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Plán oprav vodovodů

Florbal vás naplno vtáhne do hry

Rozhovor s místostarostou 
Miroslavem Šoukalem
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Z RADNICE

Zastupitelé mají při každém jednání 
možnost interpelovat vedení Měst-
ské části Praha 17 a předsedy vý-

borů zastupitelstva s dotazy, které jsou 
spojené se správou městské části. Inter-
pelace mají v programu jednání zastupi-
telstva pevné místo a je na ně vyhraze-
no 45 minut.

Nejobsáhlejší interpelaci na vedení 
městské části měl MUDr. Antoine Katra, 
který interpeloval místostarostu Martina 
Marka. V úvodu poděkoval za vytvoření 
nového parkoviště v ulici Drahoňovského. 
Dále padl dotaz na bezpečnost spojenou 
s tramvajovým provozem. Na toto téma 
mluvil místostarosta Martin Marek na za-
čátku jednání zastupitelstva v pravidelné 
Zprávě vedení městské části. V současné 
době je společně s Policií ČR a Dopravím 
podnikem hl. m. Prahy v přípravě bezpeč-
nostní akce pro žáky řepských základních 
škol. Speciální tramvaj přijede na slepou 
kolej na konečné Na Chobotě, kde pro děti 
bude připraven celodenní program s bez-
pečnostními experty Policie ČR a Doprav-
ního podniku. Akce se uskuteční v dub-
nu. Dále se doktor Katra ptal na řešení 
parkování u Polikliniky Řepy. Lékaři mají 
zájem, aby pro ně byla vyhrazena místa 
tak, aby mohli zaparkovat při návratu od 
pacientů zpět do ordinace a zároveň, aby 
byla prodloužena doba parkování pro paci-

enty, nyní je doba parkování omezena na 
2 hodiny. Místostarosta Marek potvrdil, že 
pro lékaře bude vyhrazeno 5 parkovacích 
míst. Posledním dotazem doktora Katry 
byl stav balisetů (zelené plastové sloupky) 
v ulici Bazovského. Místostarosta Marek 
odpověděl, že Odbor životního prostředí 
a dopravy prověřuje možnost, zda je mož-
né balisety naplnit například pískem, aby 
nebylo možné je tak snadno ničit.

Další interpelace budou zodpovězeny 
písemnou formou a uveřejněny na webu 
MČ Praha 17.
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v březnovém čísle pokračujeme v postupném 
představení vedení MČ Praha 17. Jaké jsou 
plány a vize oblasti školství a financí měst-
ské části, jsme se zeptali místostarosty pana
Miroslava Šoukala. Rozhovor s ním najdete 
na stranách 4 a 5.

Během posledních měsíců došlo na území 
Řep k několika haváriím vodovodního řadu. 
Místostarosta Martin Marek se proto obrátil 
na Pražskou vodohospodářkou společnost, 
jak plánují zabezpečit bezproblémové dodáv-
ky pitné vody. Odpověď najdete na straně 7.

V březnu bude v naší městské části za-
hájen 8. ročník běhu Yellow Ribbon Run, 
který si klade za cíl bořit předsudky, dát lidem 
s trestní minulostí a jejich rodinám druhou 
šanci na slušný život a přispět tak k prevenci 
kriminality. 8. ročník je věnován ženám a toto 
téma je spojené i s objektem ženské věznice 
v Domově sv. Karla Boromejského. Tomuto 
tématu se věnujeme na stranách 10 a 11.

Bohužel za poslední čtvrt rok se v Řepích 
staly dva požáry. I proto vám přinášíme roz-
hovor s velitelem Jednotky dobrovolných 
hasičů Řepy Radkem Němotou, jak se za-
chovat při požáru v bytě, protože primární 
je zachránit si život. Rozhovor najdete na 
stranách 12 a 13.

S blížícím se jarem se v naší měst-
ské části uskuteční v rámci akce Ukliďme
Česko dva úklidy. Termíny a další podrob-
nosti najdete na straně 13.

Na stranách 22 a 23 je pro vás připraven 
rozhovor s reprezentačním hráčem flor-
balu Markem Benešem, který byl pro rok 
2022 vyhlášen 4. nejlepším hráčem florbalu 
na světě a se svými spoluhráči trénuje ve 
Sportovním centru Řepy.

Kulturní centrum Průhon si pro vás na 
březen připravilo novou výstavu mladé uměl-
kyně Kláry Sedlo, která říká, že výtvarné 
umění pro nejmladší generaci rozhodně 
není pasé. Rozhovor s ní nejdete na stra-
nách 26 a 27.

Za redakci Řepské sedmnáctky vám přeji 
úspěšný březen.

JIŘÍ HOLUB

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY 
A VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

Večer v irském stylu plný živé hudby a zábavy! Na oslavu svatého Patrika se můžete těšit v pátek 
17. 3. 2023 od 18:00 do 22:00 v sále Sokolovny Řepy. Od 19:00 vystoupí kapela MalemIrish z Doks, 
která hraje s vlastním pojetím tradiční irskou hudbu a písně britských ostrovů. Jejich vystoupení 
provází nadšení a neutuchající energie!  Vstupenky online na webu www.sokolovnarepy.cz a na 
pokladně Kulturního centra Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy. (vstupné 100 Kč)

Živá irská hudba, tradiční irské drinky,
občerstvení, originální ceny!

A5 sv patrik 2023.indd   1 09.02.2023   16:32:07
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Z RADNICE

Vážení čtenáři,
stejně jako před rokem, tak i letos na mě 
vyšlo březnové slovo z radnice. Tak jako 
před rokem stále platí, že březen je mě-
sícem knihy. Globální hrozbu v podobě 
pandemie Covid–19 vystřídala ruská inva-
ze na Ukrajinu, která se svým rozsahem 
stala největší bojovou operací v Evropě 
od skončení druhé světové války. Snad 
všichni si přejeme, aby se Ukrajina doká-
zala ubránit a válka co nejdříve skončila.

V polovině února proběhlo již 3. jednání 
zastupitelstva naší městské části. Jeho 
průběh by s notnou dávkou nadsázky 
mohl na první pohled vzbuzovat dojem 
začínajícího válečného konfliktu. Znovu 
podotýkám s notnou dávkou nadsázky. 
Stojím si za tím, že politický soupeř by 
neměl být vnímán jako válečný nepřítel. 
Cílem konstruktivní opozice, za kterou se 
část zastupitelů vydává, by neměla být de-
honestace radnice za každou cenu. Navíc 
dehonestace prokazatelně lživým tvrzením 
a arogantním projevem, proti kterému se 
musela ohradit i jedna z klíčových postav 

úřadu se slovy: „… za celých 26 let, co 
pracuji na našem úřadě, jsem se s tako-
vou arogancí ještě nesetkala.“ Za sebe za 
těch 12 let v Zastupitelstvu MČ Praha 17 
sebekriticky přiznávám, že by se zdaleka 
ne každý můj výrok dal tesat do kamene, 
ale v tomto hodnocení musím s kolegyní 
souhlasit. 

Pořád věřím, že si někteří zastupitelé 
uvědomí, že jednání zastupitelstva není 
reality show v podobě boxerského zápasu 
vypsaného na 4 roky, a že správa měst-
ské části není boj bez rukavic, kde jsou 
ze strany opozice povoleny podpásové 
rány v podobě nepravdivých tvrzeních na 
adresu radnice. 

Věděli jste, že jednání zastupitelstva 
je možné sledovat nejen online, ale také 
ze záznamu na YouTube kanálu Městská 
část Praha 17?

MARTIN MAREK
MÍSTOSTAROSTA

SLOVO Z RADNICE

Večer v irském stylu plný živé hudby a zábavy! Na oslavu svatého Patrika se můžete těšit v pátek 
17. 3. 2023 od 18:00 do 22:00 v sále Sokolovny Řepy. Od 19:00 vystoupí kapela MalemIrish z Doks, 
která hraje s vlastním pojetím tradiční irskou hudbu a písně britských ostrovů. Jejich vystoupení 
provází nadšení a neutuchající energie!  Vstupenky online na webu www.sokolovnarepy.cz a na 
pokladně Kulturního centra Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy. (vstupné 100 Kč)

Živá irská hudba, tradiční irské drinky,
občerstvení, originální ceny!
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Městská část je zřizovatelem mateř-
ských a základních škol. V některých 
městských částech je nedostatek 
míst v předškolních i  školních zaří-
zeních. Jak je to u nás?
U nás v Praze 17 je v současné době ka-
pacita MŠ dostatečná. Naše 4 mateřské 
školy mají rejstříkovou kapacitu 906 dětí 
a dle zahajovacích výkazů je navštěvova-
lo 745 dětí. U základních škol je rejstříko-
vá kapacita 2600 žáků, reálná 2300 žáků 
a naplněnost dle zahajovacích výkazů 2153 
žáků. Ale vzhledem k povinnosti plynoucí 
ze zákona Lex Ukrajina IV - od 31. ledna 
do 31. března 2023 bude docházet k pře-
registraci osob s dočasnou ochranou a je-
jímu prodloužení do 31. března 2024. Při 
registraci budou tyto osoby uvádět mj. 
také název a adresu školy, kde je dítě při-
hlášeno k plnění povinné školní docházky. 
Z tohoto důvodu se nám v poslední době 
opět zvýšil zájem o zařazení ukrajinských 
dětí do základních škol. V současnosti je 
v ZŠ genpor. Fr. Peřiny naplněna kapacita 
školy a v ZŠ Jana Wericha je naplněna ka-

pacita školní jídelny, kterou je samozřejmě 
možné navýšit.

Jaký je výhled? Nedávno byla dokon-
čena aktuální demografická studie. 
Budeme mít nadále pro děti dosta-
tek míst? 
Na základě demografické studie by mělo 
dokonce dojít k mírnému poklesu počtu 
dětí jak v MŠ, tak ZŠ. Studie sice nepočí-
tá s dětmi a žáky z Ukrajiny ani jiných ci-
zích zemí, ale i tak bychom měli mít kapa-
citu dostatečnou.  

Jak se ve školkách a školách vyrov-
nali s přílivem dětí z válkou zasaže-
né Ukrajiny?
Naše školy situaci zvládají v rámci svých 
možností velmi dobře. Určitý problém je 
ve vyučovacím procesu, protože školy ne-
mají finance a ani kapacity na intenzivní vý-
uku českého jazyka pro tyto žáky. Zde dle 
mého názoru výrazně zaspal stát a magis-
trát. Nejvíce utečenců z Ukrajiny přichází 
do Prahy, proto by mělo hlavní město cen-

trálně organizovat intenzivní kurzy české-
ho jazyka pro tyto žáky. Až po jeho absol-
vování by tito žáci měli začít navštěvovat 
základní školu. Tak jak je to dnes nastave-
né, je začlenění do výuky náročné pro obě 
strany. Stejně tak by stát měl organizovat 
kurzy češtiny i pro rodiče, aby začlenění 
jejich dětí do škol bylo co nejpříjemnější.

Místostarostou s gescí pro školství 
a  ekonomiku jste přibližně 4 měsí-
ce. Máte nějaký výhled nebo koncep-
ci jak dál rozvíjet školství v Řepích?
V minulosti bylo zvykem, že na koncepci 
školství byla najímána nějaká organizace/
firma, která koncepci dle našich dodaných 
podkladů zpracovala, což samozřejmě za-
těžovalo rozpočet. Já jsem po dohodě 
s odborem školství rozhodl, že koncepci 
našeho školství v Praze 17 na roky 2023–
2028 zpracujeme sami. Vyjdeme z navr-
žených koncepcí jednotlivých školských 
zařízení a přidáme k tomu naše představy 
o fungování, a hlavně kvalitě našich škol. 
Konečná verze bude před schválením kon-
zultována se všemi ředitelkami MŠ a ZŠ. 
Plánuje se, že od roku 2025 bude nove-
lizován Rámcový vzdělávací plán pro zá-
kladní školy. Patrně tedy dojde v průběhu 
období k úpravám v koncepci základního 
školství do roku 2028.

Jak se jednotlivá školní zařízení vy-
rovnala se zvyšováním cen energií?
Loňský rok 2022 naše školská zařízení 
zvládla s použitím rezervních fondů. Le-
tos pro ně MČ zatím vysoutěžila elektric-
kou energii. Jak se do jejich hospodaření 
projeví ceny plynu, tepla a vody, se teprve 
uvidí. MČ se samozřejmě bude snažit ško-
lám co nejvíce pomoci, ale i školy se musí 
snažit šetřit v rámci dané legislativy. Hl. m. 
Praha navíc deklarovalo pomoc s energie-
mi pro školy a školská zařízení, a my určitě 
využijeme i tuto formu pomoci.

Jsou v plánu investice do úsporných 
opatření?
MČ v současnosti plánuje v rámci různých 
dotačních programů žádat o prostředky na 
pořízení fotovoltaiky na střechy našich zá-
kladních škol. Jde o oblasti úspor v dlouho-

MIROSLAV ŠOUKAL: MUSÍME STANOVIT 
PRIORITY, DO ČEHO INVESTOVAT
V gesci místostarosty MČ Praha 17 Miroslava Šoukala jsou školství a finance. 
Stejně jako jeho kolegů z Rady městské části jsme se ho zeptali na otázky 
spojené s jeho prací pro Řepy. Odpovědi na dotazy jak se naše školy vypořádaly 
s příchodem dětí z Ukrajiny, jak zvládají vysoké ceny energií a v jakém stavu jsou 
veřejné finance, se dozvíte v následujícím rozhovoru.
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dobějším horizontu. Určitě budeme chtít 
využít i vhodný dotační program na tepel-
ná čerpadla, která by přinesla nejvyšší míru 
energetických úspor pro naše budovy.

Školní budovy byly postaveny 
v  době stavby sídliště. Městská 
část postupně investuje do jejich 
rekonstrukcí. Jsou někde potřeba 
větší investice?
Jako předseda finančního výboru jsem byl 
v minulém volebním období bývalou sta-
rostkou ubezpečován, že do škol šlo mno-
ho finančních prostředků a že jsou ve ve-
lice dobrém stavu, tudíž už do nich MČ 
nebude muset tolik investovat. Po prohlíd-
kách jednotlivých škol a školek po mém 
nástupu do funkce místostarosty se s tím-
to názorem nemohu ztotožnit. Jednotlivé 
školy a školky budou potřebovat v nejbližší 
i ve vzdálenější době další finanční podpo-
ru ze strany zřizovatele, aby byl v pořádku 
nejen technický stav budov, ale aby i vy-
bavení učeben a kulturní prostředí celých 
škol odpovídalo 21. století. To bude mým 
hlavním cílem v této oblasti. Vím, že vše 
se za 4 roky stihnout nedá, ale už nyní vy-
pisujeme výběrové řízení na údržbáře pro 
naše mateřské školy, což by mělo mate-
řinkám ušetřit nějaké finance na zlepšová-
ní vybavení vnitřních i venkovních prostor. 
V letošním roce máme v rozpočtu na in-
vestiční akce v našich školách a školkách 
vyčleněno cca 18 mil. a na některé v sou-
časnosti žádáme magistrát o poskytnutí 
dotace z investiční rezervy.

Nebudete preferovat raději úpravu 
vnějšího okolí škol?
To půjde ruku v ruce. Nejprve ale musíme 
opravit to nejdůležitější (střechy, topení, 
stoupačky atd.) a zlepšit vybavení ve tří-
dách a odborných pracovnách.

Máte také na starosti finance Měst-
ské části Prahy 17. Jak je na tom naše 
městská část po finanční stránce?
Vzhledem k plánované stavbě DPS mu-
síme šetřit všude, kde se dá - hlavně na 
svých běžných výdajích. Zároveň je tře-
ba využívat všech dostupných dotačních 
programů pro realizovaní investičních 
akcí či podporu sportovišť. Samozřej-
mě se musíme podívat i na příjmovou 
stránku rozpočtu, využít inflační doložky 
v platných smlouvách atd. Při sestavo-
vání rozpočtu na rok 2023 se po jedná-
ní s jednotlivými odbory podařilo snížit 
jejich požadavky o cca 5 mil. Zároveň si 
musíme stanovit priority, do čeho inves-
tovat a co dočasně odsunout na druhou 
kolej. Bohužel v současnosti doplácíme 
ročně cca 25 mil. na výkon státní sprá-
vy, což postihuje v různé výši asi všech-
ny městské části. 

Doplatek na výkon státní správy je 
poměrně vysoká částka. Jde s  tím 
něco dělat, aby nemusela MČ do-
plácet na služby, které poskytuje za 
stát, z vlastního rozpočtu? 
Zde vidím jako jedinou možnou cestu vy-
vinout společný tlak přes magistrát na mi-
nisterstvo financí.

