekla, my jsme
ve vedení radnice tým, a proto je důležité,
abyste i Vy čtenáři měli možnost nás lépe
poznat. Od následujícího čísla se zde budete dozvídat o tom, na jakém projektu,
kdo z nás pracuje, kdy to bude hotové
a co zajímavého se v daném měsíci bude
dít, a to nejen v oblasti kultury.
V neposlední řadě jsme obdrželi několik dalších podnětů k časopisu od Vás,
občanů a jsme za ně moc rádi. Několik
z Vás se shodlo například na tom, že je
zde hodně tzv. „hluchých míst“, a máte

foto: Hana Pudilová
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pravdu, pozvánky na kulturní akce spolu
s inzercí zabírají velkou část Řepské sedmnáctky i to je další z věcí, co chceme
do budoucna změnit.
Já Vám samozřejmě neslibuji, že to
bude okamžitě, vše a hned od příštího
měsíce. Postupně bychom však chtěli
provádět další a další vylepšení obsahu
tak, aby pro Vás jako občany měl tento
časopis větší informační hodnotu.
A na závěr chci říci, že i my jsme aktivně zjišťovali, co se komu na časopisu
líbí či nelíbí. Vím, že pokud chci dostat
upřímnou odpověď na cokoliv, musím jít
za svojí babičkou. Ta mi na mou otázku
odpověděla, že je opravdu otravné vidět
skoro na každé druhé stránce fotku starostky (jednou předává něco dětem, pak
seniorům, pak zahajuje sportovní akci aj.).
Musím říct, že s jejím poznatkem nelze
než souhlasit. Tento časopis nemá být
o jedné osobě, ale má být o Vás a pro Vás
a o to se budeme snažit.
Mgr. ALENA KOPEJTKOVÁ,
STAROSTKA

É M MO D E L Á Ř

ST VÍ

Sobota 23. 10. 2021
od 13:00 hod.
Na louce
před úřadem

Ulice Žalanského,
Praha-Řepy

Registrace od 13:00,
začátek pouštění od 14:00.
Kategorie 0-9 a 10-99 let.
Hodnotí se draci vlastní výroby i zakoupení.

www.repy.cz
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V ŘEPÍCH JSME OPĚT SLAVILI VINOBRANÍ

Z

áří je měsícem, který nám přináší
zrání hroznů a samozřejmě také vinobraní. To naše řepské, Vinobraní v Klášteře, proběhlo v neděli 5. září.
Oblíbená akce se opět konala v zahradě
Domova sv. Karla Boromejského. Počasí
nám letos maximálně přálo, a tak se zahrada brzy zaplnila stovkami příchozích,
kteří si plnými doušky užívali nejen dobrého vína, ale také kulturního programu.
Ten se letos nesl v duchu oslav 25. výročí
činnosti Domova.
Roli moderátorů letos zastávali sestra
Jana (která návštěvníky několikrát za odpoledne překvapila nádherným zpěvem)
a Jaroslav Hájek.
Po slavnostním zahájení, ve kterém přítomné pozdravila nejen sestra Konsoláta
Mgr. Miroslava Frýdecká, ale i starostka
Mgr. Alena Kopejtková, následovala tradiční symbolická sklizeň révy na klášterní
vinici a požehnání P. Lukáše Lipenského.
Pak již nezbývalo než se těšit na zajímavý program, ve kterém se představil
Taneční soubor Caramelka, Honza Roušar
jako Elvis from Prague, Cimbálová muzika

foto: -ras-

sourozenců Holubových s Jiřím Žigmundem a chybět nemohl ani Jožka Šmukař
s cimbálovou muzikou.
Příjemné nedělní odpoledne si jistě
užily i děti, pro které bylo připraveno např.
malování na obličej a stánky s drobným
občerstvením.
foto: -ras-

Mgr. RADKA SÁLUSOVÁ

foto: -ras-

YELLOW RIBBON RUN– UTEČ PŘEDSUDKŮM

6.

ročník závodu Yellow Ribbon RUN
se konal 7. 9. 2021 v Aktivním lesoparku Řepy a na trať vyběhlo více
než šest stovek malých i velkých závodníků.
Projekt Yellow Ribbon Run se zaměřuje
nejen na bývalé vězně, ale i na jejich rodiny
a cílem projektu je dát těmto lidem druhou
šanci na život, integrovat je do společnosti
a přispět tak k prevenci kriminality.
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Pořadateli závodu v letošním roce byli
sportovec Tomáš Slavata, RUBIKON Centrum, Vězeňská služba České republiky,
Probační a mediační služba a Atletika
Tábor. Ambasadorem YRR je herec a scénárista Petr Čtvrtníček.
O hudební zážitek v průběhu odpoledne
se postaraly vězeňské kapely s Petrem
Čtvrtníčkem za bubny a pro zájemce byl

připravený mimo jiné Graffity Workshop
nebo výstava Uteč předsudkům aneb Žlutá
stužka v pohybu.
Počasí bylo nádherně letní a běžci i neběžci si toto rodinné odpoledne užili a společně podpořili dobrou věc. Žlutá stužka je
totiž symbolem naděje.
Mgr. LUCIE KOLOMAZNÍKOVÁ

BYLI JSME PŘI TOM

BABÍ LÉTO 2021

P

o loňské nucené pauze díky pandemii nemoci covid-19 mohla letos
11. září louka před radnicí opět přivítat všechny návštěvníky tradiční akce pro
celou rodinu, kterou je „Babí léto“.
Letošní odpoledne nabízelo pestrý program, na pódiu se střídali interpreti mnoha
hudebních stylů, takže každý návštěvník si
jistě našel „to své“.
Novinkou bylo také druhé improvizované jeviště, kde během odpoledne bylo

foto:-ras-

foto:-ras-

možné vidět ukázky akrobacie, žonglování
či pohádku o Jiříkovi a drakovi.
Na své si přišli i nejmenší návštěvníci,
kteří si mohli zblízka prohlédnout hasičskou techniku, vydovádět se na skákacích
hradech či si zasoutěžit u mnoha rozličných stánků. Vrcholem odpoledne pak
byla výtvarná soutěž, zájemci zde měli na
malířské plátno namalovat svou vzpomínku na prázdniny. Vítězka, kterou ocenili

sochař Vojtěch Malaník a starostka Alena
Kopejtková, si odnesla jako hlavní cenu
výtvarný kurz v KC Průhon.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří
se na organizaci této akce podíleli a těšit
se, že se opět potkáme za rok, na Babím
létě 2022!
Mgr. RADKA SÁLUSOVÁ

# ZAŽÍT ŘEPY JINAK 2021
– SE SPORTOVNÍM NÁDECHEM
hudba hrála, jedlo se i pilo, a také sportovní vyžití se našlo. Vystoupily nám hvězdy
jako Honza Kalina, Dixieland pražských aviatiků, Řepský sousedský sbor, Divadlo Dokola, Silent Scream a konec dne roztančili
hudebník Iby Pop a mexická skupina Lozt
Mezcal. Ze sportovních aktivit si děti, ale
i dospělí mohli vyzkoušet Tai-chi, tenis,
floorball, zumbu, jógu a mnoho dalšího, či
si jít oddechnout na masáž či výklad tarotových karet. Zkrátka multifunkční, pouliční, sousedský festival, jak se patří!
Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat všem návštěvníkům, našim věrným
stánkařům, personálu Sportovního centra
Řepy, KC Průhon, a především pak Úřadu
městské části Praha 17 a jejím zaměstnancům za vstřícnost, trpělivost a dlouhodobou podporu. Děkujeme vážně vám všem
za vaši podporu a přízeň, které si velmi
vážíme a již nyní se těšíme na další ročník.

foto: Dominick Ross

V

sobotu 4. září se již po páté uskutečnil pouliční sousedský festival
Zažít Řepy Jinak. Jen jsme letos
poprvé využili nově vzniklého prostoru
u Sportovního centra Řepy, které nabízí
zajímavé prostředí v podobě náměstí, což
bylo tak trochu od počátku naším cílem.
Akce takového formátu totiž mívá atraktivnější atmosféru a vypadá více sevřeně,
když je umístěné právě v prostoru jakéhosi náměstí či „návsi“. Počasí nám přálo,

www.repy.cz

foto: Dominick Ross

ZA ORGANIZAČNÍ TÝM ZŘJ
ZUZANA NOVOTNÁ,
HLAVNÍ KOORDINÁTOR
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CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
MÁ NOVOU ŘEDITELKU
Od 1. září 2021 působí ve funkci ředitelky Centra sociálně
zdravotních služeb v Řepích Mgr. Monika Čermáková, která zde
vystřídala dlouholetého ředitele PhDr. Jindřicha Kadlece. Novou
ředitelku vám chceme blíže představit v následujícím rozhovoru.
Jak dlouho působíte v Centru sociálně zdravotních služeb?
V Centru pracuji od roku 2007, kdy jsem sem přišla jako tehdejší
pracovník Sociálního odboru v Praze 5. Tam jsem pracovala u dětí,
v Centru jsem začínala na pozici vedoucí nízkoprahového zařízení
Klub 17 a AT poradny s AT linkou. Díky příležitosti jsem se celkem
záhy posunula na pozici zástupce ředitele a vedoucí přímé péče,
kterou jsem zastávala až do nynějška, než jsem se 1. září 2021 stala ředitelkou – a to v den 14. výročí svého působení.
Děkuji touto cestou panu doktoru Kadlecovi, že s nápadem na
vznik centra v roce 1998 přišel a realizoval ho. Vedl Centrum po
celou dobu jeho fungování. Je pro mě velkou ctí, že v této práci
mohu pokračovat.
Práce v sociálních službách je jistě náročná. Jak vnímáte svou
profesi po tolika letech, které jste v Centru prožila?
Tuto práci mám ráda a chodím sem opravdu s radostí každý den.
Oproti minulým zkušenostem, kdy jsem dělala spíše represivní činnost, tak nyní dělám práci, která přináší lidem radost. Vědí, že tu
službu chtějí a přistupují i k nám s tímto pocitem. Takže je to chtěné z obou stran.
Měla jsem tady možnost poznat spoustu milých lidí a navázat
spoustu zajímavých kontaktů. Přicházela jsem v době, kdy jsem dokončovala magisterské studium. Po celou dobu naší spolupráce mě
pan doktor Kadlec připravoval jako svého nástupce a když jsme se na
konci srpna loučili, tak mi řekl, že ví, že Centrum nechává v dobrých
rukách. To je pro mě samozřejmě odměna, ale také ohromný závazek.
Máte už jistě své představy o tom, jak Centrum chcete nadále vést...
Přála bych si, aby nám tady bylo všem dobře – jak klientům, tak
pracovníkům. A aby Centrum dělalo dobrou práci.
Samozřejmě bych sem také chtěla vnést nové prvky. Ale nyní
jsem ve fázi, kdy se seznamuji s věcmi, které jsem do nynějška
nemusela řešit nebo s nimi přišla minimálně do kontaktu. Samozřejmě, že i covid a dlouhodobá absence některých služeb s námi
zamávala, a tak postupně zjišťuji aktuální stav věcí.
V této chvíli mám zejména přání, abychom Centrum dostali
do fáze, ve které bylo v době před covidem. Dalších plánů je určitě spousta, ale jak se povede je rozvinout, to je otázka kapacit,
finančních prostředků i toho, co situace dovolí. Ale v této chvíli
to není úplně priorita.
Zažili jsme si tíhu doby na vlastní kůži, o klienty jsme pečovali
s vypětím všech sil, ta doba nebyla vůbec lehká, bylo to náročné
pro každého. Snažili jsme se to ustát emočně – nápor na psychiku to byl ohromný, všichni máme rodiny a všichni jsme se báli...
Jak se tedy Centrum vrací po covidu „do života“?
Postupně rozjíždíme kluby seniorů, které se pozvolna vracejí ke
své činnosti. Další věcí, kterou chceme zavádět zpátky jsou počítačové kurzy pro seniory a chceme také obnovit jazykové kurzy. Brzy budeme hledat lektory, kdyby měl někdo ze čtenářů zájem, ať mě určitě kontaktuje.
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Foto: archiv Mgr. Moniky Čermákové

Funguje knihovna, kde máme 115 aktivních čtenářů, kteří k nám
mohou chodit půjčovat si knížky, funguje cvičení, jsou zahájeny
masáže.
Kromě toho pracují sestřičky „home care“, pečovatelská služba, půjčovna kompenzačních pomůcek je také v provozu. Tyto
služby fungovaly bez přerušení.
Nesmím také zapomenout na děti. Přes léto jsme rozšířili
provoz Klubu 17, protože jsme předpokládali, že mnozí rodiče
po covidovém období nebudou mít na děti a dovolenou tolik
času a budou se muset věnovat zejména svému zaměstnání.
O prázdninách bylo v Klubu otevřeno 4x týdně. Jednou týdně
jsme chodili zdarma plavat do bazénu tady v Řepích a jednou
týdně jsme vymýšleli různé akce. Byli jsme např. na motokárách,
laser game, lezecké stěně, zoologické zahradě... Chtěli jsme
dětem nabídnout nějaký výlet mimo území Řep.
22. září se uskutečnila velká oslava 14. narozenin Klubu 17, loni
jsme si tuto oslavu bohužel nemohli užít. Letos jsme si tedy vše vynahradili – na zahradě, se soutěžemi, občerstvením a živou hudbou. Měli
jsme možnost dát tak světu vědět, že Klub tady je a děti ho mají rády.
Co se týká AT poradny, tak jsme měli neustále v provozu
telefonní linku, protože covidové období bylo pro naše klienty