Ve volebním programu mělo hnutí 
ANO 2011 vznik chodníkového pro-
gramu. Je to vůbec realizovatelné? 
Samozřejmě ano, ale chce to vůli v jedná-
ní s hl. m. Prahou. Díky zastoupení naší 
MČ v Zastupitelstvu MHMP v osobě Mar-
tina Benkoviče, statutárního místostaros-
ty Prahy 17, to vidím nadějně, ale jedná-
ní jsou ještě před námi. Vždyť na MHMP 
teprve v únoru byla zvolena nová koaliční 
Rada. Na opravené chodníky v okolí pane-
lových i rodinných domů čekají obyvatelé 

Řep přes 20 let. My pro jejich opravu udě-
láme maximum.

Má městská část rezervy v možnos-
tech, kde získat finance na svůj roz-
voj?
Nejen já, ale i kolegové z vedení radnice si 
společně uvědomujeme, že využívání do-
tačních programů pro rozvoj obce, rozvoj 
škol atd. nebylo v minulosti na odpovída-
jící úrovni. Zároveň radnice pod vedením 
bývalé starostky Synkové vynakládala ne-
uvěřitelné finanční částky na různé právní, 
poradenské a konzultační služby, většinou 
spojené se stavbou Sportovního centra. 
MČ přitom řadu právních sporů (např. s fir-
mou Augmentum/psychosomatické cent-
rum) prohrála, platila soudní náklady, vra-
cela dotace apod. To jsou právě ty finance 
v řádu miliónů až desítek miliónů, které by 
se v současnosti skutečně hodily pro roz-
voj Řep v celé jejich šíři.

Jaké konkrétní kroky realizujete 
nebo máte v plánu pro získání dal-
ších financí.
V této gesci je nejaktivnější kolega
Benkovič, který už pracuje na několika 
projektech. Aktuálním úspěchem se zdá 
být nákup 3 vozů pro Centrum zdravot-
ně sociálních služeb, které budou ze 100 
% hrazeny z dotačních prostředků EU. To 
si myslím, že je za 4 měsíce skvělá práce 
i tempo, které jsme nasadili.

DĚKUJI ZA ROZHOVOR
JIŘÍ HOLUB

 Věk: 67 let

V roce 1989 vystudoval Pedagogickou 
fakultu UK.

Vzdělávání se věnuje jako pedagog 
celý život. Od roku 1993 působil 
také na pozicích zástupce ředitele 
v několika školách. Po dobu 13 let 
vedl jako ředitel ZŠ na nám. Jiřího 
z Poděbrad.

V Řepích žije již od roku 1996 a chce 
přispět k dalšímu rozvoji školství naší 
městské části. V minulém volebním 
období byl předsedou finančního 
výboru a místopředsedou komise 
pro kulturu a vzdělávání a nyní je 
místostarostou pro školství, sport 
a finance.

Prosadil zavedení plateb kartou na 
úřadu MČ Praha 17.

Občas si s přáteli zahraje fotbal, 
organizuje letní tábory, dálkový 
pochod a také rád hraje na kytaru.

MGR. MIROSLAV ŠOUKAL
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Během ledna až července 2023 probíhá v městské části Praha 17 prestižní 
Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který pořádá Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika se výzkumu účastní společně s více 
než 30 zeměmi z celého světa. Výzkum realizuje Národní pedagogický institut ČR 
z pověření ministerstva školství.

PRAHA 17 BYLA VYBRÁNA DO MEZINÁRODNÍHO 
VÝZKUMU DOSPĚLÝCH PIAAC

JAK SE V ŘEPÍCH VOLIL PREZIDENT?

Na vybrané domácnosti se v této 
době obrátí tazatelé výzkumných 
společností STEM/MARK a MEDI-

AN. Rozhovor s tazatelem bude trvat přibliž-
ně dvě hodiny. Každý respondent obdrží za 
účast ve výzkumu finanční odměnu 800 Kč. 
Pro úspěch výzkumu je zásadní, aby se co 
nejvíce oslovených domácností do výzku-
mu zapojilo, neboť jsou vybrané právě ony 
a podle mezinárodní metodiky nemohou 

být nahrazeny. Data budou uchována jako 
přísně důvěrná, budou zpracována hromad-
ně a použita výhradně pro účely výzkumu.

Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou ob-
čané v jednotlivých zemích připraveni na 
výzvy současné doby, jako jsou změny na 
trhu práce či rostoucí využívání digitálních 
technologií v práci i mimo ni. Výzkum 
se proto zajímá o pracovní zkušenosti 
a vzdělávání, ale i o uplatňování různých 

dovedností v každodenním životě. Výsled-
ky výzkumu dají zpětnou vazbu českému 
vzdělávacímu systému, ukáží, kde jsou 
naše silné a slabé stránky a kde je vhodné 
upravit vzdělávání tak, aby lépe odpovídalo 
našim současným potřebám.

Podrobnosti o výzkumu a kontaktní 
údaje jsou uvedeny na stránkách www.
piaac.cz.

RED

První kolo volby hlavy státu se usku-
tečnilo 13. a 14. ledna a druhé kolo 
proběhlo o 14 dní později 27. a 28. 

ledna 2023. Z prvního kola postoupili dva 
kandidáti: Petr Pavel a Andrej Babiš. V dru-
hém kole zvítězil Petr Pavel, který v Praze 
17 získal 69,25 % hlasů.

1. kolo prezidentských voleb
Volební účast: 69,50 %
Odevzdaných platných hlasů: 11.826

Kandidáti:
Fischer Pavel  6,62 % hlasů
Bašta Jaroslav  3,70 % hlasů
Pavel Petr 47,24 % hlasů
Zima Tomáš 0,64 % hlasů
Nerudová Danuše 12,66 % hlasů

Babiš Andrej 25,71 % hlasů
Diviš Karel 1,15 % hlasů
Hilšer Marek 2,25 % hlasů

2. kolo prezidentský voleb
Volební účast: 71,38 %
Odevzdaných platných hlasů: 12.104

Kandidáti:
Pavel Petr 69,25 % hlasů
Babiš Andrej 30,74 % hlasů

Pro zajímavost, v roce 2018 byla vo-
lební účast v 1. kole prezidentských voleb 
64,88 % a ve 2. kole 69,13 %. 

ZDROJ: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
RED

STAROSTKA 
POŽADUJE 
VÝSLEDEK 
KONTROLY POŠTY

Starostka Alena Kopejtková se již v říj-
nu 2022 obrátila na Český teleko-
munikační úřad (ČTÚ), aby prošetřil 

nefungující služby České pošty (ČP) v Ře-
pích. „Přestože jsem obratem dostala od-
pověď, že na základě mého podnětu bude 
v nejbližší době provedena kontrola dodej-
ny Praha 515, Hábova 1516/3, 155 99 Pra-
ha – Stodůlky, která zajišťuje dodávání lis-
tovních zásilek v naší městské části, tak 
jsem stále nebyla informována o výsledku 
kontroly. Obrátila jsem se proto opět na 
ČTÚ, aby mi sdělili výsledek kontroly, ale 
hlavně, jak bude zjednána náprava. Bohu-
žel nejsem v tomto směru příliš optimis-
tická, protože ČTÚ má od 1. 2. 2023 no-
vého předsedu a Česká pošta je prakticky 
bez generálního ředitele,“ uvedla starost-
ka Alena Kopejtková.

Česká pošta je státní podnik, který 
spadá do kompetence ministerstva vnitra.

RED
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ZPĚTNÝ ODBĚR 
ODPADNÍCH 
ELEKTROZAŘÍZENÍ

V rámci zajištění míst zpětného 
odběru odpadních elektrozaříze-
ní od občanů bude na parkovišti 

v  ul. Žufanova (GPS 50.0708369N, 
14.3044714E) pravidelně jednou za mě-
síc přistavován nákladní vůz, do kterého 
je možné odkládat odpadní elektrozaří-
zení (např. chladničky, pračky, sporáky, 
myčky, kotle, bojlery, mikrovlnné trou-
by, vysavače, televize, počítače, zářivky, 
žárovky, úsporné žárovky), a to každé 
třetí pondělí v  měsíci v  době od 
17:00 do 18:30 hodin (tj. 20. 3., 17. 
4., 15. 5., 19. 6…).

Služba je zajišťována společností ELEK-
TROWIN a.s.

Od února je řidičům k dispozici samoobslužná bezkontaktní myčka vozidel v Karlovarské ulici za 
čerpací stanicí OMV. Celkem je zde 8 mycích boxů. (RED)

PRAŽSKÁ VODOHOSPOŘÁSKÁ SPOLEČNOST 
PŘIPRAVILA PLÁN INVESTIC DO OBNOVY VODOVODŮ

V únorovém čísle Řepské sedm-
náctky jsme vás informovali o po-
žadavku místostarosty Martina 

Marka, aby Pražská vodohospodářská spo-
lečnost řešila časté poruchy na vodovod-
ním řadu v naší městské části. „PVS jako 
správce vodohospodářského majetku hlav-
ního města Prahy prověřila oblast Řepy I, 
kde koncem roku 2022 došlo k sérii ha-
várií na vodovodním řadu DN 300 v ulici 
Skuteckého, které byly s nejvyšší pravdě-
podobností mimořádné a souvisely s vel-
kými teplotními výkyvy v průběhu pro-
since, kdy půda promrzla a při prudkém 
oteplení pak může docházet k poruchám 
na potrubí,“ uvedl předseda představen-
stva PVS Pavel Válek.

Na základě monitoringu byly do obnovy 
vodovodní a kanalizační sítě na uvedeném 
území Městské části Praha 17 zařazeny 
do Střednědobého investičního plánu tyto 
lokality:

  „Obnova vodovodního řadu v ul. Strojí-
renská, P17“

  „Obnova vodovodního řadu, ul. Karlovar-
ská, P6, v koordinaci je zároveň i rekon-
strukce kanalizace „Rekonstrukce kana-
lizace, ul. Karlovarská, P6“

  „Obnova vodovodního řadu, ul. Doubra-
vínova, P17“, v koordinaci je zároveň 
i rekonstrukce kanalizace „Rekonstruk-
ce kanalizace, ul. Doubravínova a oko-
lí, Praha 17“

  „Obnova vodovodního řadu, ul. Čistovic-
ká, P17“, zároveň v koordinaci s rekon-
strukcí kanalizace „Rekonstrukce kana-
lizace, ul. Čistovická, P17“

  „Obnova vodovodního řadu, ul. Kar-
tounářů, P17“

  „Přeložka kanalizace, ul. Engelmüllero-
va, P17“

  „Rekonstrukce kanalizace, ul. Mladých 
a Vsetínská, P17“

  Nejrozsáhlejší a finančně mimořádně ná-
ročnou investiční akcí na území Praha 17 
je „Obnova vodovodních řadů, kolekto-
ry Řepy, P17“.

V ulici Čistovická má dojít nejenom 
k obnově vodovodního řadu, ale i k výmě-
ně plynového potrubí a k vybudování nové 
kanalizace pro srážkové vody. „Zhruba rok 
a půl se snažíme zkoordinovat rekonstruk-
ci plynového potrubí a rekonstrukci vodo-
vodního řadu se společnostmi Pražská 
vodovodní správa a Pražská plynárenská 
distribuce. Magistrát zároveň plánuje vy-
budování kanalizace na srážkovou vodu. 
Chceme, aby výkopové a stavební práce 
na sebe navazovaly a obyvatelé v okolí Čis-
tovické ulice byly tak co nejméně těmito 
rekonstrukcemi zatíženi. Aby se nekopalo 
na stejném místě po půl roce znovu a byl 
tak třeba rozkopán nový povrch komuni-
kace. S oběma společnostmi jsme našli 
společnou řeč a je již vše domluveno. 
Zahájení rekonstrukcí bude ale záviset na 
třetím investorovi, tedy magistrátu, kte-
rý plánuje kanalizaci pro dešťovou vodu 
a s přípravami zatím není tak daleko,“ 
uvedl místostarosta Martin Marek.

Bližší informace k plánovaným rekon-
strukcím v Čistovické ulici vám přineseme 
v dalších číslech Řepské sedmnáctky.

RED
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY V BŘEZNU
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 nebu-
dou na daném stanovišti zůstávat přes noc.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Městská část Praha 17 není zodpovědná za případné změ-
ny časů ani termínů přistavení VOK. Služby jsou financované 
z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy a zprostředkovávány spo-
lečností Pražské služby a.s. a FCC Group s.r.o. (dříve A.S.A.). 
V případě, že zjistíte nedostatky v poskytované službě, nahlas-
te 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, počíta-

če, přehrávače, telefony apod.)
•  stavební suť

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

 1. 3. 14:00-18:00 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
 3. 3. 14:00-18:00 hod.  Parkoviště u objektu Bílý Beránek – 

ul Šímova
 9. 3. 14:00-18:00 hod.  ul. Drahoňovského – parkoviště u 

podz. garáží
 11. 3. 12:00-16:00 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
 15. 3. 14:00-18:00 hod. ul. Na Moklině – parkoviště
 17. 3. 14:00-18:00 hod.  ul. Jiránkova – parkoviště
 23. 3. 14:00-18:00 hod. ul. Galandova – parkoviště
 25. 3. 12:00-16:00 hod. Parkoviště ul. Laudova x K Trninám
 29. 3. 14:00-18:00 hod. Parkoviště Laudova

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

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

Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 17.00 hod.,
sobota: 8.30 – 15.00 hod.

Ing. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

STANOVIŠTĚ VOK

NEBEZPEČNÝ ODPAD
V RÁMCI organizovaného mobilního sběru nebezpečných od-
padů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně 
odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: 
• rozpouštědla • kyseliny • zásady • fotochemikálie • pesticidy 
• zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry) • mazací ole-
je a tuky • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice • detergen-
ty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) • léčiva • ba-
terie a akumulátory

Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně 
uzavřených nádobách!
Možno odevzdat i jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích).

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vo-
zidla: 725 562 312, 725 562 318

TRASA A 2. 3. – ČT

1. ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu) 15.00- 15.20 hod.
2. křižovatka ul. Severýnova - Kolínova 15.30-15.50 hod.
3. křižovatka ul. Žalanského - Ke Kaménce 16.00-16.20 hod.
4. ul. Čistovická (parkoviště proti Scuderia Praha) 16.30-16.50 hod.
5. křižovatka ul. Opuková - Boršovská 17.00-17.20 hod.
6. křižovatka ul. Třanovského - Čistovická 17.30-17.50 hod. 
7. křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu - Opuková 18.00-18.20 hod.
8. křižovatka ul. K Motolu - Čistovická 18.30-18.50 hod.

TRASA B 6. 4. – ČT

1. ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085) 15.00-15.20 hod.
2. ul. Laudova (slepé rameno - nad ZŠ) 15.30-15.50 hod.
3.  ul. Nevanova (proti bývalému zdravotnímu

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

KAM S BIOODPADEM
Stanoviště BIOVOK:

Přistavované kontejnery budou s obsluhou. 

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

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

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

 11. 3. 13:00-16:00 hod. Ke Kult. domu x U Boroviček
 11. 3. 9:00-12:00 hod. Na Moklině
 19. 3. 9:00-12:00 hod. Laudova x K Trninám
 25. 3. 13:00-16:00 hod. Hofbauerova x Žufanova
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DOPIS ČTENÁŘE

NAPSALI JSTE NÁM…

Reaguji na článek na internetu o Řepích 
na serveru PrahaIN.cz. Naše měst-
ská část je zde v článku "Bezdomov-

ci v Řepích řádí i za bílého dne" s podtitul-
kem: "Prasata, bezdomovci, havrani", líčena 
prakticky jako nejhrůzostrašnější, ba přímo 
hororové místo Prahy. Pravdivost textu do-
kládá rozmazaná fotografie postavy v kápi, 
připomínající ducha z jihlavských katakomb. 

Autorka líčí vyprávění nejmenované paní, 
která zažívá v Řepích dokonalé peklo. Nejde 
zde pracovat ani odpočívat pro krákorání 
havranů a procházka je prakticky nemožná. 
Protože když přežijete setkání s bezdomov-
cem, který kudy chodí, tudy hází kolem sebe 
odpadky, pak těžko přečkáte útok stáda divo-
kých prasat hned za rohem. Vlastně nevím, 
jak jsem tu mohl přežít 35 let.

Paní bydlí někde v domě nedaleko zli-
čínského nádraží, kde mám několik tělesně 
postižených známých. Ti zase mluví o kře-
pelkách, slavících, krásném výhledu a klidu. 
Tak nevím...

Ale dosti nadsázky, já se těm, co článek 
napsali nechci posmívat. Pokud jde o ře-
pskou přírodu, není si však na co stěžovat. 
Stačí si přečíst některou z naučných tabulí 
nebo se prostě dívat kolem sebe trochu po-
zorněji. Zmínění havrani v Řepích nehnízdí 
a koncem zimy se vrátí tam, odkud přilétli. 

Pokud jde o divočáky, konkrétně severně 
a západně od kláštera sester Karla Boromej-
ského, skutečně tam ještě jsou a jsou i jinde. 
Pes by měl být jistě na vodítku, pod klášte-
rem je to dokonce uzákoněno, jde o honitbu. 
Ale jinak není čeho se obávat, prasata jsou 
v okrajových částech měst na lidi zvyklá 
a nenapadnou je. Vím to z odborných článků 
i své vlastní zkušenosti, v minulosti mi byly 
na těchto stránkách zveřejněny fotografie 
těchto zvířat, pořízené z pěti i méně metrů. 
Obavy však chápu. 

 Ovšem před pár lety by dal leckdo ne-
vím co za takový zážitek – potkat stádečko 
s malými "pižamáčky".

Doba je všelijaká. Můžeme si ji ale udělat 
radostnější a hezčí. Havran nejen krákorá, 
ale také krásně zakrouží před naším oknem, 
krom prasat je hned za domy plno srnčího 
a vyskytuje se u nás i stále vzácnější zvěř 
drobná, zajíci, bažanti, a dokonce i koroptve. 
O zpěvném ptactvu nemluvě. Nu, těžko se 
pravda s havranem nebo čuníkem domluví-
me, i když to jsou živočichové velmi inteli-
gentní. Ale domluvíme se s bezdomovcem. 
Většinou máme zde na opačném konci Řep 
zkušenosti docela dobré. Zkusme mu dát 
prostě co potřebuje, alespoň kousek domo-
va. Ne, nebojte, nechci po někom, aby si je 
bral domů. Jde o kousek domova v našem 

srdci. Úsměv, pozdrav, drobné "na krabku 
vína" za úklid kolem kontejneru, nebo vyk-
lizení sklepa, či za odstranění "noclehárny" 
neznámého pod našimi nebo sousedními 
schody. Výdělek a pocit z dobře vykonané 
práce udělá radost a zpřístupní a vylepší 
vzájemnou komunikaci. 

Vím, o čem píši. V našem bloku pro ně 
sbíráme papír a oni za něj prokazují zmí-
něné drobné služby a úklidy. Navíc, kdo je 
ochoten přispět víc, může jim zadat úklid 
u laviček, zmíněných kontejnerových stání 
a podobně.

V závěru článku na serveru PrahaIN.cz je 
věta: "Nechápu, proč se s tím nikdo nesnaží 
něco dělat". K tomu bych poznamenal, kde 
není žalobce, není soudce. Chápu tu paní, 
že se asi necítí na to, aby bezdomovcům 
řekla, že mají udržovat pořádek. Pak je ale 
třeba, aby oslovila naše strážníky, kteří toto 
bezdomovcům přetlumočí. Já s nimi mám 
i v tomto smyslu zkušenost dobrou. 

S našimi zimními hosty – havrany –  holt 
(pro mne spíše naštěstí) "nikdo nic neudělá" 
a stav černé – prasat – ještě není zřejmě 
alarmující na odchyt, střílet se u zástavby 
nesmí.

Na konec bych chtěl poděkovat všem, 
kteří mají zásluhy na tom, že se nám tady 
v Řepích krásně bydlí a žije.

ČTENÁŘ ŘEPSKÉ SEDMNÁCTKY A SOUSED
DAN VÁVRA

Pana Daniela Vávru z ulice Španielova zaujal na serveru PrahaIN.cz článek: 
"Bezdomovci v Řepích řádí i za bílého dne" s podtitulkem: "Prasata, bezdomovci, 
havrani". Do redakce nám proto poslal svůj názor na obsah tohoto článku a požádal 
nás o jeho zveřejnění:
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Slavnostního zahájení se zúčastní zá-
stupci pořádajících organizací. Sou-
částí bude i závod žen z oddělení pro 

výkon trestu v Domově sv. Karla Boromej-
ského v Řepích. „Tento objekt si zaslouží 
zvláštní pozornost, jsme rádi, že poslouží 
jako prostor pro zahájení 8. ročníku Běhu 
se žlutou stužkou. Domov je unikátní pro-
jekt Vězeňské služby ČR a Boromejek. Jde 
o skvělý příklad funkčního, efektivního, ori-
ginálního a cíleného zacházení s vězněnými 
ženami, které zde pomáhají s péčí o senio-
ry,“ uvedl ředitel Vazební věznice Ruzyně, 
Ing. Zbyšek Trepeš, pod kterou oddělení 
pro výkon trestu odsouzených žen v Domo-
vě sv. Karla Boromejského v Řepích spadá.

Slavnostní zahájení 8. ročníku YRR 
proběhne na Mezinárodní den žen 8. 3. 
2023, v rámci kterého bude odhalena vý-
stava fotografií Jana Jirkovského s názvem 
„Yellow Ribbon Run aneb Žlutá stužka 
v pohybu“, která je doprovodným progra-
mem projektu Yellow Ribbon Run. Expozice 
informuje veřejnost o projektu, představuje 
osobnosti, které ho podporují, vypráví pří-
běhy běžců a přibližuje jejich motivace, proč 
se do běhu zapojili.

Vrcholem 8. ročníku projektu YRR bude 
hlavní akce pro veřejnost, závod a štafe-

tový běh v Aktivním lesoparku Řepy. Ten 
je v letošním roce naplánován na úterý 
20. 6. 2023. Na své si zde přijdou jak 
aktivní běžci, tak běžci začátečníci. Děti 
budou mít svůj speciální závod i program. 
Všem návštěvníkům bude k dispozici ob-
čerstvení a všichni jsou vítáni. Sestavte 
svůj vlastní běžecký tým a přidejte se 
k závodu.

Iniciátorkou projektu YRR v ČR je mezi-
národní expertka se specializací na vězně-
né ženy a bývalá ředitelka ženské Věznice 
Světlá nad Sázavou a mužské Věznice 
Kuřim, Gabriela Slováková. Yellow Ribbon 
Run společně organizují Vězeňská služba 
ČR, nezisková organizace RUBIKON Cen-
trum, Probační a mediační služba a spor-
tovec a filantrop Tomáš Slavata, který je 
zároveň držitelem mezinárodního prestiž-
ního ocenění „#BeActive Local Hero” za 
společensky prospěšné projekty. Stálicemi 
Yellow Ribbon zůstávají ambasador pro-
jektu – herec, producent a scénárista Petr 
Čtvrtníček a patronka dětí Yellow Ribbon, 
moderátorka ČT, Barbora Černošková. 
Každoročně se k závodu připojují další VIP 
osobnosti, na které se mohou návštěvníci 
těšit. Předchozího ročníku se účastnilo 
téměř 800 běžců. 

Nejen zájemci o registraci najdou bližší 
informace na www.yellowribbon.cz nebo 
www.facebook.com/yellowribbonrun.cz 
a www.instagram.com/yellowribbonrun.

NAPLNĚNÍ BANGKOK RULES V ČR: 
CESTA K PODPOŘE LIDSKÝCH 
PRÁV VĚZNĚNÝCH A PROPUŠTĚ-
NÝCH ŽEN
Letošní 8. ročník Yellow Ribbon probíhá 
ve spolupráci s projektem Naplnění Ban-
gkok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských 
práv vězněných a propuštěných žen, kte-
rý je podpořen grantem z Norska a reali-
zován RUBIKON Centrem. Bangkocká pra-
vidla jsou souborem 70 pravidel, přijatých 
OSN v roce 2010, která jsou zaměřena na 
zacházení s vězněnými a trestanými žena-
mi, zejména na respektování jejich speci-
fických potřeb. Cílem projektu je podsta-
tu Bangkok rules zprostředkovat odborné 
i laické veřejnosti a napomoci k rozvoji 
dobré praxe jejich naplňování. Více infor-
mací na www.zenyavezeni.cz

MČ PRAHA 17 BUDE POTŘETÍ HOSTIT
BĚH SE ŽLUTOU STUŽKOU

Yellow Ribbon Run (YRR) neboli Běh se žlutou stužkou si klade za cíl bořit předsudky, 
dát lidem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci na slušný život a přispět tak 
k prevenci kriminality. Cílem je i snížení recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti. 
V letošním roce proběhne již 8. ročník, který je tematicky věnovaný ženám. Praha 17 
bude akci hostit již potřetí, ale nově hned dvakrát. 

16:00 - registrace na místě
16:30 – závody pro děti
18:00 - start štafetového závodu

ZÁVODY PRO VEŘEJNOST
8. 3. 2023

Zleva: Barbora Černošková - moderátorka ČT, Michal Krčmář - biatlonista, Jana Peroutková - mode-
rátorka ČT, Gabriela Slováková – iniciátorka projektu YRR v ČR, Petra Křížková - moderátorka ČT

Tomáš Slavata – sportovec a filantrop, Petr 
Čtvrtníček – ambasador Yellow Ribbon, herec 
a scénárista
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Nejedná se o věznici v pravém slo-
va smyslu, protože zde funguje zce-
la jiný režim. Odsouzené ženy bydlí 

přímo v domě, který je sice střežený, ale re-
žim výkonu trestu je odlišný od standardní 
věznice. V Domově sv. Karla Boromejské-
ho se setkávají 4 světy: řádové sestry, paci-
enti, zdravotní personál a odsouzené ženy. 
Pro sestry Boromejky trest není pomstou: 
jeho hlavním smyslem je přivést člověka na 
správnou cestu, dát mu novou naději a příle-
žitost ji uskutečnit. Historie Řepské ženské 
věznice sahá do dob dávno minulých. Ses-
try Boromejky se do budovy v Řepích spo-
lečně i s trestankami, tak se dříve odsouze-
ným ženám říkalo, nastěhovaly v říjnu 1865. 
Ženská trestnice byla zrušena 30. 11. 1948 
po 83 letech své existence. Podle nařízení 
tehdejších úřadů mohl správní a strážní služ-
bu ve věznicích vykonávat pouze Sbor uni-
formované stráže.

V současné době se sestry Boromejky 
v Domově starají o nemocné a staré lidi 
a navázaly i na historii, kde ženy ve výkonu 
trestu mají možnost spolupracovat při péči 
o seniory. Celková kapacita objektu je pro 
56 odsouzených žen. „Kapacita je v sou-
časné době zcela zaplněna. Spolupráce se 
sestrami Boromejkami je na středoevropské 
úrovni zcela unikátní a velmi si této spolu-
práce vážím. Naším společným cílem je 
zvýšit zodpovědnost odsouzených, umožnit 
jim snazší návrat do života a začlenit je do 
společnosti,“ uvedl Zbyšek Trepeš, ředitel 
Vazební věznice Ruzyně.

Výběr žen ve výkonu trestu pro umístění 
v řepské věznici je velmi náročný. „Vzhle-

dem k tomu, že naprostá většina odsou-
zených žen je zaměstnaná mimo samotný 
objekt a jsou kladeny specifické nároky 
na práci se seniory, musíme velmi pečlivě 
posuzovat jejich výběr, o kterém rozhodu-
je několika členná komise. Zohledněna je 
osobnost odsouzené a charakter trestné 
činnosti. Pohyb odsouzených žen uvnitř ob-
jektu je méně omezen než v běžné věznici, 
ani v oknech nejsou mříže. Za celou dobu 
fungování ovšem nedošlo k pokusu o útěk. 
Už jsme ale měli i případ, kdy nás jedna 
odsouzená požádala, zda by se mohla vrátit 
zpět do věznice ve Velkých Přílepech, proto-
že důraz na osobní odpovědnost, byl pro ni 
velmi stresující a obávala se, že by jej mohla 
zneužít.“ vysvětlila sociální pracovnice Ru-
zyňské vazební věznice Ludmila Nováková.

Všechny ženy z řepské věznice mají svá 
zaměstnání. V Domově je zaměstnáno 18 
žen na úklid a dalších 9 pracuje jako sanitář-
ky. „Pro práci sanitářek musí ženy absolvo-
vat zdravotnický kurz, který jim ale dá mož-
nost se lépe uplatnit po jejich propuštění. 
Spolupracujeme s nemocnicí Motol nebo 
pracují dál pro Boromejky v jejich nemocnici 
Pod Petřínem. Práce s nemocnými starými 
lidmi má výrazný sociální rozměr. Odsouze-
né ženy si třeba i uvědomí, že by se místo 
výkonu trestu mohly starat se o své rodiče,“ 
dodává Ludmila Nováková.

S ženami ve výkonu trestu je možné 
se setkat i v ulicích naší městské části. 
MČ Praha 17 zaměstnává celkem 6 žen 
ve výkonu trestu. 3 uklízejí v budově úřa-
du v Žalanského ulici a další 3 se starají 
o úklid veřejného prostranství. Zbylé ženy 

z objektu Řepy jsou zaměstnány v dalších 
externích budovách.

Projekt Domova sv. Karla Boromejského 
a Vězeňské služby je svým charakterem uni-
kátní. „Práce sester Boromejek je v tomto 
směru úctyhodná a byl bych rád, aby se 
tento projekt dostal do hlubšího povědomí 
veřejnosti,“ dodal Zbyšek Trepeš.

Životní příběhy žen ve výkonu trestu vám 
přineseme v některém z dalších čísel.

JIŘÍ HOLUB

ČTYŘI SVĚTY V DOMOVĚ SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

Letošní 8. ročník běhu Yellow Ribbon Run – Běh se žlutou stužkou je věnován 
odsouzeným ženám. Jeho zahájení se uskuteční před Domovem sv. Karla 
Boromejského, kde byla před 27 lety obnovena ženská věznice. Domov sv. Karla 
Boromejského se nachází v ulici K Šancím a odkazuje tak na tolik nových šancí žít 
jinak, znovu, nově...

1 Zdroj: www.domovrepy.cz 

Na sklonku života pracoval v Domo-
vě sv. Karla Boromejského nechvalně 
známý zločinec Václav Babinský (1796–
1879). Po odpykání 20letého těžkého 
žaláře mu sestry Boromejky nabídly 
místo zahradníka v řepské věznici, kde 
již jako napravený pracoval až do své 
smrti. V té době navštěvoval pražské 
hostince a za úplatu vyprávěl o svých 
zločinech, které ale mnohdy ani nespá-
chal. Václav Babinský byl obviněn z 12 
zločinů, ale prokázáno mu bylo jen 6. 
Letos 5. srpna uplyne 190 let od jeho 
nejhoršího a nejtěžšího zločinu. V lese 
u Horní Kamenice se dopustil vraždy. 
Osmi bodnými ranami nožem usmrtil 
a poté okradl pláteníka Jana Blumberga.

RED

ZAHRADNÍKEM VĚZNICE BYL 
VÁCLAV BABINSKÝ
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Ke krizovým situacím vyjíždí Jednotka dobrovolných hasičů Praha Řepy, jejího 
velitele Radka Němoty jsme se zeptali, co dělat v tísňových situacích. Bohužel 
v průběhu příprav rozhovoru došlo u nás v Řepích k dalšímu požáru bytu a náš 
rozhovor je o to víc aktuální.

RADEK NĚMOTA: PRIMÁRNÍ JE ZACHRÁNIT SI ŽIVOT

Profesionální hasiči jsou stále na zá-
kladně. Jak to funguje u  dobrovol-
ných hasičů?
Praha je dobře pokryta množstvím stanic 
profesionálních hasičů. My dobrovolní pak 
vyjíždíme z domova, popřípadě odkudko-
liv, kde se právě nacházíme, bez ohledu 
na to, co právě děláme. Po vyhlášení po-
plachu máme časový limit 10 minut na to, 
abychom dorazili na hasičskou zbrojnici 
v Řepích, převlékli se do zásahového odě-
vu a vyjeli s technikou k případu. Výjimkou 
jsou pohotovosti, či stáže, tedy směny, kdy 
trávíme 24hodinovou službu buď na naší 
zbrojnici v Řepích, nebo na stanici profesi-
onálních hasičů. V takových případech pak 
vyjíždíme, stejně jako oni, do dvou minut 
od vyhlášení poplachu.