ROZHOVOR

velmi náročné. Snažili jsme se pomáhat, jak jen to bylo možné,
když se situace trochu uklidnila, otevřeli jsme individuální formu
terapie – to znamená jeden terapeut na jednoho klienta. Pomalu
snad začneme opět kumulovat skupiny do nějakého snesitelného
množství, ale jsme opatrní a nechceme to uspěchat.
Služby psychologa jsou také k dispozici, rehabilitační pracovnice
funguje. V pečovatelské službě jsme v době covidu museli redukovat některé služby, nyní už můžeme pracovat v normálním režimu.
Můžete jmenovat něco, co Vás po tomto náročném období ve
Vaší práci potěšilo?
Hned na začátku září jsem měla ohromnou radost, když jsem mohla jet plánovat náš tradiční zájezd pro seniory. Téměř po dvou letech máme ve dnech 5. a 6. října naplánovaný výlet do Mníšku
pod Brdy, kde navštívíme zámek. Každý den pojede jeden autobus,
objednala jsem ten největší a vnímám, jak moc se všichni těšíme!
Nabídka volnočasových aktivit nejen pro seniory je v Řepích
poměrně široká. Myslíte, že je to zvykem i jinde?
Myslím, že vůbec není standardní, aby organizace typu Centra
dělaly tak široký záběr volnočasových aktivit, ke všemu klienty
neplacených. Myslím, že je to možné zejména díky dlouhodobé
velké podpoře městské části a nasazení pracovníků Centra, kteří se tím zabývají, často navíc ke své práci.
Jezdím i jako lektor po republice, takže můžu porovnávat
a opravdu vnímám, že to, co se nabízí řepským občanům je
vysoký nadstandard. Pět klubů seniorů není rozhodně zvykem.
Co Vás na Vaší práci baví nejvíc?
Kontakt s lidmi. Jsem ráda, když dostávám zpětnou vazbu. Samozřejmě jsem potěšena, když jsou lidé spokojení, naše služby

oceňují a chválí si je. Zároveň když přijde kritika nebo nedorozumění, tak se snažím najít cestu, jak se z toho poučit a dobrat se
k řešení, které by pro naše klienty bylo lepší, schůdnější.
Co byste centru popřála do budoucna?
Přála bych si, abychom všichni byli zdraví a v bezpečí. Aby bylo možné
se společně scházet a pořádat zajímavé společenské akce, a hlavně
pomáhat potřebným lidem kolem nás.
Mám svoji práci ráda a to je jedna z velkých radostí v mém životě.
DĚKUJI ZA ROZHOVOR.
RADKA SÁLUSOVÁ

Mgr. MONIKA ČERMÁKOVÁ
Vzdělání: Zdravotní sestra, pak studovala sociální práci a následně speciální pedagogiku a vychovatelství.
Praxe: V minulosti pracovala ve Fakultní Thomayerově nemocnici, pak se věnovala sociální rehabilitaci pro zrakově postižené.
Působila také jako sociální kurátorka pro děti a mládež. Od roku
2007 pracuje v Centru sociálně zdravotních služeb v Řepích.
– Vdaná, dva dospělí synové.
– Hrdá babička Ellenky a Kubíčka.
Zájmy: adoptovaný pejsek z útulku, cestování.

17
KLUB
17
KLUB
program na měsíc
program na měsíc

datum
01.10.
datum
05.10.
01.10.
06.10.
05.10.
08.10.
06.10.
12.10.
08.10.
13.10.
12.10.
15.10.
13.10.
19.10.
15.10.
20.10.
19.10.
22.10.
20.10.
26.10.
22.10.
27.10.
26.10.
29.10.
27.10.
29.10.

www.repy.cz

den
pá
den
útpá
stút
pá
st
útpá
stút
pá
st
útpá
stút
pá
st
útpá
stút
pá
st
pá

ŘÍJEN
ŘÍJEN

program
pohybovky
program s xboxem
karaoke
- hudba
je fajn
pohybovky
s xboxem
tvoříme
karaokez-hlíny
hudba je fajn
výroba
slizu
tvoříme z hlíny
malování
halloween motivů
výroba slizu
soutěž
hádej,
kdo jsem?
malování
halloween
motivů
tvorba
plakátu
halloween
soutěž hádej, kdo
jsem?
výzdoba
klubu na
halloween
tvorba plakátu
halloween
fotbálek
turnaj
výzdoba klubu na halloween
natáčení
tiktok
fotbálekna
- turnaj
dlabeme
dýně
natáčení na tiktok
akce
halloween
dlabeme
dýně
twister
soutěž
akce halloween
twister soutěž

7

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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 obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou na daném stanovišti zůstávat přes noc.
1. 10.
8. 10.
16. 10.
22. 10.

14-18 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
14-18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
12-16 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
14-18 hod. Parkoviště ul. Drahoňovského

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 Pražské služby a.s. a FCC Group s.r.o. (dříve .A.S.A.).
V případě, že zjistíte nedostatky v poskytované službě, nahlaste tuto skutečnost 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.),
koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.

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

né nádoby (popelnice, kontejneru)
• nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie
a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
• odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)
• elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
• stavební suť

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

SBĚRNÉ DVORY
Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběrných dvorech:
• Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 736 518 204
• Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova, tel.: 731 142 348
Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18.00 hod. (v zimním období
do 17.00 hod.), sobota: 8.30 – 15.00 hod.
Ing. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
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NEBEZPEČNÝ ODPAD
V ŘÍJNU
V RÁMCI organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně
odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:
• rozpouštědla
• kyseliny
• zásady
• fotochemikálie
• pesticidy
• zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
• olej a tuk (kromě jedlého)
• barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
• detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
• léčiva
• baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně
uzavřených nádobách! Nově možno odevzdat i jedlý olej
a tuk (v uzavřených PET lahvích).
TRASA B

7. 10. – ČTVRTEK

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

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

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

KAM S BIOODPADEM
Stanoviště BIOVOK:

2. 10. 9-12 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
23. 10. 9-12 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
30. 10. 9-12 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
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, skořápky od vajec apod.
Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, znečištěné piliny a hobliny, apod.
Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy.

UPOZORNĚNÍ!

Biovoky budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, v případě naplnění kontejneru před koncem doby přistavení budou
kontejnery měněny za prázdné.

CO VÁS ZAJÍMÁ

PŘIPRAVUJEME ANKETU K MODRÝM ZÓNÁM

Foto: -lnk-

M

ěstská část Praha 17 je jednou
z posledních pražských čtvrtí, kde
se nevybírají poplatky za parkování v tzv. modrých zónách.
První anketa k zavedení placeného par-

kování v Řepích se uskutečnila v roce 2018.
Z 1791 odpovědí necelé tři čtvrtiny (71 %)
respondentů nechtěly zavedení parkovacích zón v naší městské části. Pouze necelá
jedna třetina (29 %) s nimi tehdy souhlasila.

Vedení městské části chce po třech
letech znát aktuální názor obyvatel Řep
na modré zóny.
Na letošní listopad je proto naplánována
nová anketa k organizaci parkování v MČ
Praha 17. „Osobně si myslím, že modré
parkovací zóny, tak jak jsou koncipovány,
nejsou řešením. Obyvatelé Prahy prakticky nemohou zaparkovat v jiné městské
části, protože mají oprávnění parkovat
pouze v místě svého bydliště. Pokud by
se zóny zaváděly, tak jsem vždy prosazoval, aby byly na celopražské úrovni. Zatím
nemáme data, jak se například projevilo
zdražení odstavných parkovišť P+R, které
provedl magistrát,“ uvedl místostarosta
Martin Marek.
Výnosy z poplatků za parkování v modrých zónách jsou rozděleny na dvě poloviny. Jedna je příjmem městské části
a druhá jde do kasy magistrátu.
V posledních měsících byly prezentovány názory zástupců magistrátní koalice, že
se bude jednat o zdražení ročních poplatků
v modrých zónách na dvojnásobek.
JIŘÍ HOLUB

ČESKÁ POŠTA JE ZPĚT V OC ŘEPY

N

ově zrekonstruovaná pobočka
České pošty byla slavnostně otevřena v pondělí 13. září. Služby je
možné využít na osmi přepážkách. Čtyři jsou univerzální, na dvou z nich budou
k dispozici služby Czech POINT. Dále je
k dispozici jedna specializovaná bankovní přepážka. Využít lze i novou přepážku
s diskrétním boxem umožňujícím hotovostní transakce v uzavřeném prostoru.
Na pobočce je také Balíkovna. Ta je pro
lepší manipulaci vybavena válečkovou
dráhou. Zákazníci mohou využít také dvě
samostatné jednací místnosti a klasickou
balíkovou přepážku. Instalován je vyvolávací systém.
Slavnostního otevření se zúčastnila starostka Alena Kopejtková. „Je to opravdu
velice krásná a moderní pobočka. Nicméně roční pauza, kdy v naší městské
části nebyla pobočka pošty, byla pro nás
všechny těžkou zkouškou. Místo posílení
týmu doručovatelek a doručovatelů došlo k tomu, že tu byl obrovský podstav
těchto zaměstnanců. A my, občané Řep,
jsme byli ti, kteří na tom byli neskutečně
biti. Snažím se věřit, že současně s takovýmto moderním zázemím bude i doručo-
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Foto: Jiří Holub

vání zásilek perfektní a bude odpovídat
21. století,“ uvedla starostka MČ Praha 17
Alena Kopejtková.
Alena Kopejtková zároveň deklarovala,
že vedení naší městské části bude i nadále
sledovat, jak funguje doručování v Řepích.
„Jsem domluvena s generálním ředitelem

České pošty panem Romanem Knapem na
schůzce na radnici, abychom mohli vyhodnotit fungování nové pobočky a hlavně, zda
jsou našim občanů doručovány všechny
zásilky,“ dodala starostka.
JIŘÍ HOLUB
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KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVU
A BEZPEČNOST SE PŘEDSTAVUJE
V minulém čísle Řepské sedmnáctky
jsme vám představili Finanční výbor
a jeho předsedu Mgr. Miroslava Šoukala.
V říjnovém čísle bychom vám chtěli
přiblížit činnost Komise pro životní
prostředí, dopravu a bezpečnost. Se
zásadními otázkami, kterými se tato
komise zabývá nás seznámil její předseda
Bc. Václav Dbalý a člen komise
Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.

V

oblasti dopravy a bezpečnosti je
nejčastějším tématem pochopitelně parkování. Tento problém trápí
asi všechny občany Řep, a to bez rozdílu,
kde bydlí, jestli na „sídlišti“ nebo v třeba
horních Řepích.
Otázka parkování má ale několik rovin,
na které jsme se soustředili a hodláme
se na ně zaměřit i v budoucnu. Jednak je
třeba si uvědomit a respektovat, že sídliště bylo projektováno v době, kdy počet
osobních a obslužných vozidel zdaleka
nedosahoval dnešních počtů, a proto je
každé nově získané parkovací místo dobré.
Souvisejícím problémem je, že Řepy jsou
okrajová městská část Prahy, která slouží
jako parkoviště pro občany Středočeského
kraje, jedoucí do Prahy za zaměstnáním
nebo jen za nákupy.
Významná je doprava ze sídelních celků, protože jak z Bílé Hory, tak z Řep,
jedou páteřní linky MHD nejen přes celou
Prahu, ale zejména do centra nebo k metru. Situace se zhoršuje díky absolutně nekoncepčnímu jednání Magistrátu hlavního
města Prahy, který povoluje rozšiřování
parkovacích zón, kdy jsou vozidla mimoParkování v zeleni je dlouhodobým problémem.
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Bc. Václav Dbalý

Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.

pražských občanů vytlačována z míst, kde
dříve parkovala a tyto následně zahlcují
městské části, kde uvedené zóny nebyly
včas zřízeny. Vzhledem k velikosti Řep
nejsme v tuto chvíli příznivci zřizování
zón ani v naší městské části. Parkovací
zóny by měly být zřízeny pouze v centru
města, tedy v Praze 1, k ochraně památek,
historických míst, míst přirozené koncentrace většího množství lidí, kteří tato místa
a tyto památky chtějí navštívit a upřímně
poznat.
Složitější alternativou je možnost zřídit
pro celou Prahu jednu ucelenou zónu, aby
nebyli občané Prahy omezováni (vlastně trestáni) jako celek; příkladem budiž
místo pobytu rodičů, o které pečujete,
žijí-li v Letňanech, ale vy máte bydliště
(naštěstí) v Řepích, parkování je pro mne
v Letňanech stejně drahé (levné), jako
bych bydlel v Ústí nad Labem…

Rozšíření parkovacích míst na území
Řep v minulosti opakovaně komise řešila. Bylo zvažováno několik míst, kde by
mohlo dojít k rozšíření. Např. bylo v roce
2019 vybudováno 104 míst k parkování
v ulici Mrkvičkova. V současné době probíhá vypracování projektové dokumentace k vytvoření dalších cca 50 míst v ulici
Drahoňovského. Zdaleka to ale nemůže
a nebude stačit. Z důvodu nedostatku
parkovacích míst dlouhodobě trváme na
tom, aby každý developer při stavbě zajistil
maximální počet parkovacích míst pro nájemníky a jejich hosty, a to pokud možno
v podzemních garážích.
Dalším problémem, který trápí naší
městskou část, jsou vraky aut. Nejen, že
zabírají místo ostatním vozidlům, ale rovněž hyzdí okolí. Mohou být též místem,
kde může dojít ke zranění dětí, které si
v těchto nezajištěných vozidlech mohou,

Parkovat na trávníku není přípustné ani na krátkou dobu!

CO VÁS ZAJÍMÁ

nehlídané a nepoučené, hrát. Díky úsilí
pracovníků Odboru dopravy a životního
prostředí bylo za poslední dva roky odtaženo a zlikvidováno kolem 150 vraků!
Problém bezpečnosti je pravidelně řešen
s Městskou policií, která se věnuje nejen
dohledu na veřejný pořádek, ale také dohledu na parkování vozidel. I když počet
zjištěných dopravních přestupků ve „vládní
době covidové“ poklesl, protože tolerance
byla nebývalá, tak se v poslední době přirozeně „neukázněnost“ významně zvyšuje.
Jak bylo v úvodu článku uvedeno, tak
nejpalčivějším problémem naší městské
části na úseku dopravy, je parkování. Vyřešení tohoto problému je a bude běh na
dlouhou trať, takže problémem parkování
se budeme zabývat i nadále.
Nelze zapomenout ale na „špatné“
parkování. Ať je to přímo na přechodech

pro chodce (byť na chvíli: má počkat
chodec s bezpečným přecházením,
než si podnikatel vyřeší svoji agendu?)
anebo těsně před nimi, kdy chodec při
snaze přejít na přechodu, musí nebezpečně vykukovat, aby se mohli chodec
a přijíždějící řidič alespoň zahlédnout.
Také parkování v zeleni, na chodnících,
na trávnících, nebo na vymezených plochách pro hasiče je dlouhodobým problémem. Není snad nutné připomínat,
že obecná (= městská) zeleň a chodníky
patří nám všem, nikoliv jako plocha pro
rychlé zaparkování, byť jen na krátkou
dobu!
Péče o dlouhodobou udržitelnost zeleně, pro přírodní využití volných prostranství, tedy hodnoty, které naší městskou
část dlouhodobě glorifikují, je stále trvajícím tématem činnosti komise.

Potřeba uvědomění si krásy „starého
stromu“ nebo „kvetoucí louky“ občany
naší městské části a jejich hrdost, že to
mají „doma“, je pro nás dalším významným cílem. Jsme rádi, že můžeme pracovat s významným dokumentem naší
městské části, Strategickým plánem rozvoje MČ Praha 17 (aktualizace k 16. červnu 2021), a naplňovat dlouhodobou vizi
obyvatel Řep.
Životní prostředí v našich Řepích, krásné místo, kde nejenom bydlíme, ale kde
především žijeme, kam se opakovaně
rádi vracíme domů, je to, čeho bychom
si měli všichni vážit a snažit se „přiložit
ruku k dílu“.
TEXT: VÁCLAV DBALÝ
& JAN FARKAČ
FOTO: ARCHIV REDAKCE

REKONSTRUKCE KARLOVARSKÉ ULICE
PROBĚHNE V ŘÍJNU
Foto: -lnk-

V

říjnu a listopadu je potřeba se
připravit na zásadní komplikace
v provozu. Technická správa komunikací hl. m. Prahy má v plánu výměnu povrchu v ulici Karlovarská. K položení
nových asfaltových vrstev dojde v úseku
zastávka tramvají Bílá Hora – křižovatka
s ulicí Slánská. Oprava bude probíhat po
polovinách – tedy vždy za uzávěry jednoho jízdního pásu, který bude využit
pro dopravu z centra. Doprava směrem
do centra bude vedena po objízdných
trasách. Předpokládaná objízdná trasa
směrem do centra je Slánská-Plzeňská-

www.repy.cz

-Kukulova. Jakmile bude znám přesný
termín a objízdné trasy, budeme vás informovat na FB Praha 17 a na webových
stránkách repy.cz.
V letošním roce měla proběhnout rekonstrukce vodovodního řadu a plynovodu
v ulici Čistovická. Investoři jsou Pražská
vodohospodářská společnost a Pražská
plynárenská distribuce. „Obě akce byly
plánovány nezávisle na sobě. Nedošlo
k žádné koordinaci výkopových a stavebních prací. Jakmile jsme se o plánovaných
rekonstrukcích dozvěděli, požadovali jsme,
aby obě rekonstrukce byly provedeny sou-

běžně. Odmítám, aby se nově opravený
povrch za měsíc znovu rozkopal, a zbytečně se dvakrát komplikovala doprava místním, kteří v okolí Čistovické ulice bydlí.“
uvedl místostarosta Martin Marek.
V letošním roce měla být konečně
opravena komunikace v ulici Žalanského,
která připomíná tankodrom. Přestože TSK
již vybíralo zhotovitele stavby, rekonstrukci
„vyhlášené“ řepské komunikace organizace magistrátu nezahájila.
JIŘÍ HOLUB
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CO VÁS ZAJÍMÁ

VARNA A JÍDELNA
V ZŠ JANA WERICHA PROŠLA
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCÍ

B

ěhem letních prázdnin a měsíce září provedla stavební firma kompletní rekonstrukci kuchyně a jídelny v ZŠ Jana Wericha. Jedná se o poslední řepskou školní kuchyň, která do
této doby neprošla celkovou přestavbou. Některé její vybavení
bylo z roku 1985, kdy byla škola otevřena. „Rekonstrukce byla
skutečně kompletní. Výměnou prošly rozvody zdravotně technických instalací včetně stoupaček. Stejně tak vedení silnoproudé
a slaboproudé elektroinstalace. Kuchyň byla vybavena moderním
gastro vybavením, které má nové uspořádání, aby příprava jídel
byla co nejsnazší a časově úspornější. Přestavba se týkala i přilehlého zázemí,“ popsal rekonstrukci místostarosta Jaroslav Bíro.
Vzhledem k rozsahu stavebních prací bylo dokončení rekonstrukce plánováno do 30. září 2021 (uzávěrka říjnového vydání
Řepské sedmnáctky byla 10. září). Stravování žáků ZŠ Jana Wericha v průběhu září zajišťovala školní jídelna ZŠ genpor. Františka
Peřiny v ulici Socháňova. „Chtěl bych poděkovat vedení Základní
školy genpor. Františka Peřiny za pomoc při organizaci obědů pro
žáky školy Jana Wericha po dobu rekonstrukce,“ dodal místostarosta Martin Marek.

!

Celkové nákladyZákladní
na rekonstrukci
kuchyně,
a přilehlých
škola
Janajídelny
Wericha
Vás srdečně
prostor v ZŠ Jana Wericha dosáhly přibližně 38,5 milionů korun.
Foto: archiv redakce
Městská
část získala z rozpočtu hlavního města Prahy na tuto
v pondělí
2.mil.
prosince
akci účelovou investiční dotaci
ve výši 10
Kč. Zbylé 2019
nákladyod 16.00
hradí MČ Praha 17 z vlastního rozpočtu.

zv

na vánoční dílny a živý betlém.
TEXT A FOTO: JIŘÍ HOLUB

V 17.30 slavnostně rozsvíIme
vánoční stromeček za zpěvu koled.

V průběhu akce se můžete těšit na vánoční trhy s
s prodejem občerstvení.

Začátek září - práce v zázemí pokračují.

!
Červenec - zahájení rekonstrukce.
Polovina září - obklady jsou již hotové.

Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZŠ Jana We

Srpen - pokračování stavebních prací.
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Druhá polovina září - velká část prací je již
dokončena.

INFORMUJEME

SPORTOVNÍ CENTRUM ŘEPY
SAUNA JE POKLAD PRAVÝ, SAUNA
TA TĚLO SPRAVÍ…

s srdečně zve

KDE NÁS NAJDETE?

od 16.00

etlém.

víIme
vu koled.

noční trhy
ní.

é ZŠ Jana

Foto: archiv
Foto: archiv redakce

H

istorie saunování je opravdu pestrá.
Slovo sauna pochází z finštiny a půspojené
vodně se vyslovovalo jako sow-nah, což se doslovně překládá jako lázeň.

Prehistorie saunování však sahá až
k prastarým nomádským kmenům ze
střední Asie – Skytům, kteří v 5. století
před naším letopočtem ovládali euroasijské stepi. Podle archeologických nálezů
byla parní lázeň běžnou výbavou jejich
stanů. Dovnitř nanosili z ohniště rozpálené
kameny, které polévali vodou, posadili se
do kruhu kolem nich a relaxovali. Prohřáté
tělo poté zchladili ve studené koupeli. Věřili, že tento rituál zlepší odolnost těla vůči
nemocem a pomůže jim přežít. Jejich víra
pak byla za pár tisíc let vědecky potvrzena.
Migrační vlna Skytů spolu s jejich zvyky
putovala do Indie a na druhou stranu přes
území Ruska, Litvy, Estonska až do země,
kterou nazvali Suomi – dnešní Finsko. Tam
to pak všechno začalo.
Změny ve světě vyvolané postupnou
průmyslovou revolucí ovlivnily i historii
saun. Místo rozpálených kamenů se začala používat kovová kamna na dřevo. Přes
elektřinou automatizované přikládání se
vývoj posunul k elektrickým kamnům, jejichž teplotu si můžete řídit přímo v sauně.
Wericha.
Vlivem pravidelného saunování byla
prokázána lepší rozpínavost kůže, snižování svalového napětí, stimulace krevního oběhu a mnoho dalších prospěšných
účinků.
Zajímavým faktem je i údaj ze stránek
Státního zdravotního ústavu ČR, kde je
uvedeno, že viry včetně covidu-19 spolehlivě likviduje teplota 56°C po dobu
působení 4 min. Pravidelná návštěva sauny je totiž nejen kvůli zvyšování obranyschopnosti imunitního systému i nejlepší
prevencí na zvládání stavů při horečkách
provázející často napadení organizmu viry
Foto: archiv „Trenéři ve škole“
a nemocemi.

www.repy.cz

Wellness a Sauna bar jsou v SC Řepy
umístěny v budově bazénu ve 2. patře
v ulici Na Chobotě. Vstupenky do wellness
je možné zakoupit na společné recepci buď
jen do wellness, nebo společně se vstupným do bazénu. Výhodou je i možnost delší
doby platnosti vstupenky než samostatně
do bazénu a možnost použití zvýhodněné
věrnostní karty SC Řepy. V nabídce máme
nově i vstupenku bez omezení doby pobytu. Návštěvní řád naleznete jak na webových stránkách sc-repy.cz, tak na recepci.
Šatny pro wellness a bazén jsou společné a nachází se v přízemí budovy. Z bazénu
do wellness je možné přejít po schodech
přes turniket, do wellness je díky výtahu
možný i bezbariérový přístup.
Ve wellness pro vás máme připraveny tři

sauny, parní lázeň, tři odpočívárny i v zimní
zahradě a venkovní osvěžení na terase.
Do prostor wellness je zakázáno vnášet
mobilní zařízení, kouřit, provádět manikúru
a pedikúru, natírat se krémy či oleji, sahat
na kamna, čímkoliv polévat kamna, lavice a stěny či rušit nevhodným chováním
ostatní návštěvníky. V případě nevolnosti
je nutno ihned opustit potírnu a neprodleně o tom informovat saunéra či obsluhu
na recepci.
Konkrétní typy saun, které naleznete ve
Sportovním centru Řepy vám představíme
v příštím čísle Řepské sedmnáctky.
ZA TÝM SPORTOVNÍHO CENTRA
JOSEF DIRBÁK

SAUNOVÉ DESATERO:
1.