K  jakým událostem, nehodám nebo 
incidentům jste přivoláváni?
Obecně vzato jsou dobrovolní hasiči v Pra-
ze vysíláni primárně k požárům. Ať už bytů, 
travních a polních porostů, odpadu, doprav-
ních prostředků a podobně, a také k tech-
nickým pomocem v podobě například ře-
zání spadlých stromů při větrných smrštích 
či zajištění poškozených střech. Zde se 
opět dostáváme k tomu, že je Praha dob-
ře pokrytá stanicemi profesionálních hasi-
čů a činnost dobrovolných jednotek je tak 
spíše doplňující pro případ větších událostí, 
rozsáhlejších větrných smrští a bouří, či pro 
případ požárů v katastru zřizovatele jednot-
ky, v našem případě tedy na území měst-
ské části Praha – Řepy. 

Samostatnou kapitolou jsou pak po-
vodně, kde dobrovolní hasiči v Praze staví 
protipovodňové zábrany, či v mnoha přípa-
dech čerpají různé zatopené objekty, laguny 
a podobně. V případě, že sloužíme poho-
tovost nebo stáž na zbrojnici, jsme vysíláni 
v podstatě na stejné typy případů, jako naši 
profesionální kolegové – tedy dopravní 
nehody, snášení pacientů, otevírání uza-
vřených prostor a podobně. Výjimkou jsou 
specifické zásahy, například u nástražných 
výbušných systémů, u nálezů podezřelých 
zavazadel, nálezů munice a dalších. Prostě 
u případů, ke kterým v Praze vyjíždí pouze 
profesionální jednotky. 

Pokud začne hořet v bytě, co máme 
dělat? Je rozdíl mezi požárem od zá-
suvky, od svíčky nebo vzníceným jíd-
lem na sporáku?

Pro nás jako pro zasahující v tom rozdíl není. 
Jedeme k požáru bytu a to, co bylo příčinou 
požáru a co jeho vzniku předcházelo, zjišťu-
je vyšetřovatel z oddělení zjišťování příčin 
požárů. Pro nás je to prostě hořící byt. Pro 
obyvatele v tom jistý rozdíl určitě je, pro-
tože pokud mi začne doma hořet olej na 
pánvičce, to nejhorší, co v tu chvíli mohu 
udělat, je vylít na takovou pánev vodu. Do-
jde k silné reakci, při které se požár velmi 
rychle rozšíří při které hrozí člověku v dané 
místnosti vážné zranění. 

Obecně platí, že pokud začne hořet 
a není v mých silách takový požár uhasit, 
primární je zachránit si život. Tedy z bytu 
utéct. Samozřejmě okamžitě volat na tísňo-
vou linku 150, případně 112, a informovat 
o takové události hasiče. Operační středis-
ko pak podle zavedených postupů a podle 
svých zkušeností vyšle na místo dostateč-
ný počet sil a prostředků. Operátorovi byste 
měli sdělit, jak se jmenujete, k čemu a kde 
přesně došlo, případně zda jsou v takovém 
objektu další lidé. Poté se snažíte utéct 
a ideálně můžete informovat své sousedy 
například boucháním na dveře. Důležité je, 
pokud hoří ve vašem bytě, zavřít za sebou 
dveře (pokud máte tu možnost, klidně vzít 
s sebou klíče). Zavření dveří je důležité pro 
to, aby se do domu tolik nešířil štiplavý kouř 
a samozřejmě aby požár nebyl podporován 
třeba průvanem a přívodem čerstvého 
vzduchu. Pokud čekáte na přijíždějící ha-
siče, ideální je stát na takovém místě, aby 

vás z příjezdové cesty viděli. Můžete na 
ně mávat, či na sebe jinak upozornit. Veli-
teli, případně hasiči, který se vás zeptá na 
podrobnosti, sdělte vše, co o požáru víte. 
Pokud máte v bytě jakákoliv zvířata a do-
mácí mazlíčky, rovněž to hasičům řekněte. 

Pokud je již chodba zakouřená natolik, 
že se přes hustý štiplavý kouř nedosta-
nete, nepropadejte panice. Zavřete se 
v bytě, utěsněte dveře, aby se k vám kouř 
nedostal, například mokrým ručníkem, 
a vyčkejte na příchod hasičů. Pokud máte 
balkon, můžete na hasiče čekat tam. Máte 
zde přísun čerstvého vzduchu, pokud ne-
hoří přímo pod vámi. Pokud máte možnost, 
upozorněte na sebe máváním z okna, bal-
konu, případně voláním z okna, nebo za-
telefonováním na tísňovou linku s tím, že 
u vás v domě hoří a vy se nacházíte v tom 
a v tom bytě. Operační středisko tyto in-
formace předá zasahujícím hasičům. Roz-
hodně se neschovávejte ve skříních, pod 
postelí, ani v jiných podobných prostorech. 

Pokud je chodba v domě zakouřená, 
přijdou vás v takovém případě zachránit 
hasiči. Mají dýchací přístroje a vám v tako-
vém případě nasadí vyváděcí masku. Ta je 
připojena k hasičovu dýchacímu přístroji. 
Budete dýchat vzduch z jeho láhve. Pocito-
vě může být maska nepříjemná, avšak díky 
ní se s hasičem dostanete bezpečně ven 
z domu. Pokud se v takové situaci ocitnete, 
nepanikařte a dbejte pokynů hasiče, který 
pro vás přijde.
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Hlavní jarní úklidový den celorepub-
likové akce Ukliďme Česko byl le-
tos stanoven na sobotu 1. dubna. 

Uklízet se bude na více jak 800 místech 
České republiky a dva „úklidy“ se v tento 
termín uskuteční i u nás v Řepích. Zapoj-
te se a pomozte řepské přírodě ve svém 
okolí se zbavit odpadu, který do ní nepatří.

První lokalitou pro úklid bude Aktivní 
lesopark Řepy a druhou lokalitou bude 
místo U Studánky, která se nachází napro-
ti čističce nad ulicí K Mostku ve starých 
Řepích. V Aktivním lesoparku Řepy organi-
zuje úklid MČ Praha 17. „Aktivní lesopark 
začíná na jaře ožívat, a tak rozsáhlý přírodní 
areál s obrovským množstvím báječných 
dřevěných prolézaček, herních prvků a roz-
hlednou s tobogánem potřebuje po zimní 
přestávce naši pomoc. Sraz bude v sobo-
tu 1. dubna v 9 hodin před Kulturáčkem 
na Bílé Hoře,“ řekl místostarosta Martin 
Marek.

Úklid U Studánky pořádá ve stejný 
den a stejný čas Komunitní spolek Řepy. 
„Budeme uklízet v lokalitě U Studánky, 

která se nachází naproti čističce nad ulicí 
K Mostku ve starých Řepích. Mnozí z nás 
tam jistě občas zajdou na procházku, ale 
do svahu nad silnicí asi málokdo. Zvenku 
to nevypadá, že by tu bylo potřeba uklízet, 
ale po bližším průzkumu je jasné, že to 
bude pořádná práce,“ uvedla za Komunitní 
spolek Řepy Ivana Štětinová. 

Konec obou akcí je naplánován na 12. 
hodinu a organizátoři slibují po skončení 
úklidu opékání špekáčků.

NA OBĚ AKCE JE MOŽNÉ 
SE REGISTROVAT:
Aktivní lesopark Řepy: www.uklidme-
cesko.cz/event/35567
U  Studánky: www.uklidmecesko.cz/
event/35590 

MČ Praha 17 prostřednictvím Odboru 
životního prostředí a dopravy zajišťuje pro 
obě akce likvidaci nasbíraného nepořádku.

RED

UKLIĎME ČESKO. 
UKLIĎME ŘEPY

Lokalita U Studánky. 1x foto: Ivana Štětinová Závěrečné opékání špekáčků po loňském 
úklidu v Aktivním lesoparku Řepy.

Požár na konci roku 2022 v  bytě 
v  Laudově ulici byl ve spodním po-
schodí. Jaké jsou doporučení pro 
osoby, které se ocitnou nad ohnis-
kem požáru?
Toto téma jsme trochu nakousli již v před-
chozí otázce. Obecně platí, že pokud hoří 
pod vámi, stoupá kouř směrem nahoru. Je 
tedy pravděpodobné, že již bude zakouřená 
chodba. Pokud tomu tak není, můžete utéct 
a tím se evakuovat. Pokud je chodba zakou-
řená, platí to, co jsme popsali v předchozí 

odpovědi. Při požáru v Laudově ulici mimo-
chodem odvedli naši profesionální kolego-
vé, kteří byli na místě první, perfektní práci. 

Jaká jsou doporučení, jak předcházet 
požárům v bytě?
Určitě se obecně doporučuje pořídit detek-
tor kouře, případně detektor oxidu uhelna-
tého (CO). V porovnání s nevyčíslitelnou ce-
nou lidského života to vážně nejsou drahé 
věcičky a opravdu již mnohokrát pomohly. 
Další věcí, která je obecně doporučována, 

je například hasící deka. Pořídit se dá za 
několik stokorun a uhasit se s ní dá napří-
klad hořící olej na pánvi. Ten můžete uha-
sit také například posypáním moukou, kdy 
pánev moukou jednoduše zasypete. Jisto-
tou a dobrou volbou je pak také hasicí pří-
stroj, těch je však více druhů a je potřeba 
pamatovat na to, který druh je vhodný na 
hašení jakého typu látek.

DĚKUJI ZA ROZHOVOR
JIŘÍ HOLUB

Jednotku sboru dobrovolných hasičů 
tvoří 32 lidí, včetně dvou žen.

Jednotka disponuje dvěma cis-
ternami:
- Jedna menší, která má za cíl dopra-
vit na místo především lidi a vybavení.
- Druhá větší, která má za cíl dopra-
vit na místo především větší množ-
ství vody. 

Dále jednotka disponuje automobilovou 
plošinou pro zásahy ve výškách a ně-
kolika dopravními automobily. Pro pří-
pad zásahu na vodě má k dispozici člun.

 O JEDNOTCE DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ ŘEPY
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KLUB SENIORŮ CENTRUM
Setkávání vždy v úterý 9:00 – 11:00, 
v CSZS, Bendova 1121/5, Praha 17 – Řepy. 

 7. 3. Klubové setkání – společenské hry
 14. 3. Procházka – Břevnovský klášter
 21. 3. Klubové setkání
 28. 3. Klubové setkání – oslava narozenin 

KLUB PRŮHON
Setkávání seniorů vždy ve středu od 9:00 
– 11:00, v CSZS, Bendova 1121/5, Praha 
17 Řepy. Pod vedením paní Petrákové
                      
 1. 3. Plánování kulturních akcí
 8. 3. Klubové setkání s jubilanty
 15. 3. Společenské hry
 22. 3. Klubové setkání                 
 29. 3. Klubové setkání

KLUB KLAS
Setkávání seniorů probíhá vždy v pondě-
lí 14:00 – 16:00, Ke kulturnímu domu 14, 
Praha 17 Řepy. Pod vedením paní S. Ro-
skowetzové

 6. 3.  Klubové setkání
 13. 3. Klubové setkání s jubilanty
 20. 3. Cvičení s fyzioterapeutkou
 27. 3. Klubové setkání

KLUB SENIORŮ ŘEPY
Setkávání seniorů vždy v pondělí od 
10:00 – 12:00, v CSZS, Bendova 1121/5, 
Praha 17 – Řepy. Pod vedením paní M. 
Šoltysové

 6. 3. Klubové setkání – oslava MDŽ
 13. 3. Klubové setkání
 20. 3. Klubové setkání
 27. 3.  Klubové setkání

VYCHÁZKY PRAHOU 
PRO SENIORY

KOMUNITNÍ ZAHRADA ŘEPY V ROCE TŘI

TERMÍNY SETKÁNÍ KLUBŮ 
SENIORŮ BŘEZEN 2023 „Veselý senior“, projekt Centra aktivní-

ho stárnutí, připravuje pro zájemce z řad 
seniorů poznávací vycházky po známých 
i méně známých místech hlavního města 
Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i in-
teriérů pražských budov, výlety po stopách 
významných pražských osobností…

Barokní kaple Panny Marie, kde se 
scházeli první zednáři v Praze, nejslav-
nější z nich z rodiny Kavalírů, kteří si 
zde vybudovali impérium nad původní 
usedlostí Nesypkou, vila od Josefa Fan-
ty, areál dalšího stavitele Bartoše v ro-
mantickém stylu, klášter v usedlosti 
Perníkářka, výhledy na velké panorama 
Prahy a samotný romantický park Kla-
movka s kapličkou Nanebevzetí P. Ma-
rie. Toto vše a mnoho dalšího nás čeká 
na březnové vycházce.

Z kapacitních důvodů je třeba si rezervovat 
místo na  www.aktivnistarnuti.org

Sraz v  11:00 hod. na stanici MHD 
autobusu č. 176 stanice „Hřeben-
ka“. Prohlídku povede Ing. Stěnička.  
Doba trvání 1–1,5 hodiny.
   ELIŠKA KLEPALOVÁ

ÚTERÝ 14. 3. 2023 – „KLAMOVKA“

Naše zahrada už třetím rokem zdobí 
prostranství za konečnou tramvaje 
v Řepích. Máme radost, že se nám 

ji daří obohacovat dalšími nápady. Které 
z nich pro nás byly v minulém roce ty hlav-
ní a co chystáme na rok 2023?

ZELENÁ OÁZA V ŘEPÍCH
Rok 2022 se nesl ve znamení dalšího roz-
voje naší zelené sousedské oázy. Na její 
pohostinnost a vybavení si zvykli jak oby-
vatelé Řep, tak také přespolní – většinu 
prostoru zahrady se daří udržovat volně pří-
stupnou a zatím se nám to vyplácí. Zahra-
da tak dál slouží jako bezpečné a příjemné 
místo pro dospělé i děti. Pro ty posledně 
jmenované jsme během roku 2022 uspo-
řádali několik výtvarných „dílniček“, kde si 
děti vyzkoušely práci s vrtačkou nebo kla-
dívkem a různé výtvarné techniky. Nelenili 
ani dospělí: během tradiční akce Ukliďme 
Řepsko, kterou už popáté v rámci celore-
publikové „uklízecí vlny“ s názvem Ukliď-
me Česko zorganizovala Ivana Štětinová, 
jsme „vysmejčili“ pořádný kus Řep. Síly 
jsme spojili s týmem ze Sboru dobrovol-

ných hasičů Praha 17 – Řepy a bylo se na 
co dívat: zlikvidovaná miniskládka, okolí 
Řepského potoka, hasičárny a louky před 
úřadem bez jediného smítka. A samozřej-
mostí už jsou také naše kompostéry, které 
využívají desítky řepských rodin a pomáha-
jí tak redukovat odpad, který by jinak kon-
čil v Malešické spalovně.

BABINSKÝ MÁ SKALKU!
Bezpochyby největší akcí byl křest Babin-
ského skalky, která vyrostla za plotem naší 
zahrady a je ohraničena opukou z domu, 
ve kterém ve starých Řepích dožíval „lotr 
Babinský“. Rozkvetlé skalničky, bylinky 
a květiny lákají pohledy kolemjdoucích, 
pítko zase hmyz a ptáky. Jsem moc rád, 
že jsme na křtu mohli přivítat vedle našich 
členů také sousedy z Klubu dobré nálady 
Werichovci. Ukazuje se, že koordinace ře-
pských spolků má smysl: důkazem budiž 
spolupráce s Aničkou Baumovou na Dět-
ském putování po Řepích – určitě v tom 
budeme pokračovat, stejně jako v pravi-
delných koncertech a akcích v rámci Kul-
turního léta.

ČTVRTÝ ROK PLNÝ PŘEKVAPENÍ
A co se chystá na rok 2023? Plánujeme 
nejen tradiční Ukliďme Řepsko (zapište si 
datum 1. dubna) a Kulturní léto 2023, ale 
chystáme i jedno, možná dvě překvapení… 
Můžete se spolehnout, že zpříjemní životy 
nás všech a potvrdí postavení zahrady jako 
řepské volnočasové stálice. Velkou zásluhu 
na tom vedle všech aktivních členek a členů 
(díky!) mají správce Petr Vondráček a tech-
nik-stavař Michal Bureš. Bez jejich pomoci 
a zručnosti by zahrada nebyla tím, čím je.

Pokud s námi chcete zůstat v kontaktu, 
stačí napsat na email kzrepy@gmail.com
a my vás zařadíme do rozesílače. Nebo 
sledujte naši FB stránku www.facebook.
com/kzrepy, kde pravidelně zveřejňuje-
me novinky. Zprávu nám ale můžete vhodit 
i pěkně postaru do schránky vedle vstupu 
do zahrady. 