Návštěva sauny alespoň jednou týdně zvýší blahodárný účinek saunování, který se projeví na vašem zdraví i kráse.
2. Nenavštěvujte saunu s plným žaludkem ani na lačno, účinek sauny se
zefektivní.
3. Před vstupem do sauny je třeba se důkladně osprchovat a umýt mýdlem
ideálně i chodidla a prostory mezi prsty a následně se pečlivě osušit, aby
došlo k rychlejšímu nástupu pocení. Osušení provádíme do osušky nikdy
ne do prostěradla, to by mělo zůstat co nejvíce suché a v případě kdy je
mokré si jej ihned na recepci vyměnit za suché. Prostěradlem si v sauně
podkládáme celé tělo vč. chodidel. Po saunování již nikdy nepoužíváme
šampony a mýdla.
4. Do sauny chodíme zásadně bez plavek, které brání správnému prohřátí
pokožky a mohly by se objevit i alergické reakce. Na zakrytí intimních míst
použijte ručník nebo prostěradlo. Na hlavu je možno použít i speciální saunovací čepice. Do parní lázně se vstupuje bez prostěradla.
5. V saunách můžete dýchat pouze nosem, ale také ústy. Při pocitu pálení
vzduchu při dýchání můžete překrýt nos i ústa dlaní. Dýchejte normální
frekvencí, jak jste zvyklí. Děti mohou dýchat do tzv. kapsičky, ruce spojí do
mušličky a dýchají do ní.
6. Proces prohřátí a zchlazení je vhodné zopakovat třikrát až čtyřikrát (doporučeno). Doba pobytu v sauně a mimo ni by měla být min stejná. Po třetí „návštěvě“ sauny pak ještě delší. Délka pobytu v sauně je individuální
vždy by vám však mělo být příjemně.
7. Do odpočívárny vstupuje saunující po dostatečném ochlazení. Na lehátku
se přikryje a odpočívá. Měl by dopřát klid nejen sobě, ale i ostatním.
8. K odpočinku může návštěvník využít odpočinkové místnosti nebo terasy. Vypocené tekutiny se nejlépe doplní neslazenými minerálními vodami a přírodními šťávami nebo nealkoholickým pivem. Lehké občerstvení
si můžete dát až po skončení saunování.
9. Pro dosažení maximálního účinku nezanášejte své tělo toxickými látkami.
Proto v průběhu saunování nekonzumujte alkohol a nekuřte (ideálně už nikdy).
10. V prostorách wellness se nemluví příliš nahlas, jedná se o relaxační zónu,
v saunách samotných nemluvíme vůbec, abychom nerušili ostatní při relaxu, chováme se k druhým návštěvníkům ohleduplně, tak jak bychom si přáli, aby se chovali oni k nám.
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INFORMUJEME

HASIČI UCTILI PAMÁTKU
SVÝCH ZESNULÝCH KOLEGŮ

V

neděli 19. 9. 2021 přesně v pravé poledne uctili hasiči napříč celou českou republikou minutou ticha památku zesnulých
kolegů, dvou dobrovolných hasičů.
Ti zemřeli při výbuchu v rodinném domě
v Koryčanech na Kroměřížsku, kde zasahovali při havárii úniku plynu.
Před budovy všech hasičských zbrojnic
v zemi s vyvěšenými černými vlajkami
nastoupili hasiči v zásahových oblecích
a vyjetou technikou se zapnutými světelFoto:majáky.
archiv Stejně tak se do smutečního
nými
projevu zapojili i řepští hasiči.
JAROSLAV HÁJEK

Rada městské části Praha 17 schválila
uvolnění částky 20 tisíc korun pro osoby
postižené výbuchem plynu v rodinném
domě v Koryčanech dne 15. září 2021.
Foto: archiv redakce

ROZDĚLENÍ DOTACÍ PRO
ROKY 2021 A 2022
Foto: Adobe Stock

NARKOMANI
A BEZDOMOVCI TRÁPÍ
I SOUSEDNÍ MĚSTSKÉ
ČÁSTI

N
Z

astupitelé schválili rozdělení dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro roky 2021
a 2022.
V letošním roce bylo z odvodu z hazardních her rozděleno celkem 2.370.000 korun. Celková částka je oproti minulým letům
nižší z důvodu rušení heren na území hl. m. Prahy. „Návrh byl
projednán v Komisi pro sport a volný čas a ve Finančním výboru
zastupitelstva městské části Praha 17. Členové komise a výboru
byli podrobně seznámeni s jednotlivými žádostmi. V letošním roce
jsme se snažili objektivizovat kritéria, podle kterých se dotace
rozdělovaly. Žádosti byly pečlivě posuzovány zejména podle počtu
členů organizací z MČ Praha 17, přínosu dané aktivity pro občany
naší městské části, a zvláště pro děti a seniory. Hodnoceno bylo
také, jaké jiné zdroje financování, případně v jaké výši má daná
aktivita,“ uvedla starostka Řep Alena Kopejtková.
Výsledky dotačního řízení jsou uveřejněny na úřední desce MČ
Praha 17 a na stránkách www.repy.cz.
Foto: archiv „Trenéři ve škole“
JIŘÍ HOLUB
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ejenom naše městská část je postižena výskytem narkomanů a bezdomovců. V polovině září zástupci městských částí Praha 1, Praha 2 a Praha 5 podepsali Deklaraci
o společném postupu při řešení situace v souvislosti se zvýšeným pohybem a koncentrací osob vykazující závadové chování
ve veřejném prostoru.
Ve zkratce se jedná především o uživatele návykových látek,
kteří se pohybují na území hl. m. Prahy a ve velkém množství se
vyskytují v uvedených městských částech. „Podpisu deklarace
jsem se osobně zúčastnila. Jedním z bodů má být i decentralizace středisek pro drogově závislé. Zde je potřeba připomenout,
že Praha 17 provozuje již od roku 2007 AT poradnu, tedy poradnu
pro uživatele návykových látek. Proto budu velmi pečlivě tuto
iniciativu sledovat. Nesmí se stát, že se tyto problémy budou
pouze přesouvat otevíráním nových středisek pro osoby v dalších městských částech. Velký dluh v celé věci má především
magistrát, který dlouhodobě selhává v roli koordinátora,“ uvedla
starostka Alena Kopejtková.
JIŘÍ HOLUB

Foto: Adobe Stock

Z NAŠÍ PŘÍRODY

Travelwithus
cestovatelské celebrity z instagramu

ZMĚNA TERMÍNU:

ka:
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. 2021
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Vstupné 100 Kč/80 Kč studenti, senioři

D

v Kulturním centru Průhon
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Rezervace a prodej vstupenek v KC Průhon,
CI
O HLEDNĚ C
tel: 601 324 852 a na www.pruhon.cz
KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy

Vstupenky na recepci v KC Průhon, telefon: 601 324 852,
e-mail: vstupenkypruhon.cz a na www.pruhon.cz
KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy

KURZY KC PRŮHON - NOVINKY!
ŠPANĚLŠTINA s rodilou mluvčí

(pro začátečníky, děti i dospělé)

SÓLOVÝ ZPĚV (POPULÁR) - čtvrtek nebo pátek dopoledne

(individuální lekce pro studenty a pro dospělé)

JÓGA PRO PEVNÝ STŘED TĚLA - pondělí 9:15

(vhodné i pro nastávající nebo čerstvé maminky)

Jazyk stejně temperamentní a plný slunce jako země, kde je španělština doma. Výuka je zaměřená na praktické životní situace, takže na cestách vás
už nic nezaskočí. Lekce vede seňora Fernandez
Chtěli byste zpívat, ale zatím jste neměli odvahu začít nebo si myslíte, že nemáte hlas? Přijďte a zjistíte, že zpívat můžete i Vy, protože hlas má každý,
jen je potřeba se ho naučit správně používat. A ti, co už pěvecké zkušenosti mají, je mohou dál rozvíjet. Díky zpěvu poznáte lépe sami sebe a dopřejete
si i skvělou relaxaci. Lekce vede Mgr. Jitka Končelová.
Jóga zaměřená na zaktivování a zpevnění středu těla (core). To je označení pro skupiny svalů uložené pod povrchovým svalstvem a tvořící hluboký stabilizační systém. Patří sem příčný břišní sval a šikmé břišní svaly, svaly pánevního dna, bránice a vzpřimovače páteře tvořící spodní část zad. Silný střed
těla má zásadní vliv na správné držení těla, zlepšení rovnováhy a stability, pomáhá odstranit bolesti zad, krční páteře i kloubů. Cvičí Dáša Kleinová.

Kontakt:
tel.: 601 324 846
email: kurzy@pruhon.cz
web: www.pruhon.cz
15 / ŘÍJEN / 2021
nebo osobně v 1. patře KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha- Řepy.
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TE AKTUÁL
UJ

PO-ČT 9-19
PÁ 9-17, SO 9-13

Výstava:
Postava, postavy

NOVÁ
EXPOZICE

SOBOTA 15:00

Výstavu dvanácti grafiků z Hollaru je možné navštívit v KC Průhon do
konce prosince 2021. (vstup zdarma)

02

SOBOTA 15:00

Divadlo pro děti:
O Červené karkulce

Klasické představení v loutkovém provedení plné napětí a zábavy. Hraje:
Divadlo Bořivoj. Sál KC Průhon. (vstupné 70 Kč)

03

NEDĚLE 18:00

Živé hraní:
KMČ - Kdo Má Čas

V KD Bílá Hora zahraje k dobrému pivu, vínu či kávě místní dixielandová kapela s příhodným názvem KMČ neboli „Kdo Má Čas“. Jak už název napovídá,
sejde se zde až 10 skvělých muzikantů, kteří zahrají pro vaši, ale i svoji vlastní
radost a dobrou náladu. Hospůdka KD Bílá Hora. (vstupné dobrovolné)

07

ČTVRTEK 19:00

Divadlo: Řeči alias
Výborná kachna

TIP
DRAMATURGA

Řeči, fámy, zvěsti, klepy, drby, pomluvy nebo kachny! Prostě spousta neověřených informací, které mohou pošramotit vaši pověst. Děj nás zavede na večírek mezi new yorskou smetánku v devadesátých letech, který
začne nešťastným pokusem o sebevraždu oslavence. Anebo ne? Komedie
amerického autora N. Simona. Hraje: Divadlo D13. Sál KC Průhon. (vstupné
100 Kč základní/80 Kč studenti, senioři)

09

SOBOTA 17:00

Řepské setkání
pěveckých sborů

Účinkují: Řepský sousedský sbor, Pěvecký spolek Babinský a Hostivický
pěvecký sbor za řízení sbormistrů Pavla Rabase, Martina Boukala a Hany
Krejčové. Sál KC Průhon. (vstupné dobrovolné)

10

NEDĚLE 15:00

Divadlo pro děti:
Trable vodníka Toníka

Toník je poslední vodník u nás, který už dávno neloví dušičky do hrníčku.
Teď má úplně jiné starosti. Trápí ho, že lidé si neváží přírody, že má plný
rybník odpadků. Na pomoc si vezme malé diváky, kteří mu určitě poradí
a pokud ne, tak by to mohl být velký malér! Interaktivní pohádka o ochraně
přírody. Hraje: Dobře naladěné divadlo. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 70 Kč)

12
ÚTERÝ 19:00

16

Krásy Mexika (přednáší
cestovatelské celebrity)

Deny a Carol z Instagramu „TRAVELWITHUS123“, jejichž profil má téměř
93 tisíc sledujících, nás seznámí s okouzlujícím Mexikem. Navštívíme
pláže Karibiku, neobydlený ostrov Isla Contoy, mayské vesnice s šamany
a dozvíme se důležité informace o cestě do Mexika. Jak se cestování změnilo před a při pandemii? Přednáší: Denisa Zmeškalová a Karolína Kilhofová. Sál KC Průhon. (vstupné 120 Kč základní/100 Kč studenti a senioři)
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Divadlo pro děti:
Osm dní v nebi

Loutkové představení je volně inspirováno knihou I. B. Singera. Tři humorné pohádky plné něhy a lásky, které doprovází písničky. Divadlo pro děti
od 3 let. Hraje: Divadlo Tondy Novotného. Sál KC Průhon. (vstupné 70 Kč)

16

SOBOTA 16:00

KVIFF Film: Diego Maradona (+program) v SCŘ

Zahájení v 16:00 - soutěže pro děti, grilování a doprovodný program. V 17:30
v hale SC Řepy exhibiční fotbalový zápas AC Sparta Praha 17 x TJ Sokol Řepy.
Připraveny budou soutěže, finále náboru, ceny, rozhovory a představí se i známé osobnosti fotbalové Sparty. Od 19:00 přineseme mimořádné promítání
dokumentárního filmu Diego Maradona z Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Strhující portrét jedné z nejslavnějších a nejvíce kontroverzních osobností vůbec. Společná akce KC Průhon a Sportovního centra Řepy.
Délka filmu: 130 min. Režie: Adif Kapadia. Místo konání: Sportovní centrum
Řepy, Na Chobotě 420/16, 163 00, Praha 17. (vstupné dobrovolné)

21

ČTVRTEK 19:00

KVIFF FILM:
Devadesátky

HUDBA:
TRENT
REZNOR

Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta starších kluků, do které
by Stevie rád zapadl. Tohle je prostě léto velkých poprvé, na které nikdy
nezapomene. Tím spíš, že ho prožívá v polovině devadesátek - neopakovatelné době, jejíž atmosféru Jonah Hill (Vlk z Wall Street, Superbad) dokonale vystihl. Anglické znění, české titulky. Drama/komedie. Délka: 85
min. Režie, scénář: Jonah Hill, 2018. Sál KC Průhon. (vstupné dobrovolné)

23

SOBOTA 18:00

XIV. Břevnovský
Březňák

Hvězdy i nováčci folkové, trampské a bluegrassové scény. Zahrají: Choroši, Faux pase FONET, Hop a Šavani, Sunny Side. V přestávkách vystoupí Franta Vlček. Večerem provází Milan Belmondo Plch, Honza Dobiáš
a jeho host. Rezervace vstupenek na e-mailu bbfest@seznam.cz, nebo
tel. 736227646. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 390 Kč, děti do 5 let zdarma)

24

NEDĚLE 15:00

Divadlo: Jak si Cizopaska
s Bacilkou už ani neškrtly

Pohádka pro děti o Verunce a Vítkovi, na které na každém rohu číhají dvě
potvůrky – Cizopaska a Bacilka. Jak je možné, že Verunce se vyhýbají, ale
Vítek to pokaždé schytá? Zábavně-vzdělávací příběh, který je plný příkladů a poučení, jak pečovat o zdraví, aby se vás už žádný bacil nezmocnil.
Hraje: Dobře naladěné divadlo. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 70 Kč)

30

SOBOTA 15:00

Pro děti: Jak koťátko
zapomnělo mňoukat

Máma kočka učí kotě mňoukat, aby si mohlo říci o mlíčko. Kotě to ale
hned zapomnělo a když dostane hlad, od hospodyně nic nedostane.
Ostatní zvířátka mu nedokáží pomoci. Děti, poradíte hladovému koťátku,
jak na to? Hraje: Divadlo Úsměv. Sál KC Průhon. (vstupné 70 Kč)

Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, tel. produkce: 728 404 042, e-mail: info@pruhon.cz
Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy, tel. produkce: 777 320 390, produkce@kdbh.cz
16
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SPORTOVNÍ CENTRUM ŘEPY
SOBOTA 16. 10. 2021
16:00 HOD - DOPROVODNÝ PROGRAM
19:00 HOD - PROMÍTÁNÍ FILMU

NOVĚ
VSTUPNÉ
D O B R OV O L N É
Zahájení v 16:00 - soutěže pro děti, grilování a doprovodný program. V 17:30 ve sportovní hale SC Řepy exhibiční fotbalový zápas AC Sparta Praha 17 x TJ Sokol Řepy. Připraveny budou soutěže, finále náboru, ceny,
rozhovory a představí se i známé osobnosti fotbalové Sparty. Od 19:00 mimořádné promítání dokumentárního filmu Diego Maradona z MFF Karlovy Vary. Diego díky obrovskému talentu plní sny sobě i stovkám
milionů fotbalových fanoušků. Strhující portrét jedné z nejslavnějších a nejvíce kontroverzních osobností
vůbec poskládal držitel Oscara Adif Kapadia z více než 500 hod záběrů z Maradonova soukromého archivu.
Společná akce KC Průhon a Sportovního centra Řepy. Promítání filmu a doprovodný program
se koná ve Sportovním centru Řepy, Na Chobotě 420/16, 163 00 Praha 17.
Více informací na www.pruhon.cz
R17 - maradona rijen (doprovodny program).indd 1
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INFORMUJEME

OZNÁMENÍ

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY
Starostka městské části Praha 17 Mgr. Alena Kopejtková
V souladu s ustanovením §14c písm. a) a §15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 17001

je volební místnost na Úřadě MČ Praha 17, Žalanského 291/12b,
1. patro (zasedací místnost)
pro voliče s trvalým pobytem:
Boršovská, Brunnerova 990 - 999, Březanova, Čistovická
135 - 140, 423, 424, 470 - 475, 484, 514 - 516, 534, Gallašova, Hankova, Hořovského 141 - 152, 476, 477, 479 - 481,
482, 669, K Trninám 606 - 617, Kartounářů, Krolmusova 154
- 158, 160 - 166, 372, 402, 425, 426, 428, 429, 485 - 494,
496 , 497, 500, 510, 512, 517, 518, 602, 668, 1409, Laudova 1384 - 1387, Na Fialce II, Obtočná, Opuková 168 - 176,
502 - 507, 641, 686 - 692, Otlíkovská, Selských baterií 153,
167, Skuteckého 1087 - 1089, 1178, 1379 - 1383, 1387,
1388, Slánská 285, 391, 395, 405, 693, 694, 697, Součkova 980 - 989, Šedivého, Schwarzové, U Boroviček 590, 593,
605, 618, 1434/13
Přístup do volební místnosti je bezbariérový.

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 17002

je volební místnost na Úřadě MČ Praha 17, Žalanského 291/12b,
1. patro (obřadní síň)
pro voliče s trvalým pobytem:
1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, Augustova, Engelmüllerova, Galandova 1656, Hekova, Hofbauerova, K Mostku, K Šancím, Karlovarská 126, 399, 427, 660,
814, 1417, 1418, 1717, 1718, 1723, č.ev. 1 - 14, 23 - 25, 27
- 37, 39 - 40, 42 - 46, Ke Kaménce, Kolínova, Kristiánova,
Lehotského, Na Chobotě, Na Moklině, Pod Martinem, Reinerova, Severýnova, Slánská 269, 1706, U Kaménky, Žalanského
Přístup do volební místnosti je bezbariérový.

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 17003

je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova
1024/10, přízemí (společenská místnost)
pro voliče s trvalým pobytem:
Brunnerova 1011, 1012, K Trninám 936 - 947, 958 - 968, Laudova 1000 - 1010, 1015 - 1017, 1020 - 1024, Na Fialce I, Součkova 948 - 957, U Boroviček 1434/15, Zívrova
Přístup do volební místnosti je bezbariérový.
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VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 17004

je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19,
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1118 - 1120, Makovského 1146 - 1148, 1330, 1331
- 1341, 1342, 1390, 1393, 1394, 1396

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 17005

je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova
1024/10, l. patro - družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Makovského 1177, 1389, 1398, Nevanova 1043 - 1055, 1069
- 1079, Šímova

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 17006

Volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova
1024/10, 1. patro - družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Laudova 1030, 1031, Nevanova 1028, 1029, 1032 - 1042, 1057
- 1068

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 17007

je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova
1024/10, 1. patro - družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Laudova 1013, 1014, 1018, 1019, 1025 - 1027, Skuteckého
1086, 1395, 1705, č.e. 49, Zrzavého

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 17008

je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova
1024/10, 1. patro - družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Mrkvičkova, Plzeňská 1125

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 17009

je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1115 - 1117, Bendova, Španielova 1111, 1124,
1261 - 1266, 1313 - 1315, 1378, 1701, Žufanova 1092 - 1099,
1112, 1113, 1114

INFORMUJEME
VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 17010

je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1228 - 1231, Makovského 1179, 1349, 1392, Slánská 1678, č. e. 48, Šimonova

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 17011

je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 810, Jiránkova, Plzeňská 75, 78, 89, 276,
282, 283, 371, 435, 435a, 1710, Slánská 381, Socháňova 1126
- 1134, 1139

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 17012

je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19,
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 1149, 1192, 1425, 1708, Plzeňská 1708, 1716,
Vondroušova 1150 - 1169, 1181 - 1188

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 17013

je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19,
přízemí
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 1180, Makovského 1202 - 1206, 1397, 1676,
Socháňova 1220, Vondroušova 1189 - 1191, 1193 - 1201, 1207
– 1218
Přístup do volební místnosti je bezbariérový.

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 17014

je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Galandova 1232 - 1246, Španielova 1254 – 1260

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 17015

je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Španielova 1267 - 1293, Žufanova 1703, 1714

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 17016

je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19,
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Španielova 1247 - 1253, 1294 - 1312, 1316 – 1329

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 17017

je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19,
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Makovského 1140 - 1145, 1219, 1222 - 1227, Socháňova
1175,1176, 1221, Vondroušova 1170 - 1174

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 17018

je volební místnost v Kulturním domě na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu č. 439/14, přízemí
pro voliče s trvalým pobytem:
Čistovická 82, 90, 92, 95, 179 - 181, 197 - 199, 234, 237 - 247,
249 - 252, 259, 349, 353,356, 363, 367, 374 - 376, 383, 386,
387, 398, 406, 411, 412, 413, 415, 446,448,449, 499, 519, 1700,
1707, 1724, 1725, 1726, 1729, Dobnerova, Doubravínova, Hořovského 385, 397, 403, 409, 410, 416, 417, 419, 522 - 527,
K Motolu, Karlovarská 1, 3, 4, 48, 49, 64, 191 - 196, 200, 227,
301, 326 - 328, 337, 339, 343, 380, 459, 663, 1677,1698, 1702,
č.ev. 47, Ke Kulturnímu domu, Krolmusova 348, 358, 368, 377,
378, 384, 388, 392, 408, 418, 430, 431, 433, 441, 464 - 467,
498, 520, 521, 695, Kutrovická, Na Bělohorské pláni, Opuková 305 - 307, 314 - 317, 319, 357, 373, 393, 407, 436, 440, 511,
513, 532, Podkrkonošských tkalců, Prefátova, Řetězokovářů,
Selských baterií 309, 311 - 313, 318, 321, 322, 396, 437, 452,
Slánská 1699, Třanovského, U Boroviček 189, 190, 253 - 257,
645, 648, 649, 650, 1709.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem České republiky).
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem
konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
5. Je-li ve volebním okrsku obsažena celá ulice, nejsou vypsána čísla popisná, event. evidenční.
ilustrační foto: AdobeStock

www.repy.cz
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ZŠ JANA WERICHA –
SÁZENÍ 1000 STROMŮ

V

minulém čísle Řepské sedmnáctky jsme vás informovali
o záměru ZŠ Jana Wericha vytvořit na školním pozemku
„les do kapsy“. Jedná se o jedinečný projekt, hustý lesík
by měl vyrůst na ploše 400 m2, projekt je organizován za podpory hl. m. Prahy a ve spolupráci se vzdělávacím centrem TEREZA.
Již v polovině září se v místě plánované výsadby začaly kopat
sondy a celý proces tentokrát zdokumentovali sami žáci.
Naše škola s radostí souhlasila vysázet na školním pozemku 1000
stromů, aby pomohla přírodě. Vysazení školního lesa je plánováno
na 20. 10. 2021. Ve čtvrtek 16. září jsme začali zkoumat půdní sondu
na místě, kde se stromky budou sázet, abychom věděli, jaké stromy
bude vhodné sem vysázet.

foto: -ras-

PRVNÍ TŘÍDY
V ZŠ JANA WERICHA

A také v rámci rozhovoru jsme se zeptali našich spolužáků
na tyto otázky:
Jak si myslíte že to bude vypadat?
Terka: Bude to vypadat skvěle!
Tadeáš: V pohodě, zajímavá zkušenost.

V

Jak tě to baví?
Terka: Je to tvrdá práce, ale stojí to za to!
Sam: Baví mě to. Ani to není těžké. Lepší než hodiny.

letošním školním roce jsme opět přivítali čtyři třídy nových školáků. Všechny již tradičně 1. září při slavnostním
setkání pozdravila paní ředitelka Mgr. Zuzana Martinovská a milými slovy je přišla povzbudit i paní starostka Mgr. Alena Kopejtková.
Prvňáčci se postupně seznamují s pravidly života ve škole, učí
se ohleduplnosti i toleranci a hledají své místo v novém třídním
kolektivu. K tomu jim pomáhají zkušené paní učitelky a vychovatelky. Některé děti ještě potřebují více podpory ze strany dospělých, a tak ve třídách pracují asistentky pedagoga, které jsou
vyučujícím i žákům pevnou oporou.
Žádné z dětí se ovšem při tak důležitém kroku, jako je zahájení
povinné školní docházky, neobejde bez pomoci a podpory svých
rodičů. Spolupráce školy a rodiny je jedním z předpokladů úspěšného zvládnutí nových nároků. Všem rodičům velice děkujeme
za trpělivost a péči, kterou svým dětem poskytují.
Těšíme se, že se v naší škole bude dětem líbit a výuka pro ně
bude dobrou přípravou do zatím dalekého budoucna.

Zeptali jsme se také pana odborníka:
Proč jste si vybral zrovna naši školu?
Paní učitelka Javůrková projevila o tuto akci zájem. Také tady je na
to vhodný pozemek a pak bude fajn, když se tady jednou budou
děti učit. A je to také užitečné pro přírodu.
NA ČLÁNKU SE PODÍLELI:
KLAUDIE PALICOVÁ
ANEŽKA VRÁTNÁ
KATEŘINA ŠEDIVCOVÁ
KUBA ŠRÉDL

MILENA DOLEŽELOVÁ

I MY UŽ ČTEME
S CELÝM ČESKEM

V

minulém školním roce se Základní škola Jana Wericha zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem“, který spočívá
především v předčítání a čtení dětem, a hlavně s dětmi.
Děti z přípravné třídy se věnovaly zejména pohádkovým drakům, prvňáky pak na konci školního roku pasovala na čtenáře
osobně její výsost královna Litterae III. V letošním školním roce
již projekt úspěšně pokračuje. Děti si dál povídají o knížkách, čtou
si v nich, bádají v historii a starší žáci dokonce zkoušejí přispět
i vlastní tvorbou.
VERONIKA MARTANOVÁ
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foto: -ras-

PRO DĚTI A RODIČE

PRVŇÁČCI VYKROČILI ZA VZDĚLÁNÍM

Z

ačátek školního roku je vždy spojen s napětím, očekáváním,
lehkou nervozitou a také těšením na nové zážitky. Mnohonásobně to platí samozřejmě pro děti, které do školy vstupují poprvé a těší se na 1. třídu.
Nejinak tomu bylo i letos. Stejně jako v minulých letech bylo
v našich školách pro nové prvňáčky a jejich rodiče pečlivě přichystáno slavnostní uvítání, na kterém je pozdravily ředitelky
základních škol a žákyně vyšších ročníků. Popřát dětem mnoho
školních úspěchů přišla také starostka Mgr. Alena Kopejtková
a místostarosta Martin Marek. Ti v základních školách předali
dětem drobné dárky a pamětní listy, jako vzpomínku na tento
slavnostní den.
V Základní škole Jana Wericha letos přivítali 94 dětí, v Základní
škole genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Socháňova 115 dětí a ve škole
v Laudově ulici zasedne do školních lavic 82 nových prvňáčků.
Všem dětem přejeme, aby nový školní rok byl pro ně úspěšný a hlavně, aby celý probíhal v normálním režimu a přímo ve
školních budovách!
Mgr. RADKA SÁLUSOVÁ

MC ŘEPÍK INFORMUJE

AKCE
V MC ŘEPÍK
V ŘÍJNU

Vážení čtenáři,
úvodem bych se vám chtěla omluvit za chybu v emailové adrese, na které můžete přihlašovat své děti na kroužky a lekce.
Správná adresa je repik.rezervace@gmail.com. Velmi se vám tímto omlouvám za komplikace a věřím, že již bude vše v pořádku.