S přáním úspěšného roku 2023 

LUKÁŠ POKORNÝ
PŘEDSEDA KOMUNITNÍHO SPOLKU ŘEPY 

ZASTUPITEL SDRUŽENÍ TOP09
A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

Na Chobotě
163 00 Praha 6 - Řepy

info@sc-repy.cz

www.sc-repy.cz

PLAVEME!
Plavecký příměstský 
tábor v SC Řepy pro 
holky a kluky
Cena: 4900 Kč (program od 8,00 – 16,30, 
v ceně 2x denně plavání, celotýdenní 
program pro děti, oběd, pitný režim)

Pro děti 6-13 let (plavci i neplavci)
Termíny: 
10. 7.  - 14. 7. 2023
7. 8.    -  11. 8. 2023
28. 8. -    1. 9. 2023

Pro více informací a přihlášky: 
akademie@sc-repy.cz

Plaveme tabor A5 2023.indd   1 03.02.23   14:49

Na Chobotě
163 00 Praha 6 - Řepy

info@sc-repy.cz

www.sc-repy.cz

SPORTUJEME!
Sportovní příměstský 
tábor v SC Řepy 
pro holky i kluky
Cena: 4200 Kč  
program od 8,00 – 16,30, velmi pestrý 
sportovní program (florbal, futsal, 
basketbal, stolní tenis, plavání, tenis), 
oběd, pitný režim

Pro kluky i holky od 6 - 13 let 
Termíny: 
17. 7. -  21. 7. 2023
14. 8. - 18. 8. 2023
Pro více informací a přihlášky: 
akademie@sc-repy.cz

Sportujeme tabor A5 2023.indd   1 03.02.23   14:50
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BYLI JSME PŘI TOM

JUBILANTI OSLAVILI SVÁ VÝROČÍ

KLOBOUKOVÝ BÁL ROZTANČIL KC PRŮHON

Káva, čaj, chlebíček, zákusek, ale 
i krásná gerbera a dárkový balíček. 
To vše připravili zástupci Městské 

části Praha 17 pro jubilanty, jejichž setkání 
se uskutečnilo ve čtvrtek 2. února v odpo-
ledních hodinách v Kulturním centru Prů-
hon. Slavnostní setkání jubilantů připravi-
ly zástupkyně Odboru občansko-správní, 
jeho vedoucí Silvie Hošková přítomné při-
vítala a předala slovo starostce Městské 

části Praha 17 Aleně Kopejtkové a mís-
tostarostovi Martinu Markovi, kteří každé-
mu z přítomných oslavenců osobně pob-
lahopřáli a popřáli jim hodně štěstí, zdraví 
a mnoho dalších spokojených let. Dárkem 
bylo i vystoupení dětí ze Základní školy ge-
npor. Františka Peřiny pod vedením učite-
le Miroslava Maxanta. 

Svá jubilea oslavili: Marie Klosová, Miro-
slav Zýcha, Lidmila Koldovská, Eva Vágne-

rová, Jarmila Křičková, Eva Hejlová, Josef 
Pšenička, Karel Procházka, Jaroslav Hejna, 
Jana Wiesnerová, Alena Hrůzová, Zdenka 
Grecová, Eva Hanušová, Ludmila Nováko-
vá, Eva Němcová, Marie Černá, Radovan 
Čaněk, Jaroslav Kumbera, Jaruška Černá, 
Oldřich Masopust, Jiří Jíra, Eva Linková.

RED
FOTO: MARTIN BYSTŘICKÝ

V sobotu 11. února ožil společenský 
sál v KC Průhon hudební událostí. 
Pravidelně touto dobou, začátkem 

února, se scházíme na Průhonu (už asi 25 
let), abychom se uvolnili, poslechli muziku 
a trochu se rozpohybovali v rytmu. Tedy 
někteří si i pěkně zařádili, protože jak ří-
kají lékaři, tanec je jeden z nejzdravějších 
sportů. Bylo veselo, tančili jsme kreativní 
kloboukový tanec (zvítězili všichni, proto-
že byli opravdu všichni originální), zhod-

notili jsme nápadité pokrývky hlavy, zkrát-
ka nebýt toho, že jsme slíbili skončit do 
půlnoci, ještě to někteří byli ochotni pře-
táhnout. Ale snažili jsme se ukázat, že už 
nejsme malé děti, že se umíme ukáznit, 
i když chvílemi to vypadalo jako na diskoté-
ce teenagerů. A za to, že jsme si to mohli 
takhle hezky užít, opravdu upřímně děku-
jeme panu řediteli Koutnému, který nás ša-
noval tak, že jsme nemuseli platit nájem, 
a tím zvyšovat vstupné. Většina účastní-

ků (bylo nás kolem 50) byli důchodci, a tak 
nás to samozřejmě potěšilo. 

EVA GUTOVÁ ZA KLUB DOBRÉ NÁLADY

8. března 2023 od 17 hodin se 
uskuteční ve Werichově vile na Kam-
pě setkání s herečkou a zpěvačkou Ji-
tkou Molavcovou a divadelním histo-
rikem Vladimírem Justem. 

23. 3. 2023, 18 - 21 hod.

v
l

• Jednodenní workshop pro dospělé pod profesionálním
   vedením malířky Kateřiny Slunečkové
• Naučte se základy malby akrylem
• Vytvořte si vlastní obraz na plátně, který si odnesete domů
• Cena: 750 Kč/osoba (v ceně veškeré pomůcky)

,

Rezervujte si

svoje místo!

Vecerni workshop 
malby akrylem

Vstupenky v KC Průhon, na tel: 601 324 852 a na www.pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy

A5 malba akryl.indd   1 09.02.2023   15:43:10
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ŠKOLY INFORMUJÍ

SPÁDOVÉ ULICE PRO 
ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ 

ZÁPISY DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Základní škola genpor. Františka Peřiny, 
Praha 6 - Řepy, Socháňova 19/1139: Bor-
šovská, Brunnerova, Březanova, Čistovická, 
Dobnerova, Doubravínova, Drahoňovského, 
Gallašova, Hankova, Hořovského, Jiránkova, 
Karlovarská č. p. 1 – 59, K Motolu, KTrninám, 
Kartounářů, Ke Kulturnímu domu, Krolmuso-
va, Kutrovická, Laudova, Makovského – č. 
p. 1177, 1202 – 1206, 1222 – 1227, 1140 – 
1145, 1398, Mrkvičkova, Na Bělohorské pláni, 
Na Fialce I, II, Na Chobotě, Nevanova, Opuko-
vá, Otlíkovská, Plzeňská č. p. 371, 75, 78, 89, 
282, 283, 276, 1710, 435, Podkrkonošských 
tkalců, Prefátova, Reinerova, Řetězokovářů, 
Selských baterií, Skuteckého, Slánská, So-
cháňova, Součkova, Schwarzové, Šedivého, 
Šímova, Třanovského, U Boroviček, Vondrou-
šova, Zívrova, Zrzavého

Základní škola Jana Wericha, Praha 6 
- Řepy, Španielova 19/1111: Augustova, 
Bazovského, Bendova, Galandova, Heko-
va, Hofbauerova, Jesenského, Karlovarská 
č. p. 126, 427, Ke Kaménce, K Mostku, Ko-
línova, Kristiánova, K Šancím, Lehotského, 
Makovského – č. p. 1146 – 1148, 1331 – 
1333, 1335 – 1341, Na Moklině, Pod Mar-
tinem, Severýnova, Šimonova, Španielova, 
Žufanova, U Kaménky, Žalanského

Ředitelky základních škol stano-
vily termín zápisu pro školní rok 
2023/2024 na středu 12. dubna 

a čtvrtek 13. dubna 2023. Zapisovat 
se budou všechny děti, kterým bude do 
31. 8. 2023 šest let. Povinnou školní do-
cházku lze odložit, ale i v tom případě je 
nutné k zápisu přijít a donést s sebou žá-
dost o odklad spolu s posudkem z pora-
denského zařízení, odborného lékaře. 

Ředitel spádové školy je povinen před-
nostně přijmout žáky s místem trvalého 
pobytu v příslušném školském obvodu. 
K tomu jsou stanoveny spádové ulice 

obvodu základních škol. Informace o spá-
dových ulicích základních škol MČ Praha 
17 najdete v přehledu vpravo nebo na 
stránkách MČ v sekci Školství.

Tento termín zápisu do základních škol 
se bude týkat i ukrajinských dětí, na které 
se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti 
s válkou na Ukrajině.

Aktuální informace o zápisech najdete 
na webových stránkách jednotlivých zá-
kladních škol.

MICHAELA KONOPASKOVÁ
ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY

 K ZÁPISU BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ PŘIJĎTE 12. 4. NEBO 13. 4. 2023 OD 14.00 
DO 17.00 HODIN DO TĚCHTO ZÁKLADNÍCH ŠKOL:

Škola Ředitelka Kontakt, web. stránky

Základní škola genpor. Františka Peřiny, Mgr. Jarmila Pavlišová 235 317 295
Praha 6 – Řepy, Socháňova 19/1139  http://www.zs-perina.cz
163 00   Praha 6 – Řepy  reditelka@zs-perina.cz
Zápis bude na obou pracovištích:
Socháňova 19/1139
Laudova 10/1024

Základní škola Jana Wericha, Mgr. Zuzana Martinovská 235 314 362
Praha 6 – Řepy, Španielova 19/1111  reditelna@zs-jana-wericha.cz
  http://www.zs-jana-wericha.cz

23. 3. 2023, 18 - 21 hod.

v
l

• Jednodenní workshop pro dospělé pod profesionálním
   vedením malířky Kateřiny Slunečkové
• Naučte se základy malby akrylem
• Vytvořte si vlastní obraz na plátně, který si odnesete domů
• Cena: 750 Kč/osoba (v ceně veškeré pomůcky)

,

Rezervujte si

svoje místo!

Vecerni workshop 
malby akrylem

Vstupenky v KC Průhon, na tel: 601 324 852 a na www.pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy

A5 malba akryl.indd   1 09.02.2023   15:43:10
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MASOPUST 
V MATEŘSKÉ 
ŠKOLE LAUDOVA 
SE SPECIÁLNÍMI 
TŘÍDAMI

MŠ BENDOVA BYLA VYBRÁNA JAKO 
PŘÍKLAD INSPIRATIVNÍ PRAXE

Koncem ledna byl sál Kulturního cen-
tra Průhon zcela zaplněn dětmi, 
Mateřská škola Bendova zde pro 

chlapce a děvčata uspořádala program 
s názvem Rárášci a vesmír. Jak už název 
napovídá, děti se při něm dozvěděly řadu 
zajímavostí o vesmíru a poznávaly planety. 
Ředitelka MŠ Bendova Ivana Panochová 
k tomu uvedla, že představení bylo sou-
částí školního vzdělávacího programu Sto-
nožka, který je zaměřený na všeobecný 
rozvoj dítěte a v průběhu roku přináší dě-
tem spoustu zajímavých aktivit a témat. 
To lednové neslo název Zimní království 
a zahrnovalo nejen bruslení a další zimní 
radovánky, ale například i poznávání zimní 
přírody a již zmíněného vesmíru. 

Mateřskou školu Bendova navštěvuje 
232 dětí. Specializací školky je tělovýchova, 
zdravý životní styl zde podporují plaváním, 
cvičením, tancem, atletikou nebo aerobi-
kem. Každý den se zde děje něco zajíma-
vého. Vedle výtvarných a dalších činností 
každá z devíti tříd nacvičí třeba i pohádku 
a zahraje ji ostatním dětem ze školky. 

Za zmínku rozhodně stojí i to, že Ma-
teřská škola Bendova obdržela v lednu od 
České školní inspekce informaci, že byla 
vybrána jako příklad inspirativní praxe. 
Škola získala ocenění díky tomu, že se 
dlouhodobě věnuje všestrannému pohybo-
vému rozvoji v rámci zmíněného Školního 
vzdělávacího programu Stonožka. 

 RED

Máte rádi Masopust a karnevalo-
vé veselí? V naší mateřské škole 
máme, a moc. A tak i ten letošní 

Masopust jsme si rozhodně nemohli ne-
chat ujít. Masopustní veselí si užily děti ve 
všech třídách našich čtyř mateřských škol.

V únoru jsme si s dětmi povídali o sta-
rých i nových lidových tradicích a zvycích 
našich předků. Seznamovali jsme děti s ty-
pickými maskami a postavami z masopust-
ního průvodu. Naučili jsme se nová říkadla, 
písničky i tance. S dětmi jsme také vytvořili 
masopustní hostinu (jitrnice, jelítka, koláče). 
Masopustní tečkou byl karneval, na který 
se všichni moc těšili. Děti si s pomocí ro-
dičů připravily rozmanité masky a kostýmy. 
S kreativními nápady nezůstali pozadu ani 
učitelé. Společně jsme tančili a dováděli, 
soutěžili a hráli zábavné hry. 

Na závěr jsme si pochutnali na tradič-
ních masopustních koláčcích a koblihách. 

Všichni společně jsme se tak rozloučili 
se zimou a začali se těšit na jaro.

DĚTI A ZAMĚSTNANCI MŠ LAUDOVA 
SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI
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ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE BENDOVA

„Kde se dobře vaří, tam se dob-
ře daří“, a to platí i v případě 
jídelny v naší mateřské škole. 

Podáváme dětem čerstvou, vyváženou 
a chutnou stravu. Pestrý jídelníček zajiš-
ťujeme sezonními potravinami, střídmým 
solením, používáním různých druhů obilo-
vin jako je třeba bulgur, jáhly, pohanka. Do 
dětského jídelníčku nezařazujeme uzeniny 
ani dochucovadla. 

Naučit děti správnému stravovacímu ná-
vyku se snažíme ve spolupráci s maminkami. 
I jídlo, které se doma nevaří, pak děti poznají 
ve školce, zprvu ochutnávají a pak už vše 
zvládají sníst samy. Například čočku, hracho-
vou kaši, knedlíky, různé přílohy, kompoty. 
V rámci vzdělávacích tematických celků děti 
poznávají druhy ovoce a zeleniny, obiloviny 
i potraviny ze živočišných zdrojů. Rozšiřují si 
své znalosti o významu vitamínů a minerálů 
v jídle a jejich významu pro zdraví. Při jídle 
poznávají suroviny, ze kterých byl pokrm 
připraven. Paní kuchařky osobně vydávají 
dětem uvařené jídlo a chválí je za prázdné 
snědené talíře. 

Vaření patří i mezi oblíbené hry, děti si 
hrají na kuchaře a kuchařky v malých ku-
chyňkách v herně. Po domluvě se mohou 
podívat i do školkové kuchyně, kde se pro 
ně jídlo připravuje. Stravování v mateřské 
škole zahrnuje dopolední svačinu, kde děti 
mají např. pečivo s pomazánkou, ovesnou 
i jáhlovou kaši s banánem nebo ovocem, 
vždy kousek čerstvého ovoce, zeleninu 
a pak oběd s polévkou, hlavním jídlem, 

dezertem ovocným nebo upečeným a pak 
odpolední svačinu, kdy děti dostanou třeba 
pudink, rohlík, pribináček, cereální kuličky 
apod. Pitný režim je zajištěn po celý den fil-
trovanou vodou, ovocným čajem a mlékem.

Předškolní děti se zúčastnily projekto-
vého dne „Zdravé svačinky“, který pořádá 
Magistrát Hl. města Prahy. Přijeli k nám 
kuchaři, nasadili sobě i dětem kuchařské 
čepice a hned se pustili společně do práce. 
Připravovali pomazánky na jednohubky ze 
špenátu, brokolice, papriky, červené řepy, 
Lučiny. Pro zpestření společně řešili há-
danky na procvičování smyslového vnímání 
– čichali k česneku, cibuli. Sledovali průběh 
mixování a natírali pomazánky na kolečka 
rohlíku. Své zdravé svačinky pak děti nabí-

zely kamarádům z ostatních tříd. I když se 
děti ze začátku dívaly nedůvěřivě na barvu 
pomazánek, tak jejich samostatná výroba je 
podpořila v ochutnání svých jednohubek. Je 
proto velmi důležité dětem pomáhat v pře-
konání strachu z neznámého a třeba i jinak 
barevného jídla, protože velice často samy 
zjistí, že i když je pomazánka zelená, i přesto 
může být chutná. A to je cílem stravování 
v MŠ. Aby se děti seznámily a naučily kon-
zumovat pestrou stravu. Aby si jídlo dokázaly 
vychutnat a uvědomovaly si, co udělaly pro 
své zdraví.

 VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY 
J. HUDECOVÁ A UČITELKY M. 