5. 10. 2021 OD 17 HOD.
KURZ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ

Oblíbený kurz o poskytování první pomoci u dětí od
zkušené lektorky, která má letité zkušenosti při práci
na pohotovosti a u záchranné služby. Cena 499/osoba nebo 699/pár.
Přihlásit se můžete na apechackova@fitmami.cz nebo
na tel.: 607 914 005. Kurz je bez přítomnosti dětí.

PODIATRICKÝ SCREENING

Milá pani doktorka zkontroluje nožičky a správné držení nejen vám, ale i vašim dětem a navrhne vhodnou
možnost nápravy. Vhodné pro děti od 3 let.
Přihlašovat se můžete na mcrepik@gmail.com. Počet
míst je omezený. Konkrétní termín bude zveřejněn na
našem webu a FB.

BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
(PODZIM – ZIMA)

Tradiční akce, při které se můžete zbavit oblečení, ze kterého vaše ratolesti již vyrostly, a zásobit
šatník novými kousky. Pro prodej se přihlašujte na
mcrepik@gmail.com, kapacita prodávajících je omezena. Přesný termín bude upřesněn na našem webu a FB.
Pozn.: Změna programu vyhrazena. Pro aktuální termíny sledujte náš
web mc-repik.webnode.cz nebo
FB @MaterskeCentrumRepik

www.repy.cz

Foto: -ras-

A co máme pro vás připraveno na říjen? Kromě toho, že se
již naplno rozjel celý náš program, máme pro vás připraveny
i další akce! Ke stálicím v našem programu jako jsou Hrátky
nebo Školička (pro děti od 2 let bez rodičů), jsme vloni přidaly
i novinky – Tanečky (pro děti neustále v pohybu) a Malé šikulky
(pro ty, které rády tvoří).
Letos jsme na četné žádosti zařadily do programu i Sportovky (pro ty, co nebaví tancování, ale také se nezastaví). Podrobný
rozvrh najdete na našem webu mc-repik.webnode.cz/program.
Přihlašovat se na jednotlivé lekce můžete na emailu
repik.rezervace@gmail.com.
A mimo pravidelný program pro vás v říjnu ještě chystáme:
5. října od 17 hodin Kurz první pomoci u dětí (vede zkušená lektorka z projektu FitMAMI; kurz bez přítomnosti dětí), tradiční Bazárek
dětského oblečení (podzim-zima) a také Podiatrický screening
s naší oblíbenou paní doktorkou Švejdovou (vhodné pro dospělé
a děti od cca 3 let). Paní doktorka vás vyšetří a případně navrhne
vhodný postup nápravy. Věříme, že epidemiologická situace bude
již příznivější a tyto oblíbené akce budeme moci uskutečnit.
Maminky, tatínkové, co jste doma s dětmi na mateřské nebo
rodičovské dovolené: pokud chcete začít využívat svůj čas s dětmi jiným způsobem než dosud, poznat nové rodiče a třeba i načerpat nové zkušenosti, neváhejte nás kontaktovat a přidejte se
mezi naše lektorky-dobrovolnice a zapojte se do chodu našeho
(a i vašeho) mateřského centra!
ZA TÝM MC ŘEPÍK
TEREZA ANTOŇOVÁ
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PRO DĚTI A RODIČE

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY

V

ítání občánků patří jednoznačně mezi nejmilejší obřady,
které se na radnici konají. Po velmi dlouhé odmlce, která byla způsobena pandemií nemoci covid-19, bylo možné toto setkání opět uskutečnit v úterý 21. září. Celé dopoledne
bylo jako vždy pečlivě připraveno matrikářkami z Odboru občansko-správního.
Vítání bylo jedinečné i tím, že se tentokrát nejednalo o miminka, která jejich rodiče přinesou do symbolické kolébky, ale o batolata, jež si ve většině případů pro dárek a pamětní list došla sama.
Celé dopoledne probíhalo v příjemné atmosféře, rodiče a jejich děti uvítala starostka Mgr. Alena Kopejtková a místostarosta
Martin Marek, kteří společně popřáli dětem vše nejlepší do jejich
života. Přivítali také prvního občánka roku 2021 v naší městské
části, kterým je Kryštof Drábek.
Všem novým občánkům a jejich rodičům přejeme hodně
štěstí, zdraví a radosti!
Přivítáni byli: Kryštof Drábek, Adriana Somolová, Melanie Kubínová, Anna Jurigová, Nikola Polcerová, Elena Krňanská, Jakub
Kamprle, Olívie Jankovská, Bruno Herman, Štěpánka Maršíková,
Antonín Franc, Kryštof Beck, Matěj Kavlík, Marie Lyčková, Eliš-

ka Pešková, Mariana Kadlecová, Ella Režná, Matyáš Červený,
Sebastián Kolesa.
TEXT A FOTO Mgr. RADKA SÁLUSOVÁ

KLUB 17 OSLAVIL 14. NAROZENINY

V

polovině září slaví Klub 17 své narozeniny. Je to neuvěřitelné, ale v letošním roce toto nízkoprahové zařízení
oslavilo již 14 let své existence. Loni nebylo možné oslavu uskutečnit kvůli nemoci covid-19, o to více si ji jistě všichni užili letos.
Zahrada klubu nabízela množství stanovišť s různými úkoly
a zábavou. Bylo opravdu z čeho vybírat. Takže se tvořilo, házelo,
skákalo v pytlích a soutěžilo.
Součástí oslav byla i hudba v podání Živého Jukeboxu Honzy
Roušara a Honzy Bažo, která zpříjemňovala odpoledne známými
písničkami.
Ještě jednou tedy přejeme řepskému Klubu 17 hodně spokojených dětí, stále skvělé nápady a mnoho úspěšných let další
činnosti.
Mgr. RADKA SÁLUSOVÁ
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ZE SPORTU

PEPA BY MĚL RADOST Z ÚSPĚCHŮ ŘEPSKÝCH
SENIORSKÝCH HRÁČŮ PÉTANQUE

J

e za námi léto 2021 a řepští senioři, hráči pétanque, se mají čím chlubit. V úvodu chceme moc poděkovat
vedení městské části Praha 17 a vedení
Odboru životního prostředí a dopravy za
pétanquové hřiště v areálu „Bendovka“.
Jsme vděční za svatostánek pétanque,
který nám každý závidí. A my se můžeme
odvděčit naší městské části Praha 17 svými sportovními výkony.
Už na novém hřišti jsme dne 31. července uspořádali jedno kolo Mistrovství České
republiky klubů, a to zápas s týmem SK
Sahara Vědomice. Nebudu vás unavovat
pétanquovými pravidly této soutěže, ale
důležité je, že Sportovní klub Pétanque
Řepy zvítězil v domácím prostředí nad
svým soupeřem z Vědomic. Již předtím
jsme zvítězili ve dvou kolech nad týmy SKP
Kulová osmá (Praha 8) a Petank Club Praha.
A tak „div se světe“ za rok 2021 Sportovní
klub Pétanque Řepy pod vedením kapitána
Jaroslava Hladíka obsadil v české skupině
(pro info je i moravská skupina) mistrovství
klubu nádherné 3. místo.
Od května 2021, kdy se částečně
v rámci covidových opatření obnovily turnaje pořádané Asociací pétanque klubů
České republiky se účastníme mnoha
turnajů po celé republice.
Naše seniorské pétanquové snažení vyvrcholilo 29. 8. 2021, kdy na turnaji jednotlivců v Nymburku, za účasti 80 soutěžících
z celé České republiky vč. elity českého
pétanque, zvítězil člen SK Pétanque Řepy

JAROSLAV PASTOREK.

I když je to překvapivý výsledek, a historický úspěch řepského seniorského
pétanque. Naše gratulace Jardovi nebraly
konce a snad mohu říci, že si Jarda v roce
svého životního jubilea (75 let) nadělil
překrásný dárek. K vítězství se musel
nejdřív probojovat mezi 32 nejlepších,
potom mezi 16 nejlepších, v dalším kole
mezi 8 nejlepších, potom do semifinále
a v závěru zvládnout finále. Jeho soupeřkou ve finále byla Veronika Slobodová,
hráčka z týmu Carreu Brno, která obsadila 1. místo v kategorii ženy za rok 2020,
k dnešnímu dni je na devátém místě v letošním celostátním žebříčku, je jednou
z nejlepších v pétanquové střelbě, členkou
reprezentace České republiky a o 40 let
mladší než Jaroslav.
A v závěru chci dodat, že pokud bychom
chtěli pro Řepy vybojovat podobné úspěchy, jako se díky pilné práci a tréninku podařilo Jaroslavu Pastorkovi, je potřeba trochu
náš kolektiv řepských pétanquistů omladit.
Proto se obracím na mladší řepské občany,
aby přišli mezi nás a pomohli nám šířit slávu
řepského pétanque. Vidíte, že ani věk 75 let

www.repy.cz

není tomu překážkou, ale chceme vychovat
mladší generaci, pro tento čím dále tím více
populární sport.
Mgr. Petr Gruber, který jako nově zvolený předseda vede Sportovní klub Pétanque Řepy a já, předsedkyně Klubu

seniorů Řepy (pro info, zasedáme vždy ve
středu v KC Průhon od 9 do 11 hod.), jakož
i všichni naši členové, se na vás těšíme na
hřišti pétanque v „Bendovce“.
Ing. MÁRIA SZITÁNYIOVÁ

NABÍDKA TJ SOKOL ŘEPY PRO ROK 2021-2022

Začínáme 13. září 2021, pokud není uvedeno jinak.

www.sokolrepy.cz

PRO RODIČE A DĚTI

PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Cvičení rodičů a dětí do 4 let - SPV

Cvičení pro děti od 4 do 6 let - SPV

Kdy:
Kde:
Kontakt:
E-mail:

Kdy:
čtvrtek 17 – 18 hod.
Kde:
ZŠ genpor. Fr. Peřiny
Kontakt: H. Pecháčková, Mob. 724 245 596
E-mail: hana.pechackova@centrum.cz

úterý 17 – 18 hod
ZŠ genpor. Fr. Peřiny
Olga Laňková, Tel. 235 310 322
olankova@seznam.cz

PRO KLUKY I PRO HOLKY

PRO KLUKY – MLADŠÍ ŽÁCI

FOTBAL

Všestrannost SPV – důraz na míčové aj. hry

Kde:
Tréninky na hřišti ZŠ genpor. Fr. Peřiny
Kontakt: Jiří Kočovský, Mob.: 605 973 685
E-mail: j.kocovsky@seznam.cz

Kdy:
Kde:
Kontakt:
E-mail:

pondělí 18 -19 hod.
ZŠ genpor. Fr. Peřiny
Zdeněk Pospíšil, Mob. 724 542 332
pospisilsfm@volny.cz

INLINE (Roller team TJ Sokol Řepy)
Kde:
Kdy:
Kontakt:
E-mail:

plácek ZŠ J.Wericha (u škol. hřiště)
každý čtvrtek od 17 hod.
Matěj Pravda, Mob. 724 639 500
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:
Kde:
Kontakt:
E-mail:

PRO ŽENY A DOROSTENKY
VOLEJBAL
ÚT, PÁ, NE – SC a ZŠ Řepy dle rozdělení
do oddílů a volejbal. kurty u Sokolovny
Kontakt: Věra Trubáčková
Mob:
Mob. 723 454 492
E-mail: vera.sedlackova@seznam.cz

Kde:

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:
Kde:

středa 19 - 21.30 hod.
ZŠ Laudova a kurty u Sokolovny
+ neděle SC Řepy
Kontakt: Milan Hrdina, Mob. 737302900
E-mail: hrdinamilan4@seznam.cz

Fotbal, Volejbal, SPV = SPORT PRO VŠECHNY

pondělí 19 -21 hod.
ZŠ genpor. Fr. Peřiny
Zdeněk Pospíšil, Mob. 724 542 332
pospisilsfm@volny.cz

Další Informace: Jitka Rosenbaumová
Mob. 606 485 533
E-mail: praha@caspv.cz

23

PRO ŘEPSKÉ PATRIOTY

RESTAURACE U ČECHŮ

V

rámci příspěvků věnovaných historii obce bychom se s čtenáři
Řepské sedmnáctky rádi podělili o příběh rodinné restaurace U Čechů,
která v horních Řepích na Bílé Hoře slouží již více než 80 let. Tato restaurace jako
jedna z mála v Řepích přežila 2. světovou
válku, období komunismu, velké změny
v letech devadesátých i současnou covidovou pandemii.
Restauraci U Čechů postavil v druhé
polovině 30. let minulého století Antonín
Čech, a to doslova na zelené louce u staré vozové cesty vedoucí z Bílé Hory dolů
do starých Řep. Původně měl v úmyslu
vybudovat na tomto místě vilový dům,
jehož součástí by kromě restaurace byla
i samostatná obývací část pro bydlení
rodiny. Než však došlo k dohodě o koupi
pozemku, musel ze svých plánů z finančních důvodů slevit.
Na rohu ulic Masarykovy a Baarovy
(dnes Čistovické a Selských baterií) vyrostl
jako dočasné řešení pouze malý přízemní
zahradní hostinec o jedné místnosti s výčepem, jednoduchým hygienickým zařízením a nezbytným zázemím. A protože
krátce nato vypukla 2. světová válka, nebylo zbytí než další podnikatelské záměry
na několik roků odložit.
Hned po osvobození se Antonín Čech
ke svému velkému snu z počátku třicátých
let vrátil. V roce 1945 si nechal vypracovat
nový projekt na stavbu velkoryse pojaté
podsklepené restaurace s několika podkrovními hostinskými pokoji doplněné
v 1. patře dvěma samostatnými bytovými
jednotkami pro potřeby rodiny.
Leč neuběhly ani tři roky a v únoru 1948
se chopili moci komunisté. Jako v drtivé
většině podobných případů převzal prosperující hostinec U Čechů do své správy
formou nuceného nájmu národní podnik
Restaurace a jídelny. Antonín Čech s manželkou se tak stali pouhými zaměstnanci
ve svém dříve vlastním podniku. Nastal
konec všech podnikatelských snů.
Smířit se s tím, že jediným škrtem pera
přišel o drahně roků budovanou a opečovávanou živnost, Antonín Čech nedokázal.
Po několikaletém trápení učinil v roce 1958
Restaurace v roce 2021
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Nový hostinec po otevření (vpředu zprava sedící Antonín Čech s manželkou a synem)

Restaurace v roce 1991 po restituci

své poslední životní rozhodnutí – dobrovolně opustil svět, v němž pod rudými
prapory panovala zvůle a bezpráví. Zanechal po sobě manželku, syna se snachou
a ročního vnuka.
Konečnou tečku za tragédií udělal
v roce 1960 okresní národní výbor Praha-západ, který bez náhrady převedl veškerý
majetek související s hostincem, včetně
budov a pozemků, do vlastnictví státu,
a hostinec byl přejmenován na restauraci
U výstaviště.
Národní podnik Restaurace a jídelny
poté restauraci provozoval do roku 1991.
Pamětníci si možná vzpomenou, že v ní v té
době řadu let pracovali manželé Pokorní.
V roce 1991 se v restitučním řízení podařilo získat zabavenou restauraci
zpět do rodinného vlastnictví. Svým cha-

rakterem tehdy byla hospodou typické
IV. cenové skupiny a nacházela se v dosti
zuboženém stavu.
Vnuk Antonína Čecha, Tomáš Čech
mladší, proto nejprve zajistil její celkovou
opravu včetně zřízení chybějící kuchyně
k zajištění nabídky teplých jídel, a ještě
téhož roku obnovil provoz pod původním
názvem U Čechů. Letos v srpnu tomu bylo
právě 30 let.
Od té doby restaurace prošla celou řadou úprav a do dnešních dnů dobře slouží
nejen místním obyvatelům Řep, ale i jako
místo pořádání rodinných oslav, schůzek
různých zájmových skupin nebo ke stravování zaměstnanců okolních firem.
RODINA ČECHOVA
FOTO ARCHIV RODINY ČECHOVY

INFORMUJEME

PROGRAM VYCHÁZEK
PRAHOU PRO SENIORY
ŘÍJEN 2021
„Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí, připravuje pro
zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně
známých místech Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů
pražských budov, výlety po stopách významných pražských
osobností…

ÚTERÝ 26. 10. 2021 - „ŽIŽKOV
JAKO PRAŽSKÝ MONTMARTRE“

V nevýhodné poloze na sever mezi kopcem Vítkovem a vinohradskými Riegrovými sady se centrem našeho zájmu stane okolí
Kostnického náměstí, které nejvíce připomíná pařížský Montmartre.
Najdeme zde nepřehlédnutelnou katedrálu sv. Prokopa, ale i skryté
svatyně protestantské církve, Národní dům, divadla, galerie, i reprezentativní radnici.
Názvy ulic nejčastěji připomínají první Přemyslovce, ale také husitské osobnosti.
Sraz v 11 hod. na stanici tramvaje č. 9, 26 „Husinecká“.
Prohlídku povede Ing. Stěnička. Doba trvání 1-1,5 hodiny.
Vstupné 50 Kč.

FUTSALOVÁ SPARTA
VE SPORTOVNÍM
CENTRU ŘEPY!
PROGRAM UTKÁNÍ
ZÁKLADNÍ ČÁSTI 2021/2022
SC-REPY.CZ

6. PŘEBOR PRAHY 6 V PÉTANQUE DVOJIC
SENIOREK A SENIORŮ
4. PŘEBOR PRAHY 17 V PÉTANQUE
DVOJIC SENIOREK A SENIORŮ
O POHÁRY PANÍ STAROSTKY
Pořadatelé: MČ Praha 6, MČ Praha 17, Klub seniorů Řepy
a SK Pétanque Řepy

Termín a kategorie: čtvrtek 7. října 2021, seniorky a senioři – dvojice

Podmínka účasti: věk +60 let
(ročník 1961 a st.)

Přihlášky: na e-mailovou adresu

VladimirHejnic@seznam.cz do 4. října 2021
Zahájení: v 10.00 hod.
Místo konání: ZŠ Jana Wericha, Praha 17, Španielova 1111/19, softbalové hříště, vchod do areálu školy od
parkoviště v Bendově ulici, cca 400 m od st. Bazovského
(bus č. 225 a 164)
Každý účastník turnaje si zajistí na zápasy 3 pétanquové koule a košonek.
Hráči hrají na vlastní nebezpečí. Všichni hráči podepíší čestné prohlášení o tom, že splňují proticovidová opatření stanovená vládou pro účast na hromadných sportovních soutěžích.
Mgr. PETR GRUBER,
PŘEDSEDA SKP ŘEPY

5. KOLO

6. KOLO

8. KOLO

SPARTA 17
VS HELAS BRNO

SPARTA 17
VS CHRUDIM

SPARTA 17
VS ŽV BRNO

4.10.21 - 20:00

11.10.21 - 20:00

25.10.21 - 20:00

10. KOLO

3. KOLO

12. KOLO

SPARTA 17
VS MĚLNÍK

SPARTA 17
VS PLZEŇ

SPARTA 17
VS ČESKÁ LÍPA

5.11.21 - 20:00

8.11.21 - 20:00

19.11.21 - 20:00

13. KOLO

15. KOLO

18. KOLO

SPARTA 17
VS TEPLICE

SPARTA 17
SPARTA 17
VS SLAVIA PRAHA VS FTZS LIBEREC

28.11.21 - 19:00

12.12.21 - 19:00

20. KOLO

22. KOLO

SPARTA 17
SPARTA 17
VS Č. BUDĚJOVICE VS RAPID ÚSTÍ
28.2.22 - 20:00

www.repy.cz

11.2.22 - 20:00

VÍCE INFORMACÍ NA
ACSPARTAFUTSAL.CZ

11.3.22 - 20:00
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NOVÝ DRUH NETOPÝRA PRO ŘEPY

Foto: Renata Našincová
Netopýr pestrý

Č

as od času proběhne médii zpráva,
že někam přiletěla spousta netopýrů a zalezli do úkrytů v obytném
prostoru. Pro nezúčastněné je to zajímavá
kuriozita, pro aktéry události obvykle různě složitá situace, kterou vyřeší často jen
s odbornou pomocí. Pokud se netopýr objeví náhle v našem domově, může to být
pořádné překvapení! To se přesně stalo
obyvatelce bytu ve Španielově ulici 1287
v Řepích. Otevřeným oknem vletěl v noci
7. září, hodinu a půl po půlnoci, netopýr
a usadil se na závěsu v ložnici.
Letouni (Chiroptera), kam netopýři patří,
jsou neuvěřitelně úspěšným řádem savců.
V počtu známých druhů savců jsou hned
na druhém místě za hlodavci a dosahují 24
% všech známých druhů savců!
Díky fenomenálním adaptacím k přežití v extrémních podmínkách jsou jednoznačně jedna z nejzajímavějších skupin
živočichů. Jen měli po celá staletí smůlu,
že člověk většinu své historie nedokázal
vysvětlit a pochopit podstatu jejich prostorové orientace, přežití v chladu, komunikaci a cyklus přesunů mezi různými úkryty
v průběhu roku. Odpovědi na otázky ze
života letounů přinesl až vědecký pokrok
v 19. a 20. století.
Teprve v roce 1937 americký zoolog
D. Griffin poprvé uslyšel netopýří zvuky
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převedené přístrojem do pro člověka slyšitelné frekvence. Netopýři nejsou vůbec
primitivní skupinou, ale živočichy, kteří
maximálně využili nabízené možnosti. Jen
šíře spektra jejich potravy je fascinující:
od rostlinné potravy po bezobratlé živočichy, ryby, obojživelníky, ještěrky, savce
až velikosti krysy, ptáky v letu a krev teplokrevných živočichů. Některé druhy loví
i jiné druhy netopýrů a jiní se pohybují po
zemi a sbírají mrtvá těla různých živočichů.
V řadě oblastí jsou významným ekologickým činitelem (opylovači, rozšiřují semena
stromů).
Většinou se s nimi míjíme. Nemáme ani
tušení, kolik netopýrů se pohybuje v naší
blízkosti, dokonce i ve velkých městech.
Proto je každé setkání tváří v tvář netopýrovi velké překvapení. Většina z nás se
snaží návštěvníka s blanitými křídly vyprovodit ihned zpět na svobodu. Jen menší
část lidí se chce dozvědět co nejvíce o podivném hostu. Je vzácný? Kde obvykle
žije? Čím se živí a jakého věku se dožívá?
Kde bývá v zimě? Naštěstí obyvatelka bytu
v pátém poschodí patřila k těm „zvědavým“. Kontaktovala svého souseda, jakou
náhodou člena Řepské zoologické skupiny,
který netopýra prohlédl a zdokumentoval
jako zajímavý faunistický nález. A to se
také záhy potvrdilo! Zatoulaný letoun byl
netopýr pestrý (Vespertilio murinus), který
patří mezi vzácnější druhy. Druhový název

„pestrý“ zní možná trochu nadneseně,
protože netopýři všeobecně v barevnosti příliš nevynikají, což je pochopitelné
vzhledem k prostředí výskytu a období
aktivity. Tento druh je ale opravdu zbarven zajímavě, má světlehnědou spodní
část těla, která může být až téměř bílá
pod krkem a stříbřitě zbarvenou srst na
hřbetě. Zajímavý efekt je tvořen tmavými
chlupy se stříbřitými konci. Létací blány
a uši jsou šedohnědé až černé. Zvláštností
je, že samice tohoto druhu má dvě prsní
bradavky a má obvykle dvě mláďata, jiné
menší druhy netopýrů mají pravidelně
jedno. Netopýr pestrý obývá značný areál
od západní Evropy po Dálný východ. Jižně od Alp a Balkánského poloostrova se
již nevyskytuje. Severní hranice výskytu
probíhá jihem Skandinávie.
V letním období je k zastižení spíše ve
středních polohách, na podzim i v nížinách
a také ve městech. Životním prostředím
netopýra pestrého je členitá krajina, kde
se střídají lesy a otevřené plochy luk. Letní
úkryty bývají často v dutinách dřevěných
staveb, v podstřeší chat, různých solitérních staveb, pod kůrou stromů a v různých dutinách. Na podzim se objevují ve
městech, kde hledají úkryty na výškových
stavbách v různých štěrbinách. Toto chování napovídá, že byl tento druh dříve více
vázaný na skalní masivy a vysoké budovy
užívá jako náhradní úkryty, které považuje
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za skály. Populace žijící ve střední Evropě je považována za stálou, jedinci ze
severněji položených oblastí a Pobaltí se
přesunují k jihozápadu a pravděpodobně
se mohou vyskytovat jako zimující i na
našem území.
Zatím nevíme, zda je nález netopýra
pestrého v Řepích ojedinělý, či zda by
jedinci tohoto druhu mohli využívat instalované štěrbiny na zateplených domech.
Na území Prahy byly již zaznamenány
četné detektorové nálezy netopýra pestrého v podzimních a zimních měsících.
Předpokládáme, že se s tímto druhem
setkáme častěji. Zatím s jistotou můžeme říci, že vodorovně orientované škvíry
v omítce na domech obývá v Řepích netopýr rezavý (Nyctalus noctula), kterého lze
běžně pozorovat ještě před setměním při
lovu nad otevřenými plochami a také ho
lze slyšet z dutin před večerním výletem.
Sociální komunikace jedinců v dutině jsou

Foto: Renata Našincová
Netopýr pestrý

slyšitelné, protože jsou v rozsahu frekvencí rozlišitelných lidským sluchem, na
rozdíl od výkřiků při létání a lovu, které
mají frekvenci 20 kHz. Netopýr rezavý je
poměrně velký druh, má typický nezaměnitelný „buldočí“ výraz. Při pohledu do
tlamy zaujme úctyhodný chrup, kterým
bez problémů drtí velké brouky s tvrdými
krovkami.