KOMÍNOVÁ, M. SUCHÁNKOVÁ
MŠ BENDOVA

Krátce před jarními prázdninami se 
naši žáci z prvních a druhých tříd stihli 
zúčastnit fotbalového turnaje pořáda-

ného Pražským fotbalovým svazem. 
S velkým nadšením jsme se přihlásili 

do soutěžního klání mezi ostatní školy 

z Prahy 6. Den před odjezdem to ještě 
vypadalo, že se budeme muset nejspíš 
odhlásit, jelikož marodka byla velká, ale 
sportovci mají tuhý kořínek a jen tak se 
nevzdávají. Brzy ráno stáli všichni před 
školou. Nálada byla výborná. Dojeli jsme 

na Petřiny do základní školy Věry Čáslav-
ské, kde se turnaj konal. A jelikož nemoci 
nepostihly jen nás, ale i jiné děti, jeden 
tým se vůbec nedostavil. Naši chlapci 
ale zachránili situaci a po domluvě s paní 
učitelkou utvořili týmy dva. Nebyl sice 
nikdo na střídání, ale byla dvojnásobná 
šance se umístit. Bojovali jako lvi. První 
zápas a první výhra. Vše jelo jak na drát-
kách, žádné prostoje. V pauze se rychle 
občerstvit, napít a honem zase na hřiště. 
Po základních kolech a zápisu do tabulky 
byl výsledek takový, že naše dva týmy 
nakonec hrály proti sobě.

Teď to teprve byly nervy! Ale pro paní 
učitelku! Komu fandit? Všem. Byli skvělí. 
Získali 5. a 6. místo. Plnou tašku odměn 
pro každého, diplom a fotbalový balón. 
Všichni si zaslouží pochvalu. 

Za rok to zase zkusíme.

Mgr. JANA JINDŘICHOVÁ
ZŠ GENPOR. FRANTIŠKA PEŘINY,

SOCHÁŇOVA (BUDOVA LAUDOVA)

MALÍ FOTBALISTÉ BOJOVALI JAK LVI
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Třídy 4.A a 5.D rozjely na výlet do 
Bukové u Příbrami. Cílem cesty 
byla návštěva Čechovy stodoly, 

tentokrát s tématem "masopust".
Nejprve jsme s řezníkem Krkovičkou 

navštívili masopustní výstavu, kde se 
žáci dozvěděli informace o masopustních 
zvycích, tradicích, maskách, bálech a prů-
vodech. Součástí výkladu byla informace 
o domácí zabijačce a jejích pravidlech. 
Závěrem si žáci v dílničce vyrobili ma-
sopustní jitrnici a prasátko ze dřeva, které 
si pak vzali domů jako dárek na památku. 

Cestou zpět domů nás provázelo 
pohádkové sněžení, tak snad ani lepší 
tečku za výletem jsme si nemohli přát!

Mgr. LENKA KLUFOVÁ
ZŠ GENPOR. FRANTIŠKA PEŘINY

Základní škola genpor. Františka Pe-
řiny představila v únorovém vydání 
Řepské sedmnáctky projekt, ve kte-

rém ji v rámci vzdělávání Erasmus+ pra-
videlně navštěvují studenti a pedagogové 
z Turecka. Tato spolupráce pokračuje i v le-
tošním roce, kdy hosty přivítali již několi-
krát, například ve středu 1. února. 

Žáci školy jim v připravené prezentaci, 
která i v rámci tohoto setkání probíhala v an-
glickém jazyce, představili významná místa 
nejen v Praze, ale i v celé republice a neza-
pomněli připomenout naše významné osob-
nosti ze světa kultury, sportu a dalších oblastí. 
V prezentaci se střídali žáci 8. C Tobias Blihár, 

Tereza Kiliánová, Kateřina Dočekalová, Karel 
Dočekal, Kristina Vasiljević a Vivien Orosz. Tu-
recké hosty příjemně překvapily žákyně školy 
Deniz Huseynzade a Gular Mammadova, kte-
ré hovoří plynule nejen anglicky, ale i turecky. 
Zpestřením těchto mezinárodních setkání je 
prohlídka školy. Bylo tomu tak i první únoro-
vou středu, kdy studenti z Turecka nahlédli 
do výstavní síně generálporučíka Františka 
Peřiny, ale i do jídelen, družin a dalších míst 
školy. Další plánovaná návštěva byla kvůli 
zemětřesení v Turecku odložena. Zástupci 
Základní školy genpor. Františka Peřiny věří, 
že partnery přivítají co nejdříve. Rádi by jim 
poskytli podporu. RED

Naše škola se zúčastnila pražské 
konference Ekoškoly: Změňme kli-
ma a já. Měli jsme možnost si vy-

slechnout pět zajímavých osobních pří-
běhů lidí, kteří se aktivně věnují zlepšení 
životního prostředí či nauce o něm. Kaž-
dý z nich nám v několika minutách shrnul 
svůj klimatický příběh, co pro zlepšení kli-
matu a životního prostředí udělali a nadále 
dělají. Práce ekotýmů byla jedním z hlav-
ních témat této konference.

Ekotým naší školy se pod vedením 
paní učitelky Javůrkové snaží organizo-
vat různé aktivity a rozšiřovat povědo-
mí o recyklaci a ekologii. Doufám, že 
s využitím rad a nových informací, které 
jsme na této konferenci získali, budeme 

schopni uspořádat mnoho dalších akcí 
pro naše žáky a učitele. Věřím, že jsme si 
uvědomili, že každá změna začíná u NÁS 
a každý člověk může pro životní prostředí 
něco udělat.

ZORA LOROVÁ, 9. ROČNÍK
ZŠ JANA WERICHA

VÝLET ZA 
MASOPUSTNÍMI 
ZVYKY

PREZENTACE V ANGLICKÉM JAZYCE SE UJALI ŽÁCI 8.C

MĚNIT KLIMA 
MŮŽEME I MY
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PRO RODIČE A DĚTI

Ve čtvrtek 9. března v čase 15:00 - 17:00 zveme na Jarní tvo-
ření s hernou

Ve čtvrtek 16. března v čase 15:00 - 18:00 proběhne stříhání 
vlásků s hernou s kadeřnicí Péťou

V pátek a sobotu 24. - 25. března bude v Řepíku možnost 
prodat věci pro děti a zároveň koupit větší velikosti na Bazárku 
dětského oblečení a obuvi pro sezonu jaro / léto

V pátek 31. března v čase 14:30 - 17:00 budou mít maminky 
příležitost předvést své řemeslo na Handmade jarmarku

V úterý 4. dubna v čase 15:00 - 17:00 si v Řepíku budete moci 
vyrobit velikonoční dekorace s lektorkou Klárkou

V pátek a sobotu 14. - 15. dubna bude probíhat Jarní focení 
s fotografkou Janou Jochmanovou

Místa na veškeré akce si prosím rezervujte na repik.rezervace@
gmail.com
Více info se dozvíte na našich FB stránkách nebo na webu.

PETRA ONDERKOVÁ

MC ŘEPÍK
VÍTÁ JARO PLÁN KLUBU 17

BŘEZEN 2023
Centrum Sociálně Zdravotních Služeb
Bendova 5/1121, 163 00 Praha – Řepy

 1. březen – středa Karaoke v klubu 17
 3. březen – pátek Práce s mikroskopem

 7. březen – úterý Tvoříme s Big – Shotem
 8. březen – středa Poznáváme ručičkové hodiny
 10. březen – pátek  Malujeme obkreslujeme s Martinem

 14. březen – úterý Piškvorkový turnaj
 15. březen – středa Fimo dílnička
 17. březen – pátek Karaoke v klubu 17

 21. březen – úterý Výroba domácího slizu
 22. březen – středa Velikonoční dekorace
 24. březen – pátek Turnaj v kulečníku

 28. březen – úterý Velikonoční dílna 
                              „Den otevřených dveří“
 29. březen – středa Namaluj si své tričko
 31. březen – pátek Hrajeme země město

VYBRANÉ SOBOTY 
OD 15:00 HOD VYBRANÉ NEDĚLE 

OD 15:00 HOD

SOBOTA 4. 3. 2023
O SMOLÍČKOVI
(70 KČ)

NEDĚLE 12. 3. 2023
MEDVÍDEK A SLONISKO (70 KČ)

SOBOTA 18. 3. 2023
NA NÁVŠTĚVĚ V BROUČKOVĚ
(70 KČ)

Březen: Divadla pro děti

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

SOBOTA 1. 4. 2023
JEŽIBABA KOLOBAJZNA SLAVÍ 
VELIKONOCE
+ VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA (70 KČ)

PŘIPRAVUJEME

NEDĚLE 26. 3. 2023
DVA RYBÁŘI A ZLATÝ 
POKLAD (70 KČ)

A6 divadla pro deti - brezen 2023.indd   1 19.02.2023   21:24

Ukliďme 
Řepy

Sraz u KD Bílá Hora

uklidmerepy@praha17.cz

1. 4. 2023
9:00 hod.

Začátkem jara začíná ožívat náš Aktivní 
lesopark Řepy.

Tak rozsáhlý přírodní areál s obrovským 
množstvím báječných dřevěných prolézaček, 
herních prvků a rozhlednou s tobogánem 
potřebuje po zimní přestávce naši pomoc.

Když začneme v 9h, v poledne už si můžeme 
v jeho centrální části opékat špekáčky, 
kterých bude dost pro každého.

Registrace:

Akci podpořili:
Optimis s.r.o.
KC Průhon

A6 uklidme.indd   1 20.01.23   11:28
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ROZHOVOR

Marek Beneš souběžně studuje 
Právnickou fakultu Univerzity Kar-
lovy a potvrzuje tak, že sport na 

vysoké výkonnostní úrovni a studium/
práce se dají skloubit. Přinášíme vám roz-
hovor s florbalistou, který reprezentuje 
nejen Českou republiku, ale především 
Tatran Střešovice, který ve své akademii 
vychovává a vede ke sportu více než 90 
řepských dětí. 

Co pro vás Marku znamená florbal?
Florbal je už dlouhou dobu důležitá součást 
mého života. Není to ještě úplně profesi-
onální sport, a proto nás u něj drží vášeň 
k němu a hlavně kolektiv, který je s tímto 
týmovým sportem spojený. Většina mých 
nejlepších kamarádů je právě z florbalové-
ho prostředí.

Co pro vás znamená ocenění 4. nej-
lepší hráč florbalu na světě?
Je to asi největší pocta, které můžete z in-
dividuálního hlediska ve florbale dosáh-
nout, proto si toho moc vážím. Není moc 
českých hráčů, kteří se v tomto žebříčku 
objevili. Je to ještě umocněné tím, že se 
mi to podařilo dvakrát po sobě. Samozřej-
mě primárně cílím na týmové úspěchy, ale 
pokud se něco takového podaří mně osob-
ně, jsem za to hodně rád.

Jak byste představil florbal lidem, 
kteří se s ním dosud nesetkali?
Je to sport velmi podobný lednímu hoke-
ji. Místo ledu se však florbal hraje na gu-
mové palubovce či na parketách. Hraje se 
s plastovými florbalkami a děravým plas-
tovým míčkem. Je to týmový sport. V jed-
nom týmu je většinou 18 hráčů a 2 branká-
ři. Nebudu zde podrobně zabíhat do znění 
pravidel, důležité je vědět, že florbal je 
velmi rychlý a dynamický sport, který vás 
určitě vtáhne naplno do hry.

Jak jste se dostal k florbalu vy? Bylo 
to, jak je dnes zvykem, na školním 
kroužku?
Já jsem od mala hrál hokej. V 16 letech 
začal můj táta, který florbal dříve hrál, 

trénovat kategorii mladších žáků v týmu 
Florbal Chodov. Šel jsem tento sport vy-
zkoušet a chytil mě natolik, že jsem zhru-
ba půl roku hrál jak hokej, tak florbal, což 
bylo velmi náročné. Musel jsem se roz-
hodnout, kterou cestu zvolím. Vzhledem 
k tomu, že hokej mě tou dobou tolik neba-
vil a hokejový trenér nebyl můj velký ob-
líbenec, zvolil jsem florbal. Toto rozhod-
nutí jsem si možná někdy vyčítal, ale teď 
tomu tak již není.

Věnujete se aktivně i jiným sportům? 
Samozřejmě, jsem obecně velký spor-
tovní fanatik. Bohužel florbal a další 
povinnosti mi nenechávají tolik času pro 
jiné sporty, ale když to jde, tak chodím na 
fotbal nebo na hokej.

Jak byste popsal ideální den flor-
balisty? 
Ideální den florbalisty musí být den, kdy je 
zápas. V zápasový den se rád dopo ledne 
projdu nebo si lehce zacvičím, a tím uve-

MAREK BENEŠ: 
FLORBAL VÁS NAPLNO VTÁHNE DO HRY
Marek Beneš, ve florbalovém světě přezdívaný “Beny”, byl pro rok 2022 dle 
prestižního švédského florbalového magazínu Innebandymagazinet vyhlášen 
4. nejlepším florbalistou na světě. Společně s Ondřejem Němečkem, kapitánem 
mužské reprezentace a 7. nejlepším florbalistou světa, je oba můžete potkat ve 
Sportovním Centru Řepy, kde se se svými spoluhráči pravidelně připravují na 
florbalová klání. 
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du tělo do provozu. Po dobrém obědě ná-
sleduje chvilka na odpočinek v podobě 
nějakého filmu nebo si rád zahraju třeba 
na playstationu. Následuje hlavní cíl dne 
– zápas. Takovýto den je ideální, nicmé-
ně vzhledem k tomu, že mě florbal neživí, 
tak většinu dní se kromě tréninků musím 
věnovat i dalším povinnostem.

Dá se život na vrcholné florbalové 
úrovni kombinovat s prací či studi-
em?
Ano, dá. Já sám to takto praktikuji celý 
svůj dosavadní život. Studuji teď poslední 
ročník právnické fakulty a zatím jsem se 
skloubením studia a florbalu neměl žád-
ný výraznější problém. Samozřejmě ob-
čas to není snadné a přáli byste si víc vol-
ného času, ale holt v životě není vždycky 
všechno jen růžové.

Takže jsou ve florbalu cesty, jak se 
věnovat vysoké výkonnostní úrovni, 
především si ho ale může zahrát ka-
ždý, je to tak?
Přesně tak! Florbal je v ČR po fotbale dru-
hým nejhranějším sportem, což značí, že 
je naprosto pro každého. Ať už v něm máte 
ty nejvyšší cíle nebo se prostě jen chcete 
tímto sportem bavit a získat u toho spous-
tu nových přátel.

Označil byste florbal například jako 
sport pro “aktivní život”?
Určitě. Myslím si, že pokud se chcete hý-
bat a udělat tak něco pro své tělo, není 
lepší způsob než tuto činnost spojit s hro-
madou zábavy, a ještě třeba s trochou sou-

těživosti. Přesně to vše florbal dokonale 
splňuje a řekl bych, že je to mnohem zá-
bavnější forma aktivního života, než napří-
klad jen prosté běhání.

Mohou hrát florbal také dívky? 
Ano, zrovna florbal klade velký důraz 
právě na jeho ženskou složku. V mlad-
ších kategoriích hrají kluci i holky spolu 
a až později se člení do mužských a žen-
ských týmů. Holek tak florbal hraje oprav-
du hodně. (Tatran oplývá nejen mužskou 
strukturou členů od školkového věku do 
dospělosti, ale stejně tak i ženskou, jejíž 
elitní tým se dlouhodobě umisťuje mezi 
nejlepšími čtyřmi týmy soutěže. Pozn. 
redakce)

Řekněme, že jsem teď dostal chuť 
vyrazit na florbal. Co potřebuji pro 
to, abych si ho mohl zahrát?
Na florbale je skvělé, že nepotřebujete 
skoro nic. Jediná věc, která se vám asi 
doma neválí, je florbalová hůl. Tu však za-
koupíte v každém obchodě se sportovním 
vybavením. Doma pak jen vezmete spor-
tovní boty, kraťasy, tričko a můžete vyra-
zit do haly!

Florbal je v tuzemsku, především na 
základních školách, velmi populár-
ní. Aktuálně je florbal 2. nejpočet-
nějším sportem, co do aktivních čle-
nů v  rámci výkonnostních soutěží. 
Kde si florbal mohou vyzkoušet ře-
pští sousedé?
Se spoluhráči se v prostorách Sportovní-
ho centra Řepy vyskytujeme 2–3x/týdně 
na halových trénincích. Právě tady si nejde 
nevšimnout mladých kluků a holek, kteří 
zde trénují pondělky, středy a pátky. Zají-
mavé mi přijde, že tréninky Tatran umož-
ňuje už dětem školkového věku v trénin-
kové skupině “DINOPŘÍPRAVKA”.