Pokud naleznete netopýra v domácnosti, počkejte, až se někde přichytí. Určitě na
něj nesahejte rukou, protože větší druhy
dokážou citelně kousnout. Můžete se pokusit přemístit jej do papírové krabice, látkového sáčku, ale vždy v rukavicích, nebo
pomocí nějakého měkkého předmětu. Zvíře
lze v podvečer či v noci nechat odletět otevřeným oknem, pokud samostatně neodletí, pak kontaktovat záchranné stanice živočichů nebo Řepskou zoologickou skupinu.
O své setkání/nález se můžete podělit
s ostatními prostřednictvím zajímavých
fotografií. Pokud naleznete uhynulého
netopýra, prosíme, informujte o tom Řepskou zoologickou skupinu, může jít o významný nález (repzoosk@post.cz).
TEXT: Mgr. LUCIE BREJŠKOVÁ, Ph.D.
& doc. Dr. JAN FARKAČ, CSc., oba
ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA
FOTO: RENATA NAŠINCOVÁ

VÝUKA V TERÉNU

Okroužkovaný lejsek černohlavý.

Kroužkování

30. srpna se poblíž zličínského hřbitova, na konci ul. Za Dolejšákem, uskutečnilo komplexní terénní cvičení studentů
II. ročníku Fakulty lesnické a dřevařské
České zemědělské univerzity v Praze. Po
dlouhé době online výuky jsme se konečně sešli v přírodě při praktické činnosti!
V plánu jsme měli telemetrii a kroužkování ptáků.
Odchyceny a kroužkovány byly tyto
druhy: rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), pěnice pokřovní (Sylvia curruca),
pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis),
sýkora koňadra (Parus major), sedmihlásek
hajní (Hippolais icterina) a 4 exempláře

www.repy.cz

lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca).
Děkuji členům Řepské zoologické skupiny Jardovi Škopkovi, Martinu Brejškovi
a Frantovi Novákovi i kolegům z katedry
myslivosti a lesnické zoologie Vaškovi
Silovskému a Martinu Häckelovi, že mě
s prací v terénu pomohli. A také děkuji
studentům, že přijeli.
TEXT A FOTO:
Doc. Dr. JAN FARKAČ, CSc.
FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ
ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY
V PRAZE
ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA

Odchycený lejsek černohlavý.
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INZERCE
SLUŽBY / OSTATNÍ
MALOVÁNÍ - PECINA, vč. víkendů.
Tel.: 235 510 096, 602 954 461
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE. REVIZE ELEKTRICKÉHO
ZAŘÍZENÍ domů, SVJ, BD, škol, organizací. Odstranění
revizních závad. Revize spotřebičů. Nové el. vedení,
výměny, opravy v bytech, domech, provozovnách
apod. www.elektrikarerben.cz
Tel.: 604 516 344
!!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí, atd. Naložíme
a odvezeme cokoliv. Stěhování všeho druhu. Vše za
rozumnou cenu!
Tel.: 773 484 056
ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka. Petr Meyer,
Galandova 1236, Řepy. Tel.: 211 148 037, 603 341 927
NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ SLUŽBY všeho druhu
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových
možností.
Tel.: 774 901 193
OPRAVY OBUVI A BRAŠNÁŘSKÉHO ZBOŽÍ, broušení
nožů, nůžek a výroba klíčů. Makovského 1222 (pasáž).
Tel.: 605 266 561
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, PERSONALISTIKY, DAŇ.
EVIDENCE, zastupování na úřadech, osobní 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
NABÍZÍME MALÍŘSKÉ PRÁCE, štukování + stěrkování
stěn i stropů, jsaifrt@seznam.cz
Tel.: 606 227 390
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OPRAVY TV, ANTÉNY, STA, SATELITY, ELEKTRONIKA.
Böhmova 5, P13, v. siebert@volny.cz, www.tvservis.cz
Tel.: 733 311 747
SPORTOVNÍ RYBOLOV DŘETOVICE – 15 minut od Prahy.
Kapři, líni, amuři, jeseteři. www.rybnik-dretovice.cz
Tel.: 736 459 431
ANGLIČTINA – SOUKROMÁ VÝUKA pro dospělé, děti,
maturanty, příprava na PET, KET, FCE, Skype English.
www.english1to1.cz
Tel.: 737 337 445
TUTORON- UNIKÁTNÍ ZPŮSOB ONLINE VÝUKY
S RODILÝM MLUVČÍM
interaktivní učební platforma, učíte se ušima a očima.
www.english1to1
Tel.: 737 337 445
ELEKTRIKÁŘ-ŠIMON. Opravy, rekonstrukce, připojení.
www.simonelektro.cz
Tel.: 603 551 966
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR
michaeldrdlicek@gmail.com, www.dmstavby.cz
Tel.: 602 291 737
ŠTUKOVÁNÍ, MALOVÁNÍ, KOMPLETACE NÁBYTKU
A DROBNÉ DOMÁCÍ PRÁCE. SEHER. f.seher@seznam.cz
Tel.: 603 305 211
ARMYSHOP – VYBAVENÍ A OBLEČENÍ DO PŘÍRODY
- bundy, kalhoty, mikiny, spacáky, batohy, celty, nože,
obr. spreje. Bílá Hora – Čistovická 15, po-pá 10-19 h,
www.e-armyshop.cz

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE.

Tel.: 737 166 186

HÁJEK - ZEDNICTVÍ - MALÍŘSTVÍ. Provádím veškeré
zednické, obkladačské, malířské, podlahářské
a bourací práce. Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce
bytu, domu, nebytových prostor. PRAHA 17/5/6
A BLÍZKÉ OKOLÍ.
Tel.: 777 670 326
HLÍDÁNÍ PEJSKŮ MENŠÍCH PLEMEN. Tel.: 603 910 026
A.DOHNÁLKOVÁ a I. HŮLKOVÁ - STŘÍHÁNÍ PSŮ.
Ošetření uší, drápky, zubní kámen a anál. žlázy.
Laudova 1014/15, Řepy. Tel.: 235 312 157, 737 841 145
NABÍZÍM VELICE SLUŠNOU FINANČNÍ ODMĚNU za
každodenní procházky s mou fenečkou.
Tel.: 734 826 890
PEDIKÚRA v pohodlí Vašeho domova. Tel.: 603 910 026

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

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

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

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

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

KOUPÍM BYT V PRAZE. Respektuji cenu dle stavu
nemovitosti. Osobní vlastnictví, právní servis zařídím,
rychlé, slušné a seriózní jednání. Nejsem RK a prosím
realitky nevolat.
koupimbytpha@email.cz Tel.: 777 294 194

INZERCE

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

ZAMĚSTNÁNÍ
PŘIJMEME PRACOVNICE NA BRIGÁDU.
Podm.: Spolehlivost, manuální zručnost, pečlivost.
Vhodné pro ID nebo SD. Dlouhodobě.
Kontakt: kompletace7@seznam.cz,
Tel: 607 216 600

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

Ceník inzerce 2021
Plošná inzerce
Velikost
Modul (RÁMEČEK)

Rozměr
(š x v) v mm

Cena v Kč

DPH 21 %

Cena Kč
celkem

Celostrana
1/2 strany šířka
1 sloupec

210 x 297
185 x 126
59 x 252

13 000,00
7 000,00
4 300,00

2 730,00
1 470,00
903,00

15 730,00
8 470,00
5 203,00

MODULY NA VÝŠKU:
1 modul
2 moduly výška
3 moduly výška
4 moduly výška
5 modulů výška
6 modulů výška
7 modulů výška

59 x 33
59 x 69
59 x 106
59 x 142,5
59 x 179
122 x 106
59 x 252

700,00
1 050,00
1 350,00
2 200,00
2 800,00
3 500,00
4 300,00

147,00
221,00
284,00
462,00
588,00
735,00
903,00

847,00
1 271,00
1 634,00
2 662,00
3 388,00
4 235,00
5 203,00

MODULY NA ŠÍŘKU:
2 moduly šířka
3 moduly šířka
4 moduly šířka
6 modulů šířka
9 modulů šířka

122 x 33
185 x 33
122 x 69
185 x 69
185 x 106

1 050,00
1 350,00
2 200,00
3 500,00
5 200,00

221,00
284,00
462,00
735,00
1 092,00

1 271,00
1 634,00
2 662,00
4 235,00
6 292,00

Cena v Kč

DPH 21 %

Cena celkem

80,00

17,00

97,00

Řádková inzerce
Maximálně 5 řádků

1 řádek

60 znaků vč. mezer

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

Kontakt pro inzerci: lucie.kolomaznikova@praha17.cz, tel.: 234 683 531
Veškeré informace naleznete na www.repy.cz v sekci Řepská sedmnáctka.

www.repy.cz
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AUTOBAZAR MOTOL
➩
➩
➩
➩

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

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

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

VŠE PRO VÁŠ BYT
MÁME PRO VÁS NOVÉ VZORY
povlečení, závěsové i potahové látky
a záclony.

Veterinární klinika Delta
MVDr. Michael Růžička, s. r. o.
Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

ŽKOVINY
LŮ
ČI
Ů
ST Í
RNA ODĚV

NOVÁ SLUŽBA PRANÍ dek,
polštářů aj. objemných potahů.

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

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

Gsm: 731 215 116
E-mail: delta@vkd.cz
www.veterinadelta.cz
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
• Preventivní vyšetření
 Kardiologické vyšetření
• Čipování, vystavení europasů
 Očkování
• Chirurgie
 Stomatologie
• RTG, sonograﬁe, vyšetření moči
 Odběry krve
• Hospitalizace

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE
SÍTĚ A SUŠÁKY
info@bydlenijerabek.cz
WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

+420 739 034 488
WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

HARMONOGRAM VÝROBY A DISTRIBUCE
Rok 2021

Aktuální číslo časopisu,
i čísla archivní, naleznete
na webu MČ Praha 17 –
www.repy.cz
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Uzávěrka
pro příjem
inzerce

Vychází

Zahájení
distribuce

(v tento den je zpravodaj
k dispozici občanům
v hlavní budově ÚMČ)

roznos 5 prac. dní

LISTOPAD

9. 10. 2021

1. 11. 2021

2. 11. 2021

PROSINEC

10. 11.2021

30. 11. 2021

1. 12. 2021

UPOZORNĚNÍ

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

INZERCE

Kosmetický a kadeřnický salon

UNIKÁTNÍ ZPŮSOB
ONLINE VÝUKY
S RODILÝM MLUVČÍM

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

INTERAKTIVNÍ UČEBNÍ PLATFORMA ZCELA
ODLIŠNÁ OD SKYPE, ZOOM NEBO TEAMS

• Učíte se ušima a očima.

www.studio-giaccomo.cz
Nevanova 1070/35

• Výuka zaměřená hlavně na mluvení
a plno interaktivních cvičení a aktivit.
• TUTORON lekce jsou speciálně navrženy
pro výuku obecné angličtiny (A1-C2),
obchodní angličtiny (B1-B2) a pro školní
děti v každém věku.
• TUTORON nabízí i odbornou angličtinu
(technická, lékařská, právnická...)

www.english1to1.cz
Tel.: 737 337 445

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

www.repy.cz

Tel.: 777 681 447
603 509 733
722 000 021
725 354 195

Správa
nemovitostí

Specializace na účetnictví pro
společenství vlastníků a bytová družstva

kosmetika, pedikúra, manikúra
kadeřnictví
modelace nehtů
masáže

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

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

Každé čtvrté, po sobě
jdoucí otištění inzerce
je s 50% slevou.
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POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny
• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

271 777 010
trend@trend-technologie.cz

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč
• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

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

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

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

PRODÁNO
Prodej mezonetového bytu 3+kk
ve zděném domě Na Fialce II.
Užitná plocha 88 m2.

Prodej a Správa Nemovitostí s.r.o.
inzerce_casopis.indd 2

32 / ŘÍJEN / 2021

Prodej 2+1/L
Prodej zrekonstruovaného bytu
2+1/L v OV, 53 m2 v ulici Etiopská,
Praha 6 - Vokovice.

Co pro Vás mohu zajistit:
• prodej nemovitosti
• pronájem nemovitosti
• elektronické aukce
• řešení exekucí
• výkup nemovitostí
• tržní odhad nemovitosti
• odhad pro dědická řízení
• ﬁnancování nemovitosti
www.editanavratilova.cz
09.09.2021 18:36:09