Jak si “Český Florbal” vede na mezi-
národním poli? Jaká je ve světě kon-
kurence?
Náš florbal je teď na vzestupu. Historic-
ky nejúspěšnější florbalové velmoci jsou 
Švédsko a Finsko, ke kterým se snažíme 
přiblížit my a Švýcarsko. Takto to zatím 
funguje prakticky ve všech reprezentač-
ních kategoriích. Florbal je ale populární 
v čím dál tím více zemích a je tak jen otáz-
kou času, kdy do reálného boje o medaile 
vstoupí další země.

Na posledních dvou mistrovstvích 
světa jste se spoluhráči z reprezen-
tace předvedli růst vaší výkonnosti 
(3. místo na MS 2021, respektive 2. 
místo na MS 2022). Kde se cesta na-
šeho národního týmu může zastavit?
Já pevně doufám, že se příště zastavíme 
až na tom nejvyšším stupínku a získáme 
zlaté medaile. Výsledky v posledních le-
tech nás mohou nabíjet optimismem, ale 
stále je před námi spousta práce, aby-
chom vystoupali až na vrchol. Určitě bu-
deme následující roky tvrdě makat, aby-
chom toho dosáhli. 

DĚKUJI ZA ROZHOVOR
JIŘÍ HOLUB

V březnu se v hale Sportovního centra 
Řepy uskuteční play-off superligy ve flor-
balu. Přijďte fandit!

Termíny play-off hrané v SC Řepy:

Čtvrtfinále:
 11. 3. – utkání od 17:00 do 19:00 
 12. 3. – utkání od 17:00 do 19:00

Případný 5. a 6. zápas série:
 21. 3. – utkání od 19:00 - 21:00 
 25. 3. – utkání od 17:00 do 19:00 

Semifinále: 
 28. 3. – utkání od 19:00 do 21:00 
 29. 3. – utkání od 19:00 do 21:00 

Případný 5. a 6. zápas série: 
 5. 4. – utkání od 19:00 do 21:00 
 10. 4. – utkání od 17:00 do 19:00

Změna termínů vyhrazena! V případě televizní-
ho utkání bude zápas hraný na jiné hale.

PLAY-OFF SUPERLIGA FLORBAL

Název nese po vzoru maskota T-rexe, 
který děti pravidelně navštěvuje v ře-
pských mateřských školkách. Další 
možností k vyzkoušení florbalu je krou-
žek, který aktuálně Tatran vede na ZŠ 
Jana Wericha, pro děti 1. - 3. třídy. Reál-
ně tak florbal s Tatranem v Řepích mo-
hou zkoušet děti od 4 do 14 let, chlap-
ci i dívky.

DINOPŘÍPRAVKA:

Děti florbalové Akademie Řepy. Foto: Tatran Střešovice
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Mladí "Řepáci", florbalisté, v minulém měsíci odehráli v po-
řadí již sedmý turnaj v soutěži Českého florbalu. Kate-
gorie elévů (věk pro děti 9-11 let) se tentokrát vydala do 

Rudné, florbalové bašty místních Sokolů. Tatranští florbalisté se 
popasovali s celkem čtyřmi soupeři, přičemž se jim v prázdninové 
sestavě podařilo vstřelit hned 13 branek do sítě svých soupeřů! 

Tatraňáci z Řep tak sbírají další cenné zkušenosti do let bu-
doucích. Další příležitost budou mít 4. 3., kdy se vydají znovu do 
boje, a vy je budete moct podpořit opět v Rudné. 

RED

Rádi bychom vás pozvali na další zápasy 1. ročníku zimní ligy 
starších přípravek, který se hraje na UMT při ZŠ Jana Wericha. 
Do turnaje se přihlásilo celkem 8 týmů (Modřany A i B, Buš-

těhrad, Jeneč, Červený Újezd, Rakovník, Spoje Praha) včetně naše-
ho týmu. Odehrány už jsou 4 kola a náš tým si nevede vůbec špatně. 
Aktuálně je náš tým na 5. místě. Další kolo je naplánované na neděli 
5. 3. 2023 od 10:00 hodin. Všechny vás zveme, abyste podpořili náš 
tým z Řep. Celou organizaci má na starosti jeden z našich trenérů
Antonín Kakáček, kterému moc děkujeme. 

Dále bychom vás všechny rádi pozvali na další akce pořádané 
naším fotbalovým klubem.

V sobotu 11. 3. 2023 od 20:00 hodin pořádáme Sportovní 
zábavu, na kterou jste srdečně zváni. Plánovaná je bohatá tombola, 
vyhlášení nejlepších hráčů jednotlivých ročníků, taneční vystoupení. 
K tanci a poslechu bude hrát skupina Sklepmistr ze Žatce. Budeme 
rádi, když se přijdete bavit, a tím náš klub podpoříte. Předprodej 
vstupenek je na telefonním čísle 605 973 685. 

Další pravidelnou jarní akcí, kterou pořádáme je tzv. sportovní 
„workshop“ pod názvem „ŘEPY SE HÝBAJÍ“. Jedná se o spor-
tovní setkání, kde si veřejnost – děti všech věkových kategorií a jejich 
rodiče budou moci zahrát, zasportovat a zasoutěžit na jednotlivých 
stanovištích na našem travnatém fotbalovém hřišti a vyzkouší si, jaké 
to je. Proto, kdo by z vás chtěl, aby vaše dítě hrálo fotbal, nebo máte 
dítko, které vás pořád „otravuje“, že chce zkusit hrát fotbal a je mu 
od 5 let do 15 let, přijďte, a my vám povíme více. O přesném termínu 
vás budeme informovat v dalším čísle Řepské sedmnáctky.

JIŘÍ KOČOVSKÝ
TJ SOKOL ŘEPY-FOTBAL

TJ SOKOL ŘEPY
– FOTBAL INFORMUJE

FLORBALISTÉ Z ŘEP 
REPREZENTUJÍ V PRAZE
I STŘEDOČESKÉM KRAJI

Mini-přípravka (ročník 2017-2016)
Josef Weiss tel.: 604 594 604, trener@jezcizrep.cz

Mladší přípravka U9 (ročník 2015-2014)
Daniela Nováková tel: 608021829, novakovadani@gmail.com

Starší přípravka U11 (ročník 2013-2012)
Antonín Kakáček tel: 703697274, kakos.a@seznam.cz

Mladší žáci U13 (ročník 2011-2010)
Andrej Roško tel.: 603835115, rosan76@seznam.cz

Starší žáci U15 (ročník 2009-2008)
Karel Lasík tel.: 725894184, KarelLasik@seznam.cz

Mladší dorost U17 (ročník 2007-2006)
David Strupek tel.: 603815445, strupek@seznam.cz

Starší dorost U19 (ročník 2005-2004)
Jiří Kočovský tel.: 605 973 685, j.kocovsky@seznam.cz

Muži „A“ a „B“
Petr Žmolil tel.: 604 156 967, petr.zmolil@seznam.cz

FOTBALISTO, 
přidej se k nám !

Sportovní centrum Řepy, Na Chobotě 1420/16, 163 00 Praha 6 - Řepy.
Kontakt: +420 222 204 103, e-mail: info@sc-repy.cz, web: www.sc-repy.cz

SPORTOVNÍ HALA OTEVŘENA PRO VEŘEJNOST
Více informací k hale na: www.sc-repy.cz/aktualityNOVINKA

Více informací najdete na: www.sc-repy.cz/akce

Otevírací dobu najdete na: www.sc-repy.cz/aktualita

OTEVÍRACÍ DOBA
BŘEZEN 2023

BAZÉN
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
So, Ne, svátky

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
So, Ne, svátky

WELLNESS
7:00 – 8:00 + 14:00 – 21:00
7:00 – 8:00 + 12:15 – 22:00
7:00 – 8:00 + 12:15 – 21:00
7:00 – 8:00 + 12:15 – 21:00
7:00 – 8:00 + 12:15 – 22:00
9:00 – 21:00

ZAVŘENO
13:00 – 22:00
ZAVŘENO
13:00 – 21:00
13:00 – 22:00
10:00 – 21:00

•   4.  5.3.2023    CZECH OPEN V TAEKWONDU ITF

•   11.  12.3.2023   TATRAN STŘEŠOVICE  (FLORBAL PLAY OFF)

•   21.3.2023    TATRAN STŘEŠOVICE  (FLORBAL PLAY OFF)

•   25.3.2023    TATRAN STŘEŠOVICE  (FLORBAL PLAY OFF)

•   25.  26.3.2023     MISTROVSTVÍ ČR MLADŠÍCH ŽÁKYŇ VE VOLEJBALE

•   28.  29.3.2023     TATRAN STŘEŠOVICE  (FLORBAL PLAY OFF)

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN  SPARTA FUTSAL PLAY OFF

SEZNAM AKCÍ A ZÁPASŮ BŘEZEN 2023

A4 R17 brezen 2023 akce a oteviracka.indd   1 19.02.2023   14:27:51
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KLÁRA SEDLO: VÝTVARNÉ UMĚNÍ PRO 
NEJMLADŠÍ GENERACI ROZHODNĚ NENÍ PASÉ

Co pro vás znamená umění?
Způsob komunikace se světem a sama se sebou. Je to jazyk, kterým 
mluvím, a něco, bez čeho se neobejdu.

Kdyby Klára Sedlo netvořila obrazy, co by dělala?
Takovou možnost jsem se snažila si nikdy nepřipouštět. Věděla jsem, 
že dělat umění je pro mě jediná cesta, jak prožít šťastný život. Je to 
má životní nutnost. 

Jak byste charakterizovala svou tvorbu?
Moje tvorba se pohybuje na pomezí surrealismu, pop-surrealis-
mu a magického realismu. To znamená, že vycházím hlavně ze snu 
nebo z podvědomých vizí, které kombinuji se současnými prvky po-
pulární kultury. Vždycky se snažím o to, aby moje obrazy vyvolávaly 
v divákovi pocit, že se dívá na svoje sny nebo na to, jak by jeho sny 
mohly vypadat. Právě proto je pro mě samozřejmé obrazové zapojení 
objektů a kulturních odkazů, se kterými se běžně setkáváme. Ostatně 
naše sny jsou často plné toho, co naše mysl přes den zkonzumovala.

Ve svých dílech se inspirujete sny. Jsou to vaše sny?
Ačkoli moje sny mě inspirují také, v obrazech se spíš jedná o nápady 
nebo vize, které ke mně přicházejí náhle skrze moje podvědomí. Ná-
pady ke mně přicházejí různě během dne, vždy jako komplexní vje-
my, které pak přenáším na plátno. A to co nejpřesněji k původní vizi, 
abych zachovala cestu z podvědomí do obrazu co nejčistší. 

S jakými motivy se můžeme nejčastěji setkat ve vaší tvorbě?
Je to různé a mění se to v průběhu mého života, stejně jako jsou pro-
měnlivé sny a naše turbulentní doba. Lze ale vypozorovat určité ná-
měty, ke kterým se vracím opakovaně. Jako jsou například plyšové 
hračky, interiéry a v neposlední řadě lidská figura a portrét obecně. 

Pracujete jen se třemi barvami. Proč jste se rozhodla pro 
tuto techniku?
Přijde mi to vlastně nejjednodušší. Jsem hodně velký analytik, vše-
mu, co dělám, musím rozumět do detailů. Potřebuji vědět, jak věci 
fungují. Ačkoliv vize a obrazy tvořím skrze podvědomí a často intuitiv-
ně, zpětně vše analyzuji. Snažím se jít až k jádru věci, pochopit, jak se 
skládají barvy, jak je vnímají naše oči... Baví mne zkoumat, jak fungu-
je kompozice, barevnost i jak funguje lidské oko, které obraz vnímá. 
Můj zájem tak jde od anatomie, přes geometrii a fyziku – rozklad barev 
v atmosféře, vlnová délka světla..., až po historii umění a psychologii. 

Možná je to tím, že můj táta je fyzikální chemik. Asi jsem po něm 
zdědila trochu té vědecké zvědavosti. Pracovat se třemi barvami je 
tedy přirozený důsledek mého zájmu o obraz a vizuální vnímání. Pracuji 
v modelu RYB – tedy red, yellow, blue, neboli červená, žlutá, modrá. 
A pak samozřejmě bílá, kterou ale v teorii barev nepovažujeme za 
barvu. V podstatě je to totéž jako CMYK u tiskáren. V obou případech 
jde o subtraktivní míchání. Opak toho, s čím se setkáváme u televizí 
a monitorů. 

Samozřejmě je na to ale potřeba mít kvalitní barvy, a i tak se do 
samotného míchání zapojují další faktory, jako třeba pigmentace té 
které barvy, to, jak kryje, a tak dále. Ale v podstatě lze takto na pale-

tě domíchat skoro všechno. Každá barva, kterou vidíme, má určité 
procentuální zastoupení tří základních barev. Jde o to vytvořit správný 
poměr. Po letech malování nad tím člověk už ani nepřemýšlí a prostě si 
namíchá, co potřebuje – mozek sám ví, kterou barvu je potřeba přidat 
a kolik, abych docílila požadovaného tónu, jde to už úplně automaticky.  

Co konkrétně uvidí návštěvníci výstavy Muž s kulatou hla-
vou a kůň pějící ódy v KC Průhon?
Uvidí výběr těch nejvíce snových a bizarních obrazů. Díla jsme vybírali 
z mojí tvorby posledních několika let, snažili jsme se dát dohromady 
jedinečnou sbírku, která nebyla takto pohromadě nikdy dříve prezen-
tována. Zkrátka je to jedna z nejvíc surreálních výstav, jakou jsem kdy 
dělala, a moc jsem si přípravu expozice užila.
 
Studovala jste v ateliéru Michaela Rittsteina a Jiřího Petr-
boka. Jsou pro vás jejich díla inspirací?
Samozřejmě mě oslovovala a oslovují, a proto jsem také zrovna u Mi-
chaela Rittsteina svá studia na AVU zahájila. V případě Akademie vý-
tvarných umění se vždy hlásíte do konkrétního ateliéru a ke konkrét-
nímu pedagogovi. Rittsteinovy obrazy mě zaujaly už na začátku mého 
studia na gymnáziu. Podobně to bylo s Jiřím Petrbokem, který však 

Tvorba Kláry Sedlo se pohybuje na hranicích realismu, magického realismu, 
symbolismu a surrealismu. Sama autorka říká, že chce, aby se divák před jejím 
obrazem oprostil od logického uvažování. Dílo Kláry Sedlo bude od března k vidění 
v galerii KC Průhon na výstavě Muž s kulatou hlavou a kůň pějící ódy. 
S autorkou vám přinášíme rozhovor.
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na AVU vedl ateliér kresby, nikoliv malby, takže moje přihláška tehdy 
logicky směřovala k Rittsteinovi. Když však pan Rittstein někdy v po-
lovině mého studia z AVU odešel, byla jsem moc ráda, že mě pan
Petrbok chtěl ve svém ateliéru a já jsem mohla dokončit studia pod 
jeho vedením – a přitom pokračovat dál ve svém směřování.

Kdo vás ve vaší tvorbě nejvíc ovlivnil?
Kromě mých pedagogů určitě i malířské vzory, jako například Giorgio 
de Chirico, Rembrandt a Goya. K těm posledním dvěma jmenova-
ným vzhlíží asi spousta mladých umělců, byli to skutečně velcí mistři.

Surrealismus měl i výrazné zastoupení mezi českými uměl-
ci. Hledáte inspiraci i mezi nimi?
Určitě. Například Toyen nebo František Muzika patří mezi moje oblíbe-
né. A také surrealistická díla Mikuláše Medka. Když jsem byla malá, 
visely některé jeho obrazy ve stálé expozici ve Veletržním paláci a už 
tehdy na mě udělaly velký dojem. 

Jak vaše díla vnímají různé generace? Mladí, střední a star-
ší generace?
Setkávám se s různorodými reakcemi napříč generacemi. Myslím, 
že to nejde škatulkovat. Jde spíš o to, jak konkrétnímu člověku moje 
tvorba sedne a jestli v ní najde něco pro sebe.

Je ještě podle vás výtvarné umění zajímavé pro mladou ge-
neraci, která je obklopena digitálním světem?
Rozhodně, zrovna nedávno jsem měla velmi příjemnou zkušenost. 
Během instalace výstavy v centru Prahy, kdy bylo už docela pozdě, 
nám na výlohu galerie zaťukala asi osmnáctiletá slečna. Byla z obra-
zů úplně unešená, jedno dílo jí obzvlášť nadchlo a úplně se s ním zto-
tožnila. Měla jsem z toho velkou radost. Chvíli poté, co odešla, se 
zase vrátila, tentokrát i se svými kamarády, se kterými si výstavu pro-
hlédla ještě jednou.

Jak je podle vás možné přivést mladé lidi do galerie?
Třeba právě takhle. Myslím si, že výtvarné umění pro nejmladší gene-
raci rozhodně není pasé. Možná právě naopak. Ostatně umělecká vý-
tvarná tvorba tvoří i velkou část obsahu například na oblíbené sociální 
síti Instagram. Což může být právě jeden ze způsobů, jak propojovat 
nejmladší generaci s uměním – skrze sociální sítě.

Dá se podle vás vymyslet ve výtvarném umění ještě něco 
nového?
Určitě. Způsobů práce s obrazem je mnoho. Ještě více je způsobů, jak 
pracovat s tím, jak obraz působí na diváka. Setkávám se kolem sebe 
spíše s tím, že autoři vytváří obraz a konfrontaci divák – dílo nevěnují 
tolik pozornosti. Podle mě je to oblast, kterou by stálo za to prozkoumat 
více. A která potenciálně může otevírat dveře dál, k novým přístupům. 

Obraz každopádně obsahuje tolik proměnných, že zcela jistě lze 
vymyslet nové věci. Pokud tedy zapojíme do "výpočtu" všechny pro-
měnné a nebudeme se omezovat jen na ty, se kterými jsme zvyklí 
pracovat a které nám odkázaly předchozí generace. 

Otázka na závěr. Čeho chcete na výtvarné scéně dosáhnout?
Chtěla bych pokračovat v tom, co dělám – to znamená v zobrazivé 
malbě, v práci s klasickým obrazem. Přijde mi, že na akademické půdě 
se od klasické malby spíš ustupuje a trendem je hlavně konceptuál-
ní tvorba nebo konceptuální formy malby a sochy. Konkrétně myslím 
u nás v Čechách. V zahraničí tento trend nepozoruji všude. 

Ale i práce s klasickou malbou je směr, kterým se dnešní umění 
může ubírat. Právě diverzita uměleckých přístupů zajišťuje to nejsvo-
bodnější prostředí pro tvůrčí vyjádření. Ráda bych ukazovala, že malo-
vat tím způsobem, jakým maluji například já, není záležitost minulého 
století, že lze stále nacházet nové náměty a cesty, jak je zpracovat 
– zkrátka, že malba jako taková není mrtvé médium. 

DĚKUJI ZA ROZHOVOR
JIŘÍ HOLUB

www.pruhon.cz

Pozvánka
na vernisáž
výstavy
čtvrtek 9. 3. 2023
v 18:00 hodin
Galerie
KC Průhon 

KULTURNÍ CENTRUM PRŮHON, SOCHÁŇOVA 1220/27, 163 00 ŘEPY, PRAHA 6

„Muž s kulatou 
  hlavou a kůň 
  pějící ódy“
KLÁRA SEDLO

Pozvanka A6 vernisaz Sedlo.indd   1 14.02.23   11:50

 Studium: Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér 
Michaela Rittsteina a Jířího Petrboka
 Zájmy: autoveteráni, psaní povídek
 Oblíbená hudba: David Bowie, Garbage, Melanie 
Martinez
 Oblíbené knihy: Tracyho tygr, Demian, Hebdomeros
 Oblíbení výtvarní umělci: Giorgio de Chirico, Jana 
Brike, Jason Limon, Corey K. Lamb

KLÁRA SEDLO



Živá hudba v KD Bílá 
Hora: Josef Cajthaml

Divadlo pro děti: 
Medvídek a Slonisko

Divadlo pro děti:
O Smolíčkovi

Vernisáž výstavy:
Klára Sedlo

Živá hudba v KD Bílá 
Hora: KMČ - Kdo Má Čas

Vystoupí Josef Cajthaml ze skupiny Dynamic společně se zpěvačkou 
Martou Šulcovou. KD Bílá Hora. (vstupné dobrovolné)

Příběh na motivy pohádek od A. A. Milne. Medvídek ze Sto akrového lesa 
společně s jeho kamarády prožívá pestrá dobrodružství. Jednoho dne 
zvířátka probudí děsivý zvuk - zjistí, že jejich les navštívilo tolik obávané 
Slonisko! Vydávají se na výpravu za jeho chycením. Příběh o přátelství, 
odvaze a plný ponaučení. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 70 Kč)

Veselá pohádka s písničkami hudebního skladatele Richarda Mlynáře, 
autorkou výpravy a loutek je známá výtvarnice Dana Zimová. Hraje: 
Divadlo KK - Kamil Koula. Sál KC Průhon. (vstupné 70 Kč) 

Vernisáž k nové výstavě „Muž s kulatou hlavou a kůň pějící ódy“ Kláry 
Sedlo proběhne ve čtvrtek 9. března 2023 od 18:00 hod. za účasti autorky 
a vedení MČ Praha 17. Klára Sedlo je významnou autorkou mladé malířské 
generace. Její plátna komunikují přímo s divákovým podvědomím - a nutí 
návštěvníky vydat se na bizarní cestu vlastními sny a imaginací. Výstava 
do konce května 2023 dle otevírací doby knihovny. KC Průhon. (zdarma) 

PÁTEK 19:00

NEDĚLE 15:00

SOBOTA 15:00

ČTVRTEK 18:00

PÁTEK 18:00
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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

Živá hudba KD Bílá Hora: 
Wousáči (country kapela)

Večerní workshop
malby akrylem

Jednodenní workshop pro dospělé pod profesionálním vedením malířky 
Kateřiny Slunečkové. Vhodné pro začátečníky. Naučíte se základy malby 
akrylem, míchat barvy, jak vybírat štětce. Vytvoříte si vlastní obraz na 
plátně, který si odnesete domů. Nutná rezervace - omezený počet míst! 
V ceně veškeré potřebné pomůcky. Sál KC Průhon. (vstupné 750 Kč)

ČTVRTEK 18-21
23

PROGRAM BŘEZEN 2023 

Živá hudba KD Bílá Hora: 
Wousáči (country kapela)

Divadlo pro děti:
Na návštěvě v Broučkově

XVII. Břevnovský Březňák
(country - folk - tramp)

Umisťovací výstava koček
(ANIMAL´S O. S.)

Divadlo pro děti: Dva
rybáři a zlatý poklad

Živá hudba KD Bílá Hora: 
Wousáči (country kapela)

Veselá hudební pohádka o broučcích, co si na paloučku založí kapelu, 
aby přivítali jaro. Zazpíváte si s nimi? Sál KC Průhon. (vstupné 70 Kč)

Hvězdy i nováčci folkové, country a bluegrassové scény. Choroši, Saša 
Niklíčková, Brzdaři, Falešná karta. Moderátor: Milan Belmondo Plch. 
Rezervace: 736 227 646, bbfest@seznam.cz. KD Bílá Hora. (vstupné 390 Kč)

Tradiční jarní umisťovací výstava koček. Hledat nový domov budou kočky, 
kocouři a koťátka z celé republiky. Sál KC Průhon. Pořádá: ANIMAL´S O. S. 
(vstupné 40 Kč/základní; 20 Kč/děti, senioři; zdarma pro děti do 10 let 
s vlastnoručně namalovaným nebo vytvořeným obrázkem kočky)

Víte, co si vyprávějí staří námořníci? Že prý v moři, hluboko pod hladinou, 
žijí mořské příšery. Ale to jsou jenom povídačky. Moře skrývá obrovské 
bohatství. Stačí se nebát a vyrazit vstříc dobrodružství. Po představení si 
děti mohou podrbat vodní příšeru nebo zkusit ulovit rybu! Tenhle zážitek 
si nemůžete nechat ujít. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 70 Kč)

ČTVRTEK 18:30

SOBOTA 15:00

SOBOTA 18:00

SOBOTA 10:00

NEDĚLE 15:00

ČTVRTEK 18:3016

18

18
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ČTVRTEK 18:30
02

Den sv. Patrika
v sále Sokolovny Řepy

Živá irská hudba, tradiční irské drinky, občerstvení, originální ceny! Večer 
v irském stylu plný živé hudby a zábavy! Na oslavu Dne svatého Patrika 
se můžete těšit v pátek 17. března od 18:00 do 22:00 hod. Od 19:00 hod. 
vystoupí kapela MalemIrish z Doks, která hraje s vlastním pojetím tradiční 
irskou hudbu a písně britských ostrovů. Jejich vystoupení provází nadšení 
a neutuchající energie! Na akci nebudou chybět tradiční irské drinky 
a  zelené pivo. K zakousnutí si můžete zakoupit i drobné občerstvení. 
A těšit se můžete na originální ceny! Vstupenky v předprodeji - na sezení 
ke stolu (v případě jejich vyprodání vstupenky na stání). Více informací na 
www.sokolovnarepy.cz. Sál Sokolovna Řepy. (vstupné 100 Kč)

PÁTEK 18:00
17

A4 R17 program KCP brezen 23 upr.indd   1 20.02.2023   12:14:32
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INZERCE

REALITNÍ SLUŽBY
S RESPEKTEM  

Plus

REALITNÍ SLUŽBY
S RESPEKTEM  

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

739 204 026

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

!!! ODVOZ STARÉHO 
NÁBYTKU NA SKLÁDKU !!!
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí,...

Naložíme a odvezeme cokoliv. 
Stěhování všeho druhu. 
Vše za rozumnou cenu! 

Tel.: 773 484 056

INSTALATÉRSKÉ
PRÁCE

MIROSLAV SMÍŠEK
737 166 186

NABÍZÍM
MALÍŘSKÉ PRÁCE

štukování stěn i stropů 
jsaifrt@seznam.cz

Tel.: 606 227 390

*OPRAVA ŽALUZIÍ*
VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK

*NOVÉ ŽALUZIE*
SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN

 *SÍTĚ PROTI HMYZU*
733 720 950

pavel.janci@email.cz

od r.

1991
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Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), 
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra, 

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

www.studio-giaccomo.cz 
Nevanova 1070/35

Tel.:  777 681 447  kosmetika, pedikúra, manikúra 
603 509 733  kadeřnictví 
774 635 065  modelace nehtů 
725 354 195  masáže

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

ELEKTRIKÁŘSKÉ 
PRÁCE – ERBEN

Nová el. vedení, zásuvky, světla, 
rekonstrukce elektřiny. Revize el. zařízení.

www.elektrikarerben.cz
tel.: 604 516 344

PRODEJ @ SERVIS
VÝPOČETNÍ TECHNIKY

OC ŘEPY, 4. PATRO BUDOVA B  -  WWW.GAW.CZ  -  TEL.: 604676822

159,- Kč

Výhodná výměna prázdné za plnou
Univerzální bombička do sodobarů

- prodej a servis notebooků a PC
- prodej repasovaných zařízeních
- cartridge a tonery 
- elektronické cigarety a liquidy
- kvalitní po�sk hrnků
- kopírování, �sk A4 A3
- laminování A4 A3, kroužková vazba A4 
- nově CEWE foto automat 

AUTOBAZAR
MOTOL

➩ VÝKUP ZA HOTOVÉ
➩ KOMISNÍ PRODEJ
➩ LEVNÁ A DOSTUPNÁ

AUTA
➩ SPLÁTKY, POJISTENÍ

 NA POCKÁNÍ

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

*** 739 821 271 ***
www.autobazarmotol.cz

 
ŽALUZIE 
SÍTE PROTI HMYZU
ROLETY • SERÍZENÍ OKEN

ˇ
ˇ

777 208 491 • info@har.cz • www.har.cz 
VÝROBA – PRODEJ – MONTÁŽ – OPRAVY

E ST N  ORTO E CK  
BU NCE NO K  

Od 30. 1. 2023 bude ordinace ortopedie 
přemístěna z Žufanova 1113, 5. patro, na adresu: 

        
tel. kontakt beze změny: 

 

Dodavatel Vašich 
podlahových krytin

Pokládka vinylových, dřevěných a PVC podlah, 
koberců, průmyslových podlah
Konzultace a zaměření zdarma

www.master-fl oors.cz
master.fl oors@master-fl oors.cz
722 135 892
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Nabízíme k pronájmu 
volný nebytový 
prostor k využití 
pouze pro provoz 
zdravotnického 

zařízení. 

V ulici Španielova čp. 1280, Praha 
6 – Řepy, přízemí – bezbariérový 
vstup, zdravotnické zařízení o vel. 
98,70 m2,minimální nájemné 130,-Kč/
m2/měsíc/ bez služeb/bez DPH. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou do 31. 12. 2030.

Výše uvedenou prostoru nabízíme ve 
výběrovém řízení, které je zveřejněno 
na úřední desce ÚMČ Praha 17 a na 
webových stránkách www.repy.cz 
v sekci úřední deska – odbor správy 
obecního majetku:
Termín zveřejnění od 1. 3.2023 do 
31.3. 2023.

Informace: pí. Novozámská,
tel.: 234 683 529, kancelář č. 213, 
1. patro, budova ÚMČ Žalanského 291,
Praha 6 – Řepy, e-mail:
michaela.novozamska@Praha17.cz 

ZASKLENÍ BALKONŮ

ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

SLEVA 10% NA ZASKLENÍ BALKONU 
DO KONCE BŘEZNA 2023

MK GROUP ACS S.R.O.
+420 602 137 368

REKONSTRUKCE BYTŮ
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD

ÚVN (Praha 6) PŘIJME na plný úvazek
ODBORNÉHO/OU REFERENTA/KU

PRO GRANTOVÉ ODDĚLENÍ. 
Požadujeme: VOŠ/VŠ vzdělání, praxi z oblasti dotací

a projektového financování, ekonomické znalosti
související s grantovým systémem, pečlivost,

samostatnost, zodpovědnost, znalost práce s PC. 
Životopisy zasílat na: zuzana.kozlova@uvn.cz

nebo lejtnarova.linda@uvn.cz. 

VŠE PRO VÁŠ BYT

www.deky-luzkoviny.cz mob.: 604 257 511

SLEVA 50%
na záclony a závěsy
do vyprodání skladových zásob

SLEVA 50%
na záclony a závěsy

Úřad MČ Praha 17 hledá nové kolegy 
do oddělní sociální péče a rodinné 

vztahy:

sociální
pracovník/pracovnice

– sociální péče

sociální
pracovník/pracovnice

– rodinné vztahy

Nabízíme tyto benefi ty:

• 5 týdnů dovolené
• 5 dnů zdravotního volna (sick days)
• příspěvek na penzijní připojištění
• stravenky
• karta MultiPass Card
• pružná pracovní doba
•  podpora dalšího vzdělávání 

a zvyšování kvalifi kace
• příjemné pracovní prostředí

Bližší informace podá vedoucí 
odboru Bc. Císařová tel.: 720 955 906,
nebo na www.repy.cz
– volná pracovní místa.

Volná místa
ÚMČ Praha 17

Do Vazební věznice Praha Ruzyně 
hledáme bezúhonné muže a ženy 
s českým občanstvím, dobrou fyzickou, 
zdravotní a psychickou kondicí se zájmem 
vykonávat službu pro stát.

Nabízíme
-  po absolvování kurzu příjem až 35 900Kč
-  náborový příspěvek 150 000 Kč
-  stabilizační příspěvek 2 500 Kč/ měsíčně
-  osobní ohodnocení a další příplatky (ošatné 
2 000 Kč/ročně)

-  osobní účet na sport, rekreaci a kulturu až 
12 500 Kč

-  posilovna a tělocvična v prostorách vazební 
věznice

-  možnost kariérního růstu a studium při 
zaměstnání

-  6 týdnů dovolené a možnost využít rekreační 
zařízení VS po celé ČR

-  nemocenská ve výši 100 % platu
-  bezproblémová dopravní dostupnost
-  stravování v areálu vazební věznice: 32 Kč/
oběd

-  možnost ubytování ve zmodernizované 
ubytovně – první rok zdarma

-  výhodné telefonní tarify a bezúročné půjčky

Po 15 letech služby v zajímavém 
prostředí na vás čeká výsluhový 
příspěvek.

Ozvěte se nám:
01uchazec@vez.ruz.justice.cz
Tel.: 220 184 135, 220 184 142
Mobil: 721 372 666
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Kontakt pro inzerci: inzerce@praha17.cz
Ceník a veškeré podrobnosti naleznete také 
na www.repy.cz v sekci Řepská sedmnáctka

271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
s fotovoltaickou elektrárnou 
Vytvoříme projektovou dokumentaci a vyřídíme stavební povolení

Fotovoltaika bude bez baterií s ukládáním přebytků do zásobníku teplé vody

Provádíme rekonstrukce starších kotelen s instalací fotovoltaiky

Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí                                                             

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz




