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Český telekomunikační úřad provedl
kontrolu služeb České pošty v Řepích
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při svých toulkách přírodou si stále častě-

ji (a s postupujícím věkem) uvědomuji, jak 

je ten život vlastně nesmrtelný. Jak ten 

potok, který byl ještě před pár lety smrad-

lavou stokou, se vyčistil a plavou v něm 

ryby a vrátili se bobři. Lososi již opět v na-

šich řekách překonávají proti proudu peře-

je a jezy, aby dali vzniknout novému životu. 

Jizerské hory, před lety hřbitov stromů, se 

dnes už opět zelenají. Na Šumavě už opět 

rostou mladé stromky a kůrovec je na od-

chodu! Nebo ten 300 let starý strom – co 

ten už musel „vidět“? Války, přírodní pohro-

my, epidemie, nelidské režimy a jejich ty-

rany. A je tu dál, všechno přežil! Samozřej-

mě i on čeká na svůj blesk, na svou vichřici. 

Ale to už bude mít kolem sebe desítky mla-

dých, zdravých následovníků.

 A tak, když si pročítám články v tom-

to čísle, mám radost, jak v naší obci, ve 

všech věkových skupinách, na všech 

pracovištích, školách a školkách a již tra-

dičních řepských spolcích, se vymýšlí, 

co a jak dál, jak i za ztížených podmínek 

existovat dál a dát o sobě vědět, že my se 

tedy nedáme, my do kouta nezalezeme!

Velikonoce jsou církevní svátky, ale také 

svátky jara, nového života po temné a stu-

dené zimě a také svátky naděje! A i když 

ta letošní „pomlázka“ neboli „šlehačka“ 

bude zřejmě bez pištění dívek, nemírné 

konzumace alkoholu a před polednem 

poněkud nejistého kroku mládenců, budou 

to Velikonoce – svátky naděje!

 ZA REDAKČNÍ RADU JAN BÖSSER

Informace o  zápisu do 1. tříd základ-
ních škol MČ Praha 17 pro školní rok 
2021/2022.
Rada městské části se seznámila a vzala 

na vědomí termín zápisu do prvních tříd 

základních škol MČ Praha 17.

Termín zápisu do prvních tříd MČ Pra-

ha 17 ve dnech 7. a 8. dubna 2021 od 

14 do 17 hodin v těchto základních školách:

–  Základní škola genpor. Františka Peřiny, 

Praha 6 - Řepy, Socháňova 19/1139, na 

pracovištích Socháňova 19/1139 a Laudo-

va 10/1024,

–  Základní škola Jana Wericha, Praha 6 - 

Řepy, Španielova 19/1111.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dota-
ce nestátní neziskové organizaci Naděje.
Rada městské části projednala a schválila 

návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace nestátní neziskové organizaci Na-

děje na realizaci Terénního programu pro 

osoby bez domova na území městské čás-

ti Praha 17 - Řepy.

Konání dětských sport. akcí – Atletika 
Řepy a  triatlonových závodů – Slavata 
Triatlon Tour s udělením patronace.
Rada městské části se seznámila a souhla-

sila se žádostmi Atletiky Řepy o povolení 

konání dětských sportovních akcí a triatlo-

nových závodů v rámci projektu Slavata Tri-

atlon Tour vč. udělení patronace, které se 

uskuteční:

 2. 5. 2021 (Aktivní Lesopark Řepy)

 4. 5. 2021 (travnatá plocha před ÚMČ)

 15. 6. 2021 (Aktivní Lesopark Řepy)

Zápis k  předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2021/2022.
Rada městské části se seznámila a souhla-

sí s termínem zápisu k předškolnímu vzdě-

lávání pro školní rok 2021/2022.

Přihlášku a evidenční list je možné od 

1. dubna 2021 vyzvednout na ředitelství 

mateřských škol nebo stáhnout z webo-

vých stránek škol.

Zápis proběhne dne 4. 5. a 5. 5. 2021 

od 9 do 12 hod. a od 14 do 17 hod. na 

těchto místech:     

–  MŠ Bendova, Praha 6 - Řepy, Bendo-

va 1/1123

–  MŠ Laudova se spec. třídami, Praha 6 - 

Řepy, Laudova 3/1030

–  MŠ Socháňova, Praha 6 - Řepy, Sochá-

ňova 23/1176

–  MŠ Pastelka, Praha 6 - Řepy, Španielo-

va 27/1316

Přerušení provozu mateřských škol MČ 
Praha 17 v červenci a srpnu 2021.
Rada městské části se seznámila a souhla-

sí s termíny přerušení provozu mateřských 

škol v červenci a srpnu 2021.

–  MŠ Laudova se spec. třídami 2. 8. – 

31. 8.2021

–  MŠ Socháňova 19. 7. – 13. 8. 2021 

a 30. 8. – 31. 8. 2021

–  MŠ Bendova 19. 7. – 20. 8. 2021

–  MŠ Pastelka 12. 7. – 31. 8. 2021

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

AKTUÁLNĚ Z RADNICE
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách 

www.repy.cz v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě v Odboru kanceláře sta-

rostky MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy. 

ÚŘEDNÍ HODINY
Úřadu MČ Praha 17
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V době nouzového stavu sledujte 
aktuální úřední hodiny na www.repy.cz

Žalanského 291, Španielova 1280, 

Makovského 1141, Bendova 1121: 

Pondělí  8.00–12.00/13.00–17.30

Středa  8.00–12.00/13.00–18.30

Pátek  7.30–11.00

Ověřování – Czech POINT
Žalanského 291:

Pondělí 7.30–12.00/13.00–17.30

Úterý  7.30–12.00/12.30–15.00

Středa  7.30–12.00/13.00–18.30

Čtvrtek  7.30–12.00/12.30–15.00

Pátek  7.30–12.30

Czech POINT Španielova 1280:

V úředních hodinách živnostenského odboru

Podatelna – Czech POINT
Žalanského 291:

Pondělí 7.30–17.30

Úterý 7.30–15.00

Středa 7.30–18.30

Čtvrtek  7.30–15.00

Pátek 7.30–12.30

Matrika Žalanského 291:

Pondělí 8.00–12.00/13.00–17.30

Středa 8.00–12.00/13.00–18.30

Pátek – pouze po domluvě s matrikářkami

Informace na tel. 234 683 111

nebo www.repy.cz
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ilustrační foto:freepik.com

Doktorská pohádka:
Ježibaba

ODEBÍRAT

DIVADLA PRO DĚTI ONLINE NA YOUTUBE

youtube kanál: kulturní centrum průhon

upoutavka youtube.indd   1 24.03.21   17:50

Vážení čtenáři,

začíná měsíc duben, který je každoročně 

příslibem jara. Je pravda, že jedna lidová 

pranostika praví, že dubnové počasí a pan-

ská láska jsou nestálé, ale kdo by se netě-

šil na teplejší dny, rozkvetlé záhony a slu-

neční paprsky...

Měsíc duben byl pro mnohé z nás také 

symbolem jarních akcí – konal se např. 

Den Země či Pálení čarodějnic. Bohužel, 

pandemie koronaviru všechny tyto milé tra-

dice přerušila. S touto zákeřnou chorobou 

bojujeme již více než rok a statistiky stále 

neukazují výsledky, jaké bychom si přáli.

Stejně jako v loňském roce, ani letos 

vás nemohu pozvat na žádnou zajíma-

vou akci a stále nezbývá než doufat, že 

se co nejdříve podaří zákeřnou nemoc 

zvládnout.

Chtěla bych touto cestou poděkovat 

všem, kteří se svým přispěním snaží na-

pomoci k zvládnutí celé situace. Aktuální 

dění pravidelně řešíme na jednání Krizo-

vého štábu, svou činnost zahájila také 

Zdravotní komise. Podrobnější informace 

o jejich fungování naleznete na straně 5.

Zároveň vás opět prosím o dodržování 

všech pravidel, která jsou daná nařízením 

vlády. Věřme, že díky ukázněnosti a zod-

povědnosti každého z nás se podaří pan-

demii co nejdříve zvládnout.

Začátek dubna je v letošním roce ve 

znamení Velikonoc. Vím, že mnohým 

z nás budou chybět rodinná setkání, ve-

selá pomlázka a vše, co k těmto svátkům 

patří. Přesto zkusme respektovat všechna 

nařízení i doporučení, omezme kontakty 

na minimum a velikonoční svátky prožijme 

letos pouze v nejužším rodinném kruhu.

Milí čtenáři, přeji vám příjemné jarní 

dny, klidné prožití Velikonoc a zejména 

hodně zdraví! 

VAŠE STAROSTKA
JITKA SYNKOVÁ

SLOVO STAROSTKY

Přišlo jaro, slunce svítí, v zahradách je plno kvítí.
Co to ptáčci štěbetají? Že mi tady rádi dají
malovaná vajíčka, co přinesla jim slepička.
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ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD PROVEDL 
KONTROLU SLUŽEB ČESKÉ POŠTY V ŘEPÍCH

MILÉ OBČANKY, MILÍ OBČANÉ PRAHY 17, 

Jak jsme vás již několikrát informova-

li na stránkách našeho časopisu, ve-

dení městské části stále hledá řešení 

nekvalitních služeb České pošty na území 

naší městské části. Problémy s doručová-

ním vzrostly v září 2020, kdy došlo k do-

časnému uzavření pobočky pošty po dobu 

rekonstrukce OC Řepy. Po několika vzá-

jemných dopisech s vedením České poš-

ty bohužel stále nedocházelo k řešení pro-

blémů s nedoručováním listovních zásilek.

Starostka Jitka Synková se proto do-

pisem obrátila na Český telekomunikační 

úřad (ČTÚ), aby provedl komplexní pro-

šetření fungování služeb České pošty na 

území městské části Praha 17. ČTÚ je 

dozorovým orgánem České pošty. „Ode-

slala jsem žádost o prošetření, jak fungují, 

nebo spíše nefungují, služby České poš-

ty u nás v Řepích. Stále totiž nedochází 

k nápravě nekvalitních služeb i přes různá 

ujištění vedení pošty. Na náš e-mail, který 

jsme zřídili, abychom měli více informací 

o problémech našich občanů s poštou, 

nám od listopadu 2020 přišlo více než 80 

konkrétních stížností. Tyto stížnosti jsem 

přiložila k dopisu na ČTÚ,“ uvedla starost-

ka Jitka Synková.

Český telekomunikační úřad se žádostí 

starostky Jitky Synkové zabýval a prove-

dl kontrolu fungování pošty. Začátkem 

března se následně uskutečnila schůzka 

předsedkyně Českého telekomunikačního 

úřadu, generálního ředitele České pošty 

a starostky Jitky Synkové. „Paní před-

sedkyně nás informovala, že kontrola na 

základně našeho podnětu zjistila, že Česká 

pošta má zásadní nedostatky v doručování 

u listovních zásilek. Jak vyplynulo z šetření 

ČTÚ, hlavním problémem je špatná perso-

nální politika České pošty, konkrétně ne-

dostatečné personální zajištění a selhání 

jednotlivce při doručování listovních zási-

lek. Zároveň vyzvala generálního ředitele 

k urychlené nápravě,“ uvedla starostka 

Jitka Synková.

Ředitel České pošty se zavázal, že bude 

zjištěné nedostatky neprodleně řešit. Mimo 

jiné náborovou kampaní, která by mohla 

zajistit doručovatele z řad obyvatel naší 

městské části, kteří lokalitu Řep dobře zna-

jí. Předsedkyně ČTÚ dále uvedla, že jsou 

v plánu i další kontroly, které mají ověřit, že 

Česká pošta dodrží svůj závazek a zlepší své 

služby. ČTÚ zároveň připravuje jednoduchý 

formulář, který má usnadnit případné rekla-

mace služeb České pošty.

Starostka Jitka Synková zároveň opětov-

ně za městskou část nabídla České poště 

nebytový prostor pro třídění listovních zási-

lek. Jediné aktuálně volné místnosti, který-

mi městská část disponuje, jsou v Kulturní 

domě Bílá Hora.

I nadále funguje e-mailová adresa: 

stiznosti.posta@praha17.cz, která slouží 

vedení naší městské části pro přehled 

o stížnostech, které občané zasílají na 

oficiální e-mailovou adresu České pošty: 

podpora.p618@cpost.cz. 

JIŘÍ HOLUB

reálně mohou existovat dva důvody, proč 

Vás oslovuji ze stránek Vašeho měsíčníku. 

Buď mám výbornou zprávu a radost, že se 

o ni s Vámi mohu podělit, nebo je to špatná 

zpráva a plním informační povinnost. Třetí 

varianta je teprve až ta pravdivá. 

Chci Vám popsat situaci v poštovních 

službách ve Vaší městské části. Neberu 

to jako nutnost, kdy je potřeba napsat text 

do místních novin a odškrtnout si splnění 

úkolu. Chci Vám vše vysvětlit ze svého 

pohledu a doufám, že jej, aspoň částečně, 

přijmete za svůj.

Doručování dopisů a balíků na malých 

obcích funguje standardně a téměř nikdo si 

na Českou poštu mimo velké aglomerace 

nestěžuje. Jak by řekl klasik, tady je svět ješ-

tě v pořádku. Pak existují velká města nebo 

průmyslové oblasti, kde je o zaměstnance 

na pracovní pozice, na kterých stojí Česká 

pošta, velký zájem. Tady je situace trochu 

horší, ale i zde si umíme poradit standard-

ními pracovními opatřeními. 

No a pak je tu matička Praha. Nejvíce 

pracovních příležitostí, nejvíce dopisů, nej-

více balíků, takový poštovní stát ve státě. 

Takže je logické, že problémy jsou zde nej-

viditelnější. Nejsme Apple, aby před našimi 

branami stály zástupy uchazečů o práci. 

Jsme Česká pošta se všemi přednostmi 

i neduhy, které Vás napadnou. Jsme typický 

obrázek společnosti. Nic víc, nic míň.

Když fotbalový tým hraje dobře, jsou 

oslavováni hráči. Když prohrává, je to ob-

vykle vina trenéra. Nechci říct, že předešlý 

realizační tým byl špatný, ale sportovní ter-

minologií jsme zkrátka trenérský štáb druž-

stva, který hraje na Vašem hřišti, okysličili. 

Máme nového šéfa doručování pro celou 

Prahu a střední Čechy. Máme nového šéfa 

depa Rudná, pod jehož působnost spadá 

Praha 17. A konečně máme i nové vedení 

dodejny, tedy té poslední jednotky, která 

zabezpečuje roznos zásilek na Sedmnáctce. 

Nekonečné výmluvy, že máme nedostatek 

lidí, a proto může kvalita našich služeb pokul-

hávat, ještě nic samy o sobě nespravily. Noví 

šéfové doručování se vymlouvat nebudou, 

ale doručování reálně zlepší.

Dalším tématem, které rezonuje ve veřej-

ném prostoru, je budoucnost Vaší pobočky. 

Jedná se o totožnou situaci, která panuje na 

legendární dálnici z Prahy do Brna. Kdysi vy-

hlášený tankodrom obě města spojoval, dalo 

se po něm jet, ale dálnici určitě nepřipomínal. 

Sloužil svému účelu, formálně měl označení 

„D“, ale tam veškerá přidaná hodnota kon-

čila. No a co udělal stát? Masivně do celé 

stavby říznul, na dlouhé roky ji zjednoproudil 

a teď? Teď už je vidět světlo na konci tunelu, 

lépe řečeno rovný povrch před Průhonicemi. 

To samé se v současnosti děje i s Vaší 

poštou. Sloužila svému účelu, i když prakticky 

padala všem na hlavu a dlouhá léta se o ni ni-

kdo nestaral. Na čas jsme ji zavřeli, abychom 

ji za pár měsíců mohli otevřít. Ve zcela novém, 

moderním hávu, praktickou, reprezentativní, 

odpovídající Vašim nárokům, potřebám, úrovni 

Vaší městské části. Jsem si jistý, že po pomy-

slném přestřižení pásky se návštěva pošty sta-

ne příjemnou záležitostí, nikoli šedou rutinou. 

Milé občanky, milí občané. Děkuji ve-

dení Prahy 17 za možnost oslovit Vás tím-

to způsobem a doufám, že se současné 

turbulentní změny rychle přeženou a stav 

poštovních služeb bude na úrovni, jakou 

si zasloužíte. Chápeme i Vaše rozhořčení, 

ale skutečně pro Vás chceme to nejlepší 

a omlouváme se za způsobené problémy.

Díky, hodně zdraví, pevné nervy a klid 

v duši.

ROMAN KNAP,
GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ POŠTY
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VÁŽENÍ SOUSEDÉ,

BYLA ZŘÍZENA SAMOSTATNÁ ZDRAVOTNÍ KOMISE

je to již rok, kdy se v naší zemi poprvé objevilo onemocnění co-

vid-19. Za tu dobu jsme si prošli stavy zpřísňování, rozvolňování, 

a ještě většího zpřísňování. Veškerá nařízení vydává vláda České 

republiky. Poslední měsíce se nesou ve velkém omezení sociál-

ních kontaktů. Dodržování, jakkoliv diskutabilních vládních opat-

ření, je na každém z nás.

Aktuální situaci řešíme pravidelně na Krizovém štábu, kte-

rého se účastní zástupci radnice, velitel dobrovolných hasičů, 

zástupce Policie ČR a městských strážníků. Společně hledáme 

vhodná řešení a východiska pro naši městskou část. Omezení 

provozu úřadu a našich příspěvkových organizací je jistě pro 

mnoho z vás nepříjemné, ale musíme respektovat i mnohdy 

chaotická a nepřehledná rozhodnutí vlády. Pokud je to možné, 

přimlouváme se za komunikaci s našimi úředníky e-mailem 

nebo po telefonu.

Na druhou stranu se například naše příspěvkové organizace 

snaží s touto situací vypořádat po svém. Centrum sociálně zdra-

votních služeb uspořádalo na podzim setkání seniorů venku na 

zahradě, aby měla tato ohrožená skupina alespoň nějaký sociální 

kontakt. Naše knihovna již loni na jaře zavedla velmi úspěšný 

rozvoz knih do domu. Více informací o službě Knihy až pod nos 

najdete na internetových stránkách www.pruhon.cz. 

V současné době pokračuje pomoc městské části Praha 17 

sociálně slabším občanům, kterým jsou zdarma rozdávány respi-

rátory. Ty je možné si vyzvednout v podatelně Úřadu MČ Praha 17 

v Žalanského ulici, v Centru sociálně zdravotních služeb v Ben-

dově ulici a na Sociálním odboru v ulici Makovského 1141/11. 

Průběžně vydáváme zástupcům SVJ dezinfekce.

Diskutovaným krokem se stalo uzavření hřišť v naší městské 

části. Jedná se o hřiště u MC Řepík – areál Bendova 1121, hřiště 

v ulici Socháňova 1126-1128, areál Socháňova 1221 – u Klubu 17, 

hřiště v Opukové ulici a Skatepark (naproti SC Řepy). Tedy areály, 

které lze uzamknout. Uzavření hřišť doporučila vláda České re-

publiky. K tomuto kroku nás následně vyzvala Hygienická stanice 

hl. m. Prahy. Malá dětská hřiště jsou označena cedulí o zákazu 

vstupu. Odbor životního prostředí a dopravy hřiště pravidelně 

dezinfikuje.

Velký dík za osobní nasazení patří zaměstnancům Centra 

sociálně zdravotních služeb, kteří jsou v každodenním kontaktu 

s nejohroženějšími skupinami obyvatel. Pro zaměstnance CSZS 

se mi podařilo v březnu zajistit mimořádné očkování proti ne-

moci covid-19. Vakcíny byly v první řadě určeny pro pečovatelky 

v terénu. 

Vážení sousedé, přeji vám mnoho sil a zdraví a přeji si pro nás 

všechny, aby se situace co nejdříve uklidnila a mohli jsme všichni 

opět plnohodnotně pracovat a provozovat živnosti, věnovat se 

svým koníčkům, potkávat se s rodinou a přáteli a žít dobrý život 

nejen v Řepích.

PhDr. JITKA SYNKOVÁ,
STAROSTKA

Rada městské části Praha 17 se rozhodla vytvořit samostat-

nou Zdravotní komisi. K tomuto kroku ji vedla mimo jiné 

současná složitá epidemiologická situace.

Náplní činnosti této komise je například posouzení epidemio-

logické situace na území naší městské části a případná opatření. 

Dále komise dává podněty pro městskou část, které se týkají 

základní zdravotní péče pro občany Řep tak, aby zdravotní péče 

byla dostupná, kvalitní a kvalifikovaná.

Náplní činnosti Zdravotní komise je též komunální hygiena, 

ochrana a podpora veřejného zdraví. Dále se ve své náplni bude 

věnovat zdravému životnímu prostředí i zdravotnické osvětě, 

zejména pro seniory, kterých nám v Řepích přibývá.

V neposlední řadě se bude komise zabývat podněty od našich 

občanů. 

V současnosti spolupracuje Zdravotní komise se všemi praktic-

kými lékaři ve snaze zkoordinovat očkování proti nemoci covid-19. 

Je potřeba zdůraznit, že to, zda-li praktický lékař bude očkovat 

nebo ne, je zcela na bázi dobrovolnosti. Převážná část našich 

praktických lékařů je ochotna a připravena se vakcinace zúčastnit, 

jakmile budou očkovací látky dodány. Do této chvíle se fakticky, 

až na výjimky, očkovat nezačalo a není to chyba našich praktiků.

Nemohu nezmínit, že současná covidová situace není vůbec 

ideální, i když dochází k velmi mírnému zlepšování. I tak je důle-

žité vydržet a stále dodržovat všechna nařízená protiepidemická 

opatření. Důležité je též očkování, proto neodkládejte, prosím, 

registraci.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zdravotníkům a též pra-

covníkům sociálních služeb, že po celou dobu covidové pandemie 

měli své ordinace otevřené a poskytovali zdravotní péči. 

A našim občanům – pacientům bych se chtěl omluvit za určité 

nepohodlí při čekání na vyšetření, ke kterému došlo zavedením 

zvýšených ochranných opatření. Děkujeme za pochopení.

Přeji vám všem pevné zdraví a krásné Velikonoce.

 

MUDr. ANTOINE KATRA, 
PŘEDSEDA ZDRAVOTNÍ KOMISE
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SLOVO K VELIKONOCŮM 2021

Při jedné návštěvě nemocného jsem mu jednou četl příběh, 

který se ukázal pro jeho situaci jako velice poučný... 

Jeden vesničan měl velice zvědavou mulu. Nedala si po-

koj, stále obcházela vesničanův dvůr, strkala hlavu do dveří a oken, 

častokrát vyhlížela ven ze dvora na náves… Objevila i studnu upro-

střed dvora a byla tak zvědavá, že z neopatrnosti spadla na její dno. 

Ocitla se po břicho ve vodě a zoufale hýkala, protože nevěděla, jak 

se z toho úzkého a vysokého prostoru dostat ven. Když vesničan 

slyšel její zoufalé volání, šel ji hledat, až ji objevil, ale dostat nahoru 

ji nedokázal. A tak zavolal sousedy, kteří se pokoušeli zorganizovat 

její vytažení, ale nic nešlo uskutečnit. Až v naprosté bezradnosti roz-

hodli, že studnu s mulou zasypou, aby neslyšeli její zoufalé naříkání. 

Když začali vesničané do studny sypat kbelíky hlíny, propadla mula 

opravdovému zoufalství: „Co to dělají?!“ Hlína však na ní nepřestá-

vala s pravidelností dopadat. Pokaždé, když jí na hřbet dopadla další 

hlína, otřásla se, hlínu ze sebe shodila a pod svýma nohama ji ušla-

pala. Po chvíli si všimla, že vrstva hlíny pod jejíma nohama je stále 

mocnější a mula se tak ocitala stále blíže otvoru studně. Po několika 

hodinách již byla tak vysoko, že dokázala ze studně vyskočit a vrátit 

se ke svému překvapenému majiteli… Tak se ukázalo, že to, co jí 

mělo zahubit, se její houževnatostí a odhodlaností stalo záchranou…

Když jsem před rokem psal své slovo do Řepské 17, bylo již po 

začátku současné epidemie, a právě u nás zemřel první pacient 

na komplikace spojené s nemocí covid-19. Dnes, po roce, je těch 

zemřelých téměř 25 tisíc. Již rok jsme porůznu uzavřeni, omezeni 

v mnohých aktivitách, naše rozhodování, kam a kdy půjdeme a co 

budeme dělat, podléhají omezením. To je jedna stránka věci. Druhá 

stránka je to, že všechno se děje proto, že je to osvědčený způsob 

boje s neviditelným a miniaturním nebezpečím, kterým je nakažlivý 

virus. Nelíbí se nám to, mnohdy nás to vede do existenciálních obtíží, 

vedeme spory o to, zdali je to málo nebo už moc, stupňuje to náš 

stres, klesá důvěra v ty, kteří nás vedou… Automobilový závodník 

Niki Lauda říkal, že pro něj byly chyby, které udělal, to, z čeho se 

nejvíc naučil. Jsem přesvědčený, že právě tato naše těžká doba je 

pro nás takovou příležitostí se učit a nechat se touto zkušeností 

proměňovat. Samozřejmě je veliká otázka, za jakou cenu.

Velikonoční svátky, které se chystáme oslavit, jsou svátky 

proměny. Pro nás křesťany jsou to svátky zmrtvýchvstání Ježíše 

Krista, pro všechny jsou to tradičně svátky jara. Obojí je před-

zvěstí obnovy, rozvoje, růstu nečekaného, zkrátka svátky naděje. 

Moc bych si přál, abychom něco z té atmosféry Velikonoc zakusili 

konkrétně i v našich životech. 

Věřím, že se blýská na lepší časy, protože jsou zde skutečnos-

ti, které nám dovolují doufat: vývoj nových léků, jsou k dispozici 

moderní vakcíny, poučili jsme se co funguje a co ne. 

Přeji nám všem, abychom již brzy vkročili do jasnějších dní, 

a to nejen co se týče délky dnů, ale i znormalizování našich životů.

ŘEHOŘ J. ŽÁČEK OPRAEM.,
FARÁŘ ŘEPSKÉ FARNOSTI

Přenosy velikonočních bohoslužeb můžete sledovat na YouTu-

be (kanál Farnost sv. Martina odkaz: https://www.youtube.com

/channel/UCn8diRW1nrpEIJWT7wwFcqA nebo zkráceně:

http://bit.ly/3eOT6M7)

On-line sledujte tyto bohoslužby:
Květná neděle (28. března) 9 hod. 

Zelený čtvrtek (1. dubna) 18 hod. 

Velký pátek (2. dubna) 15 hod. 

Neděle velikonoční (4. dubna) 9 hod.

On-line sledujte tyto bohoslužby:
Květná neděle (28. března) 9 hod. 

Zelený čtvrtek (1. dubna) 18 hod. 

Velký pátek (2. dubna) 15 hod. 

Neděle velikonoční (4. dubna) 9 hod.

Pro povzbuzení mysli a dobrou náladu přidáváme báseň, 
kterou nám do redakce zaslal jeden z našich čtenářů.

VELIKONOCE
Středa nazývá se Škaredá - čočka a hrách se podává.

Čtvrtek Zelený náladu má veselou,

časně z rána Jidáše se upečou.

Potom jarní polévka, bylinnou má směs,

nalij si jí za horka, koláče pak sněz.

Velký Pátek to je půst, nemusí ti bříško růst.

Přes den chléb a sýra kus – večer vejce dej do úst.

Pak je Bílá sobota – nelej si už polévku,

navař, napeč beránka, mazance a nádivku.

V neděli velikonoční Boží je hod
a Ivana svátek dnes má slavit.

Po obědě na procházku, je-li ti vhod,

za přáteli máš se stavit.

Pondělí je po neděli, 

koledníků chodí dav – světnička se zaplní,

Přišli k Vám teď hodovat:

Hody, hody pondělí, já jsem přišel veselý,

před Vámi teď koleduji, štěstí zdraví já Vám přeji.

Koledu mi dejte, na množství nehleďte,

vajíčko či jiný dar za to, že jsem tady stál!

S. ROZNĚTÍNSKÝ

foto: -ras-

POUTNÍ AREÁL PANNY MARIE VÍTĚZNÉ NA BÍLÉ 
HOŘE - BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2021

Lidé se mohou bohoslužeb účastnit na nádvoří kostela, kam 

je zvuk přenášen reproduktory a kněz během mše vychází 

rozdávat přijímání a konat jiné liturgické úkony (žehnání rato-

lesti, pokrmu atp.)

 1. dubna - Zelený čtvrtek 17 hod.

 2. dubna - Velký pátek 17 hod. - Velkopáteční obřady

 3. dubna - Bílá sobota 18.30 hod. - Vigilie Zmrtvýchvstání Páně

 4. dubna - Boží hod velikonoční - 11 hod. (s posvěcením pokrmů)

 5. dubna - Velikonoční pondělí - 11 hod.
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HODY, HODY DO PROVODY, DEJTE VEJCE MALOVANÝ…

V minulém čísle Řepské sedmnáctky jste si ve zkratce moh-

li přečíst něco o významu postních nedělí v lidové kultu-

ře. Povídání o tradicích v životě našich předků pokračuje 

tentokrát zvyky velikonočními.

Květná neděle otevírá čas Velikonoc – tedy Pašijový (neboli 

Svatý týden). Hlavním motivem jsou Pašije, evangelická zvěst 

o umučení Ježíše Krista.

Škaredá středa dostala své nepěkné jméno podle zrady Jidá-

še. Právě ve středu po Květné neděli Jidáš udal Krista velekně-

žím. V tento den se mnoho zvyků v lidové tradici nedodržovalo, 

snad jen si připomeňme, že by se lidé na sebe neměli škaredit, 

aby jim to nezůstalo po celý rok.

Zelený čtvrtek má mnoho z nás spojený s konzumací pokrmů 

z rostlin (dnes zejména špenátu), jak se lidově říká: „Na Zelený 

čtvrtek je třeba jíst něco zeleného“. Tento motiv opravdu pochází 

z prastarého chápání světa, je spjat s rašící přírodou a zelení.

Dalším důvodem jsou zelená mešní roucha, v tento den pou-

žívaná při obřadech v kostele.

Připomeňme si však biblické události, které se k Zelenému 

čtvrtku vážou. Především je to Poslední večeře Páně, při které se 

Ježíš loučil s apoštoly a označil Jidáše za zrádce. Často zobrazo-

vaným výjevem pak je Kristova modlitba v zahradě Getsemanské, 

zde se následně konalo i dokonání zrady – Jidášův polibek, Ježí-

šovo zatčení, poté noční soudy a bičování. Následovalo Pilátovo 

mytí rukou a vydání Ježíše k ukřižování.

Zelený čtvrtek býval za dob našich předků spojen s chlapec-

kou koledou zvanou „honění jidáše“ – která citovala často právě 

motiv zrady. Odměnou bývalo sladké pečivo – „jidášky“, které 

často doma pečeme i dnes. Nezapomínejme, že podoba točenice 

symbolizuje hada, tedy zrádce, případně pletence jsou symbolem 

provazu, na kterém se Jidáš oběsil.

Chlapecké obchůzky se však na našich vsích konaly nejen ve 

čtvrtek, ale trvaly až do soboty – „protože zvony odletěly do Říma“. 

Chlapci chodili na obchůzku třikrát denně, doprovázeli ji klapáním 

nebo hrkáním, obchůzka končila u místní kapličky či křížku a byla 

výzvou k modlitbě. Odměnou jim byla sobotní výslužka (většinou 

se jednalo o syrová vejce, případně později i drobné sladkosti).

Velký pátek je nejvýznamnějším dnem Velikonoc. Znamenal 

přísný půst, duchovní rozjímání, účast na bohoslužbách a přijímání 

Těla Páně. Na mnohých místech v tento den dokonce ani ovce či 

krávy nenosily zvonce, aby nerušily tiché rozjímání, přerušované 

pouze klapáním při zmiňované chlapecké obchůzce.

Ještě před východem slunce se v tento den naši předkové 

chodili umývat do pramenu čisté vody. Právě voda měla zajistit 

zdraví a sílu do života. Stejně tak se nosila voda domů a omývalo 

se nejdůležitější náčiní ve stavení.

Posledním postním dnem je Bílá sobota. Především v dobách 

raného křesťanství se v tento den křtili noví členové církve. Sym-

bolem jejich očisty byla nejen voda při křtu, ale také bílá roucha, 

podle kterých můžeme odvozovat také název tohoto dne.

V dalších obřadech se připomíná ještě jeden živel, tedy oheň. 

V kostelech se pálí ratolesti z Květné neděle, z nichž se získává 

popel, užívaný k obřadům Popeleční středy v dalším roce.

V kostele se zapaluje tzv. Paškál, tedy veliká svíce. Její přine-

sení do chrámu na závěr obřadů Bílé soboty symbolizuje vzkříšení 

Ježíše Krista, jenž je hlavním bodem víry křesťanů.

Vzkříšením Ježíše Krista skončil půst a Hod boží velikonoční 
pro naše předky znamenal slavnostní, po dlouhé době masitý, 

oběd. Obědu předcházela účast na slavnostní bohoslužbě, od-

poledne bylo vyhrazeno návštěvám příbuzných, obchůzce polí. 

Pro dívky bylo nedělní odpoledne ve znamení zdobení kraslic.

Možná si vzpomenete, že vám babičky kdysi radily vzít si na 

Velikonoce „něco nového na sebe – aby vás nepokakal beránek“. 

Budete možná překvapeni, ale nošení nových kousků oděvu bylo 

zakotveno v tradici našich předků velmi dávno. Postní oděv se lišil 

od „hodového“, nejen honosností, ale barvou. A nošení něčeho 

nového na Vzkříšení byl obecně přijímaný zvyk.

Ještě v první polovině 20. století např. na Chodsku se barvy 

jednotlivých součástí ženského kroje řídily barvami mešních 

rouch. V období postu tak měly sukně barvu zelenou a fialovou, 

na Velikonoční hod pak červenou.

Obecně se tento den lidé náležitě upravili a vykoupali – někteří 

venkované se koupali pořádně poprvé po celé zimě.

Po skončení náboženských svátků se lidové zvyky vrací k pro-

jevům jarního veselí, symbolům radosti z nového života a jara. 

Pondělí velikonoční je dodnes spojeno s veselou obchůzkou 

a pomlázkou.

Pomlázka – tedy šlehání zelenými pruty – měla přinášet zej-

ména „pomlazení“. Velikost i název samotné pomlázky spletené 

z osmi, šestnácti či více prutů se samozřejmě lišila podle jednot-

livých regionů. Takže někde se chodí s „žilou“ či „korbáčem“ 

jinde třeba s „tatarem“. Stejně tak se liší mnoho dalších zvyků 

– někde se stříkala ještě voňavka, jinde se děvčata polévala 

studenou vodou.

Odměnou koledníkům bývalo (a mnohdy je stále) pohoštění 

a přípitek, zejména však malované kraslice. Vejce je totiž sym-

bolem rodícího se života, přicházejícího jara, takže by mělo být 

plné a barevně malované. Nejvýznamnější barvou samozřejmě 

byla červená – tedy barva života. Vždyť samotný název „kraslice“ 

pochází ze staročeského krásný – červený.

Vážení čtenáři, letošní Velikonoce pravděpodobně prožijeme 

bez setkání s přáteli, bez bohaté koledy a veselé pomlázky… 

Přesto vám přeji, aby to byly pro nás všechny svátky radosti, 

naděje a snad i začátku lepších dnů. Nezapomeňte tedy napéct 

jidáše, mazance a namalovat krásná vajíčka!

Mgr. RADKA SÁLUSOVÁ

ilustrační foto: Michaela Linhartová
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KAM S BIOODPADEM
Stanoviště BIOVOK:

Přistavované kontejnery budou s obsluhou. 

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky 

rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, sko-

řápky od vajec apod.

Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastro-

odpad), jedlé oleje, znečištěné piliny a hobliny, apod.

Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního měs-

ta Prahy. 

UPOZORNĚNÍ!
Biovoky budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, v pří-

padě naplnění kontejneru před koncem doby přistavení budou 

kontejnery měněny za prázdné. 

 10. 4. 9-12 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
 11. 4. 9-12 hod. Park. ul. Na Moklině (u rest. U Sklíčka) 
 24. 4. 9-12 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček

 

 

 

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY V DUBNU

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 přítom-
na obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů. VOK ne-

budou 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!!!

 9. 4. 14-18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
 17. 4. 12-16 hod. Parkoviště ul. Drahoňovského
 22. 4. 14-18 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

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

ných dvorech:

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

Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18.00 hod. (v zimním období

do 17.00 hod.), sobota: 8.30 – 15.00 hod.

Ing. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

NEBEZPEČNÝ ODPAD
V RÁMCI organizovaného mobilního sběru nebezpečných od-

padů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně 

odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: 

• rozpouštědla • kyseliny • zásady • fotochemikálie • pesticidy 

• zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry) • olej a tuk 

(kromě jedlého) • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice • de-

tergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) • léčiva 

• baterie a akumulátory

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

TRASA B
 
 8. 4. – ČTVRTEK

1. ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085) 15.00-15.20

2. ul. Laudova (slepé rameno - nad ZŠ)  15.30-15.50

3. ul. Nevanova (proti býv. zdrav. středisku č. 1079) 16.00-16.20

4. ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050)  16.30-16.50

5. ul. Mrkvičkova (dle možnosti zastavení)  17.00-17.20

6. ul. Na Fialce I.   17.30-17.50

7. ul. Brunnerova (parkoviště)  18.00-18.20

8. křižovatka ul. Březanova - U Boroviček  18.30-18.50

TRASA C
 
 29. 4. – ČTVRTEK

1. křižovatka ul. Bendova - Bazovského (u parkoviště) 15.00-15.20

2. ul. Makovského (u č. 1394 - vjezd do podz. garáží) 15.30-15.50

3. ul. Galandova (u č. 1246)  16.00-16.20

4. ul. Španielova (u školy)   16.30-16.50

5. křižovatka ul. Španielova - Žufanova (parkoviště) 17.00-17.20

6. ul. Socháňova (slepé rameno - u školy)  17.30-17.50

7. ul. Vondroušova (u výtopny - u stání kontejnerů) 18.00-18.20

8. ul. Jiránkova (parkoviště)  18.30-18.50

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozové-
ho vozidla: 725 562 312, 725 562 318
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

BEZDOMOVCI – TI NAŠI

KÁCENÍ STROMŮ V ULICI OPUKOVÁ

Ano, potkáváme je i v naší měst-

ské části. Pohledy na ně jsou růz-

né, stejně jako jsou různí i oni. 

Dost lidí je hází do „jednoho pytle“. Ně-

kdo je lituje, jiný jimi opovrhuje. Ani jed-

no není správné. Podle jejich životů by 

se daly často nafilmovat spíše horory 

než komedie. A tak „jsou jací jsou“ - jak 

se zpívá v jedné písni. V každém případě 

mají nárok tak, jako každý člověk, na lid-

ský přístup.

Bylo by z naší strany méně averze, kdy-

by se eventuální námitky ohledně případ-

ného nevhodného chování některých z nich 

řešily domluvou na místě, ve vážnějším 

případě třeba i za asistence městské poli-

cie, která v této věci pracuje dobře. Prostě 

tak, jak jsme zvyklí řešit výjimečné situace 

s každým jiným, například i se sousedy. 

Na území MČ Řepy jsou jednak „naši“ 

a pak ti, kteří naší čtvrtí takříkajíc „proté-

kají“. Tyto bezdomovce neznáme, a tak 

článek o nich není.

Chápeme ty, kteří odsuzují „fárání“ 

v kontejnerech. Především po těch cizích 

zůstává na těchto místech nepořádek, a to 

je věc, která je hodně vidět. Kdo místní 

více zná, ví, že i oni mají chuť pomáhat 

tam, kde je potřeba.

Sbírají hračky ze zídek u kontejnerů pro 

nadaci, kde jsou dezinfikovány a posílány 

na příslušná sběrná místa. Nadace o pů-

vodu hraček ví a děkuje jim za ně.

Vloni v létě významně pomohli při 

přemístění asi jednoho sta ohrožených 

raků z vypuštěného rybníka Prasečáku 

a letos pomáhají při úklidech černých 

skládek. Například v březnu za prodejnou 

Norma a silnicí, kolem Kaménky i jinde. 

Vyklizení se uskutečňuje ve spolupráci 

s některými občany Španielovy ulice 

a naším Odborem životního prostředí, 

který okamžitě zajišťuje odvoz připra-

vených odpadků. Další práce průběžně 

pokračují v místech, kam se úklidové 

čety nedostanou.

 Lidé bez domova potřebují občas naši 

pomoc. Tu jim poskytneme v případě zá-

jmu příležitostným výdělkem, úklidem za-

hrady, pomoci se stěhováním, vyklízením 

a pracemi dle jejich profesí. Jsou možnosti 

i jiné. Bohužel zde zatím nemáme chrá-

něné dílny.

Žijeme v těžké době, kterou trpíme 

všichni, snažme se prosím, najít k sobě 

cestu. 

ZA OBČANY VE ŠPANIELOVĚ ULICI 
A OKOLÍ DAN VÁVRA

Na konci února bylo nutné přistoupit 

k pokácení devíti stromů v prosto-

ru dětského hřiště v ulici Opuková. 

Všechny stromy byly ve špatném zdravot-

ním stavu, což dokládal i znalecký posu-

dek, který byl vyhotoven v roce 2020.

Stromy měly značně narušenou stabi-

litu, byly v havarijním stavu a vysoce rizi-

kové až s kritickou provozní bezpečností 

na daném místě. 

Pokácené dřeviny budou nahrazeny 

novými stromy, které budou vysazeny na 

podzim.

-RED-
FOTO: ARCHIV ODBORU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

foto: Břetislav Středa
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CO VÁS ZAJÍMÁ

Předškolní vzdělávání je pro děti, kte-

rým jsou do 31. 8. 2021 alespoň tři 

roky. Tyto děti mají na přijetí do ma-

teřské školy nárok. Děti mladší mohou být 

do mateřské školy přijaty, pokud to umož-

ňuje kapacita mateřské školy a dítě dovr-

šilo dvou let. Od počátku školního roku, 

který následuje po dni, kdy dítě dosáh-

ne pátého roku věku, do zahájení povin-

né školní docházky dítěte, je předškolní 
vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a 

a 34b školského zákona).

V záložce Školství na webu www.repy.cz 

najdete informace o jednotlivých mateř-

ských školách včetně odkazů na jejich 

webové stránky.

Vzhledem k aktuální situaci proběhne 

zápis přednostně bez přítomnosti rodičů 

a dětí a je preferováno podání v elektro-

nické podobě. 

POKYNY PRO RODIČE:
1)  Do konce dubna si stáhněte přihláš-

ku, evidenční list a čestné prohlášení 

k očkování z webových stránek škol. 

Dokumenty si můžete v nutném přípa-

dě vyzvednout osobně po telefonické 

dohodě. Jedná se pouze o vyzvednu-

tí formulářů. 

2)  K přihlášce dokládáte potvrzením prak-

tického dětského lékaře řádné očková-

ní dítěte. Potvrzení na žádost vydá lé-

kař za podmínek dodržení nastavených 

protiepidemických opatření. 

 Vhodné je předem telefonicky kon-

taktovat lékaře a objednat si termín 

návštěvy dle zvyklosti ordinace. Indi-

viduálně je třeba řešit případ, kdy je 

rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud 

některý z lékařů poskytuje potvrzení 

e-mailem, je to jistě také možné, ale 

opět po předchozí domluvě. 

3)  Dle pokynu MŠMT podáte výše popsa-

né dokumenty v termínu 2. - 10. 5. 2021 

ve vybrané mateřské škole, a to jedním 

z následujících způsobů:

■  elektronicky do datové schránky ško-

ly nebo emailem s uznávaným el. 

podpisem 

■  poštou 

■  osobně ve dnech 4. a 5. 5. 2021 

s přihlášením v rezervačním systému 

mateřské školy nebo po telefonické 

dohodě 

 Při odevzdání přihlášky dostanete potvr-

zení o účasti na zápisu s registračním 

číslem dítěte.

4)  Každá mateřská škola má stanovena 

kritéria pro přijímání dětí, která jsou 

zveřejněna na úřední desce mateřské 

školy, na jejich základě budou ředitel-

ky rozhodovat o přijetí dětí pro školní 

rok 2021/2022. Nejvýznamnějším kri-

tériem pro přijetí je věk dítěte a jeho tr-

valé bydliště. 

Výsledek zápisu bude vyvěšen 
na úřední desce mateřské školy od 

31.  5.  2021. Své dítě najdete pod re-
gistračním číslem, které jste obdrželi 
při odevzdání dokumentů. 

Doporučujeme podat pouze jednu při-

hlášku ve vybrané mateřské škole, přede-

jdete tím administrativní zátěži a komplika-

cím při přijímání dětí. Pokud nebude vaše 

dítě ve vybrané mateřské škole přijato, 

bude vás škola informovat o volné kapa-

citě v jiných mateřských školách na území 

MČ Praha 17. Kapacity našich mateřských 

škol jsou dostatečné.

V souvislosti s povinnou předškolní 
docházkou upozorňuji, že se zápis k před-

školnímu vzdělávání týká jen dětí, které 

zatím do mateřské školy nechodí. Pak má 

zákonný zástupce povinnost přihlásit dítě 

v květnu k zápisu k předškolní docházce 

do mateřské školy zapsané v rejstříku škol 

MŠMT. Tomuto požadavku vždy odpovídají 

zařízení zřizovaná obcí, ale u soukromých 

je nutné tuto skutečnost ověřit. Zvolíte-li 

zařízení mimo území MČ Praha 17, na-

hlaste tuto skutečnost na Odbor školství 

a kultury písemně nebo emailem na adre-

su nadezda.zemanova@praha17.cz.

Všechny mateřské školy v Řepích mají 

společný školský obvod celého území 

Řep. 

Mgr. NADĚŽDA ZEMANOVÁ,
VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ 

A KULTURY

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ilustrační foto: archiv redakce
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MATEŘSKÉ ŠKOLY SE PŘEDSTAVUJÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
BENDOVA
Bendova 1/1123
Kontakt: 235 314 150

e-mail: msbendova@seznam.cz

www.msbendova.cz
Ředitelka: Mgr. Ivana Panochová

Co nabízíme: Školní vzdělávací program 

Stonožka se zaměřením na rozvoj pohybo-

vých činností pro zdravé děti od 3 do 7 let, 

které jsou v jednotlivých třídách rozděleny 

podle věku. Vzdělávací činnosti pro před-

školní výuku jsou doplněny cvičením na 

správné držení těla, pohybovou hrou, atle-

tikou pro děti, cvičením s hudbou, cvičením 

v přírodě a zájmově dětským aerobikem, 

fotbalem, plaváním, bruslením, lyžováním, 

turistikou a pro předškoláky ozdravnými po-

byty v Krkonoších. Angličtinu zajišťují učite-

lé – rodilí mluvčí metodou Wattsenglish. Za-

měřujeme se na kvalitní přípravu dětí před 

vstupem do ZŠ, tematické naučné projek-

ty a prožitkové učení. Jezdíme s dětmi na 

výlety a pořádáme akce s rodiči. Naše uči-

telky a lektoři vedou odpoledne sportovní 

i tvořivé zájmové kroužky.

Návštěvy a dny otevřených dveří pro 
nové uchazeče plánujeme na středu od-
poledne 14. 4. a 21. 4. 2021 od 15 hodin 
- pokud bude příznivá epidemiologická 
situace a MŠ v provozu.

Více na webových stránkách mateřské 

školy.

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
LAUDOVA
SE SPECIÁLNÍMI 
TŘÍDAMI
Laudova 3/1030, 163 00, Praha 17 – Řepy
IČO: 70974161
tel.: 235 314 514
Ředitelka: Mgr. Alena Lucová

e-mail: reditelka@mslaudova.cz

http://www.mslaudova.cz
Adresy pracovišť: 
Duha ul. Laudova 1030

Sluníčko ul. Laudova 1031

Fialka ul. Brunnerova 1011

Opuková ul. Opuková 323

Co nabízíme: Kvalitní výchovně vzdělávací 

činnosti zaměřené na všestranný rozvoj dí-

těte po stránce tělesné, sociální, psychic-

ké, emocionální a estetické a na přípravu 

na život (na vstup do ZŠ) ve věkově smí-

šených třídách.

Výchovně vzdělávací činnosti vychází ze 

Školního vzdělávacího programu „Hrajeme 

si, zpíváme a máme se rádi“ a dalších 

projektů: „Celé Česko čte dětem“, „Zdra-

vá abeceda“, „Logopedická prevence“, 

„Ekologická výchova“, „Příprava dětí na 

ZŠ“, „Předmatematická gramotnost“, 

„Polytechnická výchova“, „Dopravní vý-

chova“, „Malí zahradníci“, „Učíme se re-

spektu a toleranci“, „Integrací k inkluzi“, 

„Zdravá školní jídelna“.

Součástí práce s dětmi jsou společná 

setkávání, výtvarné dílny, společenské 

akce, výlety, předplavecký výcvik, hrátky 

s angličtinou, čtení ve vlastních školních 

knihovnách, jógová cvičení, canisterapie, 

kondiční ježdění na koních, keramické díl-

ny, návštěvy relaxačních pokojů, výstavy, 

preventivní programy, diagnostika iSophi 

(školní zralost), rozvojový vzdělávací pro-

gram iSophi SMART, práce s interaktivními 

tabulemi (Magicbox) a denní pohybové 

aktivity.

MŠ spolupracuje s odborníky, se základ-

ními školami, s knihovnou, s KC Průhon, 

se zřizovatelem, prezentuje se na veřej-

nosti a v médiích. Dále spolupracujeme 

s nadacemi, spolky a zapojujeme se do 

grantového řízení.

Mateřská škola LAUDOVA se snaží být 

oporou pro rodiče, získávat jejich důvěru 

a být nápomocna při řešení problémů. 

Zároveň chce být institucí spolupracující 

s veřejností, nemá zájem se podbízet, ale 

konat v zájmu dětí, hájit jejich práva, pro-

sazovat dobré jméno školy a povyšovat 

předškolní vzdělávání na úroveň dalších 

vzdělávacích zařízení.

Nahlédněte do naší školy přes

www.mslaudova.cz

ilustrační foto:  pressfoto, www.freepik.com
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MATEŘSKÉ ŠKOLY SE PŘEDSTAVUJÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
PASTELKA
Španielova 27/1316
Praha 6 – Řepy, 163 00
kontakt: tel. 235 324 185                              

e-mail: pastelka.ms@volny.cz

www.pastelkarepy.cz
Ředitelka: Pavlína Medvedíková

Jsme mateřská škola rodinného typu 

s heterogenními třídami. Toto přirozené 

seskupení, blízké rodině, pomáhá mladším 

dětem přizpůsobit se režimu, snadněji se 

zadaptovat v kolektivu, najít si svůj vzor 

i kamaráda. Nejstarší děti zase mají ve 

své úzké skupině prostor k sebevyjádře-

ní a předškolní příprava v menším počtu 

usnadňuje lepší přehled o individuálních 

potřebách jednotlivých dětí. Možnost vý-

běru činností napomáhá i rozvoji talentu.

Snažíme se vytvořit prostředí, ve kte-

rém se děti budou cítit bezpečně a příjem-

ně. Samozřejmostí je pro nás adaptace 

dle potřeby dítěte, protože navazujeme 

na rodinnou výchovu a doplňujeme ji. Je 

pro nás důležité pěstovat u dětí vzájemnou 

úctu k druhému člověku, respekt a ohle-

duplnost. 

Chceme děti připravit pro život tak, aby 

byly přirozeně zvídavé, přátelské a radost-

né, bez zbytečného stresu. Vedeme děti 

k samostatnosti, abychom jim umožnili 

hladký přechod do 1. třídy. Podporujeme 

je ve schopnosti prosadit se zdravým 

a kultivovaným způsobem. Klademe dů-

raz na spolupráci a vzájemnou pomoc, 

nepodporujeme nezdravou soutěživost 

a rivalitu. Využíváme co nejvíce pohyb na 

školní zahradě, zajišťujeme kvalitní kulturní 

a vzdělávací pořady. Podporujeme vztah 

dětí k přírodě, poskytujeme jim kontakt 

s živými zvířaty, který je důležitý pro citový 

vývoj. Nabízíme kurz plavání.

V odpoledních hodinách probíhá v MŠ 

kroužek flétny a taiji. Nabízíme dětem 

program plný podnětů k jejich rozvoji, ale 

zároveň si uvědomujeme, že děti potřebují 

i volnou hru, aby mohly rozvíjet vlastní 

fantazii a sociální vztahy. 

Vzdělávací program je sestaven našimi 

plně kvalifikovanými pedagogy.

Náš vzdělávací program a více informa-

cí naleznete na našem webu:

www.pastelkarepy.cz

MATEŘSKÁ
ŠKOLA
SOCHÁŇOVA
Socháňova 23/1176
Praha 6 - Řepy
Kontakt:  734 428 342,

734 428 344

E-mail:
reditelka@ms-sochanova.cz

zastupkyne@ms-sochanova.cz

www.ms-sochanova.cz
Ředitelka: Dana Kadlečková

Co nabízíme: Školku plnou po-

hody a spolupráci s rodinou. 

Respektujeme individuální po-

třeby dětí s důrazem na přípra-

vu dětí pro vstup do ZŠ. Pořá-

dáme společné akce pro děti 

a rodiče formou různých se-

tkání a dílen. Pro děti připra-

vujeme divadelní představení 

v MŠ i kamenných divadlech, 

poznávací výlety. Velkou po-

zornost věnujeme bezpečnostní preven-

ci – dětské semináře a setkání se složka-

mi integrovaného záchranného systému.

Rodičům nabízíme provoz MŠ denně 

od 6.30 do 17.30 hodin.

Vzhledem k současné situaci nelze 

provádět dny otevřených dveří, avšak 

ve fotogalerii na stránkách MŠ jsme 

pro vás připravili foto ukázky prostředí 

mateřské školy.

Vaše případné dotazy zodpovíme na tel.: 
734 428 342 nebo 734 428 344, případně 
na uvedených mailech.

Žádost o přijetí dítěte a Evidenční 

list si můžete vyzvednout po domluvě 

osobně nebo stáhnout ze stránek MŠ.

Informace k průběhu zápisu pro škol-

ní rok 2021/2022 budou zveřejněny na 

stránkách školy.

ilustrační foto:  www.shutterstock.com
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Pečujete o svého blízkého, rodinné-

ho příslušníka nebo vás taková péče 

v blízké době čeká? Nabízíme Vám 

bezplatnou účast na setkávání pečujících 

osob se zajímavými tématy. Budete mít 

možnost potkat se s lidmi v obdobné ži-

votní situaci, či poradit se s odborníky na 

danou problematiku. Jednotlivá setkání 

povedou kvalitní lektoři, odborníci s prak-

tickými zkušenostmi. Celý program je se-

staven tak, abyste získali maximum po-

třebných informací, nebo si z nabízených 

témat můžete vybrat jen ta, která vás za-

jímají. Zdarma obdržíte tištěné materiá-

ly k jednotlivým tématům a malé občer-

stvení.

Projekt realizuje Česká asociace pečo-

vatelské služby ve spolupráci s OBČAN-

SKÝM SDRUŽENÍM MARTIN, z.s.

Pár nadšenců, co po večerech malují 

kamínky a mezi sebou si vyměňují 

zkušenosti, si vymyslelo, že zpest-

ří víkend sobě, ale zejména řepským dě-

tem, a uspořádají 20. a 21. března kamín-

kový víkend. 

Na Facebooku už máme i svoji stránku 

„Kamínky Řepy a okolí“, kde se chlubíme 

svými kamínkovými nálezy. Jedni z malířů 

kamínků, manželé Popelákovi, dostali ná-

pad uspořádat kamínkový víkend, a proto 

dali na tyto facebookové stránky oznámení 

o kamínkovém víkendu. Celý týden před 

tímto víkendem to bylo napínavé, protože 

jsme si mezi sebou sdělovali, kolik kamín-

ků a co už máme namalováno, někomu do-

šel lak, někomu kamínky, tak kde honem 

tyto věci obstarat, abychom byli na víkend 

dobře připraveni.

A v sobotu to začalo. Někdo si ráno 

přivstal, honem roznesl namalované ka-

mínky a snažil se je dobře schovat, aby 

kdo jde na procházku dopoledne již mohl 

hledat, někdo šel v poledne a někdo od-

poledne. Děti chodily po sídlišti s pytlíčky 

nebo košíčky a když se potkaly, vyměnily 

si malované kamínky i mezi sebou. Bylo 

vidět celé rodiny, jak se vydaly na kamín-

kovou procházku. 

Musím vám říct, že jsem na nás „Řepá-

ky“ pyšná. Sami si zorganizovali zábavu. 

A dokázali se vzájemně potěšit, udělat si 

hezký a zajímavý víkend.

Ano, je to pravda, máme lockdown, 

můžeme se pohybovat jen v rámci svého 

okresu, nemůžeme se stýkat s přáteli 

a blízkými, je to už pro všechny opravdu 

dlouhé, ale Řepy se prostě baví!!!

IVANA SIMONOVÁ

Na základě vývoje pandemické situ-

ace jsme byli opět nuceni rozhod-

nout o redukci našich služeb v sou-

ladu s vládními nařízeními.

Platnost těchto omezení je ode dne – 

1. 2. 2021 do odvolání.

V návaznosti na současnou situaci na-

bízíme možnost bezplatného tisku a ná-

sledného předání školních materiálů pro 

žáky a studenty z naší městské části, kteří 

si nemohou sami zajistit vytištění doma. 

Dále nabízíme doučování a poradenství.

Provozní doba 
Po: 15-20 hod.

Út: 15-20 hod.

St: 15-20 hod.

V této době nás můžete kontaktovat:

Instagram: klub_sedmnact
FB: Klub Sedmnact
Email: klub17@seznam.cz

Tel: 775 591 700, 776 167 106,
235 311 791 
Recepce: 235 314 141, 235 313 182

Činnost seniorských klubů je vzhle-
dem k pandemické situaci do odvolání 
pozastavena.

NABÍDKA PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ 

JAK SE BAVÍ ŘEPY O VÍKENDU?
NO PŘECE HLEDAJÍ KAMÍNKY!

KLUB 17
– DUBEN 2021

Místo konání: Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 6 – Řepy

Termíny a témata setkání: vždy od 16.30 do 18.30 hod.

 12. 4. 2021 Úprava bytu, lokomoce a kompenzační pomůcky I.

 26. 4. 2021 Výživa seniorů i pečujících osob I.

 10. 5. 2021 Paliativní péče v domácím prostředí I.

 24. 5. 2021  Praktické rady pro pečující – psychohygiena, škola zad, prevence 

syndromu vyhoření I. 

 31. 5. 2021 Úprava bytu, lokomoce a kompenzační pomůcky II.

 7. 6. 2021  Moderní trendy v pečování, laické možnosti zmírnění bolesti, péče 

o tělo I.

 6. 9. 2021 Výživa seniorů i pečujících osob II.

 20. 9. 2021 Paliativní péče v domácím prostředí II.

 4. 10. 2021  Praktické rady pro pečující – psychohygiena, škola zad, prevence 

syndromu vyhoření II.

 18. 10. 2021  Moderní trendy v pečování, laické možnosti zmírnění bolesti, péče 

o tělo II.

V případě zájmu kontaktujte: Ing. Mariku Aufovou - tel.: 774 429 111.

Kdo se zapojil, ví a kdo ještě ne,
toho zveme mezi nás. 

ilustrační foto: archiv redakce



Travelwithus
cestovatelské celebrity z instagramu

Mladé cestovatelky Denisa Zmeškalová (Deny) 
& Karolína Kilhofová (Carol) sdílí při svých ces-
tách zážitky, fotky a příběhy na jejich Instagramu 
TRAVELWITHUS123, kde si vybudovaly širokou 
základnu fanoušků, kterých je cca 93 tisíc! I my 
v KC Průhon přibližujeme současné trendy v ces-
tování, a tak se na zážitky z cestování (ne)obyčej-
ných holek můžete těšit na podzimní přednášce 
„Krásy Mexika“.

Kolik zemí jste již procestovaly a dá se říct, kde se vám
nejvíce líbilo a kam se chcete případně vrátit?
Zemí jsme navštívily přibližně 55, ale některé z nich jsme nepoznaly tak detail-
ně, jak bychom si přály, takže se plánujeme vrátit. Během studia na VOŠ jsme 
cestovaly hlavně přes prodloužené víkendy, nebo po zkouškách. Poslední roky 
už preferujeme delší cestování, obvykle alespoň na 30 dní. V Evropě nás nejvíce 
zaujala Malta, kterou jsme si projely křížem krážem. Dokonce přemýšlíme, že se 
tam na nějaký čas přestěhujeme. A nesmíme zapomenout na nádhernou Mallor-
cu! V USA je těžké vybrat z tolika států, ale určitě vyzdvihneme New York, Floridu, 

Massachusetts a Nevadu. Každý z těchto států je zajímavý něčím úplně jiným, ať už jde o mrakodrapy, krásné pláže, zalesněná města, nebo kýčovité hotely 
a casina. A nakonec jsme si zamilovaly Mexiko, kde jsme byly na naší poslední cestě v listopadu a prosinci 2020. 

Co je pro vás motivací cestovat a podle čeho vybíráte své destinace?
Setkaly jsme se s názory, že cestování vám jen „žere“ peníze, ale nic z toho nemáte. My si myslíme přesný opak. Nejsme materialistky a nepotřebujeme věci 
vlastnit. Čím dál více si uvědomujeme, že nám k životu stačí jeden batoh a vše ostatní jsou zbytečnosti, které leží a nezužitkujeme je. Na cestách jsme nejšťast-
nější. Sbíráme zážitky, zkušenosti, příběhy, učíme se cizí jazyky, zkoušíme úplně nové věci. To je naše motivace. A podle čeho vybíráme destinace? Zpočátku to 
bylo podle financí. Našly jsme letenku za 200 Kč, měly jsme delší volno, tak jsme letěly. Poslední roky trávíme léto (a občas i zimu) v Americe. Není to proto, 
že by se nám nelíbilo v Asii nebo Africe, ale čistě z praktických důvodů. Hledáme destinace dle dostupnosti MHD, protože nemáme řidičské průkazy, ano – 
cestovatelky bez řidičáku! (Začátkem března jsme začaly autoškolu!) Stále se trošku ohlížíme na finance, ale hlavně na počasí. Jelikož jsme jako studentky 
cestovaly hlavně v létě, tak pro nás automaticky padaly destinace, kde je v létě deštivé období. Máme i „Bucket list“, kam bychom se rády podívaly.

Co vás na místě zajímá? Památky, příroda, jídlo, místní lidé?
Vše, co zaznělo v otázce. Dříve jsme v dané zemi chtěly poznat co nejvíce, popojížděly jsme 
z místa na místo, moc toho nenaspaly a každý den se stěhovaly. Tohle období už je naštěs-
tí za námi, teď volíme tzv. „Slow travel“, kdy si užíváme daného momentu, zůstáváme jen 
na pár místech, stěhujeme se, co nejméně. Když nestihneme vše z našeho itineráře, tak 

máme důvod se v budoucnu vrátit. Vždy se snažíme ochutnat něco nového, typic-
kého pro danou zemi. Občas skrze jazykovou bariéru ani nevíme, co jsme si objed-
naly, nebo se řídíme obrázky. V Pobaltí jsme ochutnaly velmi zajímavá místní jídla, 
v Itálii samozřejmě mořské plody. Do USA jsme poprvé letěly se seznamem na lístku 

„co musíme ochutnat“. Ve Filadelfii to byl třeba Philly Cheesesteak. 
Na cestách se vždy seznámíme se spoustou nových 
lidí. S většinou z nich udržujeme do dnes kontakt. 
Rády posloucháme příběhy dalších cestovatelů, 
nebo je super poslechnout si o dané destinaci 
od místního obyvatele.

Rozhovor

0’24€
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Proč se zaměřujete na Evropu a Severní/Střední Ameriku? 
Z jednoduchého důvodu – je zde nejlépe pokrytá doprava. Jak už MHD, nebo meziměstská. Řidičský průkaz nás vždy docela limitoval, bez něj by se nám 
např.  v Mauretánii dost špatně cestovalo. Také hraje roli bezpečnost. Evropa je taková pro nás známá, až na pár odlišností, místních zvyků je to v podstatě 
stále, jako v ČR. Na USA jsme si rychle zvykly a cítíme se tam ještě bezpečněji než u nás. 

Kde jsou lidé nejvstřícnější?
USA! Rozhodně USA! Máme odsud spoustu pozitivních zkušeností, kdy jsme 
třeba jen stály na ulici s krosnami na zádech, dívaly se na mapu a kolemjdoucí 
se nás sami ptali, jestli nepotřebujeme pomoc. Ze zásady nestopujeme, ale 
v USA jsme si auto už párkrát stoply – jedna postarší paní si kvůli nám zajela 
asi 70 km opačným směrem. Řidič autobusu nás po konci směny zavezl auto-
busem až před ubytování, protože jsme seděly ve špatném autobuse a byly 
jsme kolem půlnoci na opačném konci města. Policisté nám tam také nesčet-
někrát pomohli, vlastně chodíme vždy prvně prosit o pomoc policisty.

Kde vám nejvíce chutnalo?
Jednoznačně Mexiko. Milujeme mexické jídlo – to taky byl jeden z top důvodů, 
proč jsme si zvolily letět do Mexika. Burrito, nachos, guacamole, quesadilla, 
tacos, to bychom mohly jíst od rána do večera. 

Jaké ubytování volíte a jak ho vybíráte, když cestujete 
do více lokalit při jedné cestě?
Snažíme se vybírat ubytování s kuchyní, nebo alespoň mikrovlnkou, protože 
si na cestách samy vaříme. Také volíme ubytování dál od centra, pláže, pak 
je dvakrát levnější. Ubytování máme většinou zajištěné přes Airbnb.   

Mexiko jste navštívily během listopadu a prosince 
2020, tedy v době přísných epidemiologických opatření. Jak probíhala cesta a co vše se změnilo?
My během epidemiologických opatření nacestovaly poměrně dost, takže jsme byly připravené, že to nebude procházka růžovým sadem. Zakoupily jsme 
letenku se společností KLM přes Francii. Letět jsme měly za přibližně 6 dní. O 24 hodin později nám cestu zrušili skrze lockdown ve Francii. Rozhodovaly 
jsme se, zda letět jinudy, nebo to raději odložit. Nakonec jsme se rozhodly pro druhý pokus a zkusily jsme cestu Vídeň – Frankfurt – Cancún. Tentokrát nám 
aerolinka po pár hodinách přebookovala let na jiné dny. S tím se bohužel v této době musí počítat, ty změny tam jsou. Do Mexika nebyl potřeba ani PCR test,  
ani karanténa. Cesta do Vídně proběhla hladce, jednalo se o transfér na letiště. Ve všech letech bylo třeba mít roušku po dobu letu. Po příletu do Mexika 
jsme absolvovaly trošku podrobnější pohovor (i v porovnání s USA). Cestovat, na tak dlouhou dobu v pandemické situaci, se jim na imigračním moc nezdálo. 

Jaká opatření měli v té době v Mexiku?
V Mexiku to byl v podstatě opak ČR. Roušky nosil kdo chtěl, ale jen v místech, kde byl větší pohyb osob (obchody, MHD). Pláže byly otevřené. Rozestupy se ne-
dodržovaly nikde. V některých místech (obchody, autobusové stanice, letiště) byla při příchodu desinfekce, či podložka napuštěná dezinfekcí na očištění bot. 
V jednom jediném obchodě jsme zaznamenaly, že pouštěli na nákup po jedné osobě. Památky a restaurace byly otevřené. Pro nás naprosto bezproblémové, 
nic co by nás omezovalo. 

Nemusí se cestovatel bát v Mexiku? Ve zprávách často čteme o drogových kartelech, které ovládají celé oblasti.
Pokud dodržujete základní a snad automatická pravidla, jako třeba nechodit po nocích sama, tak je Mexiko naprosto bezpečné. Pohybovaly jsme se hodně 
i po tzv. vyloučených lokalitách, kde jsme se zaměřovaly na sociální situaci obyvatel, a nikde jsme se necítily v nebezpečí. Drtivá většina obyvatel nemluví 
anglicky, takže vám moc neporadí kam jít, kde co najít, ale jinak atmosféra srovnatelná, jako v USA – anonymita, nikoho nezajímáte, občas na vás zakřičí 
prodejce od nějakého stánku jestli nechcete zkusit tequilu :) 

Hodně turistů míří na známá místa, jako jsou pláže v Acapulcu. Jakou pláž byste doporučily vy?
Nejsme plážové povalečky, ale v Mexiku nás ty pláže uchvátily natolik, že jsme skoro nic jiného, než šnorchlování nedělaly. Jednoznačně 

nejkrásnější pláž byla Playa Chac Mool. Hezčí pláž jsme dosud nikde neviděly. Pro surfaře byla například perfektní Playa Delfines, tam byly 
vlny tak obrovské, že jsme se nemohly dostat dál než metr od břehu. 

Mexiko je známé svou pikantní kuchyní. Ochutnaly jste i jejich velmi pálivé chilli papričky? Co vše 
by měl návštěvník Mexika ochutnat?

Chilli papričky jsme vůbec ochutnávat nemusely, oni je totiž automaticky dávají téměř do všech jídel, anebo k jídlu přiloží nádobu s pálivými omáčkami. Me-
xické jídlo máme rády, ale třeba Hanaberos papričky jsme neochutnaly. Určitě doporučujeme místní burrito, quesadillu a hlavně tequilu! My alkohol pijeme 
1-2x ročně, ale v Mexiku jsme zkusily asi 15 druhů tequily od kokosové, až po mangovou a medovou.  

Mexiko bylo kolébkou Mayské civilizace. Navštívily jste tato místa a jak na vás působila?
Ano, navštívily jsme město Coba s mayskou pyramidou, také Chichén Itzá. Zajímavými místy pro nás byly posvátné jeskyně s šamanem, který provádí rituá-
ly. Mayských obyvatel je v Mexiku spousta, ale v podstatě je nerozeznáte od ostatních. Nenosí žádné zvláštní oblečení, kterým by se odlišovali. 

Jaké je vaše doporučení mladým lidem, kteří chtějí vyrazit na svou první vzdálenější cestu?
Určitě jeďte raději po vlastní ose. Nejen že ušetříte značnou část peněz, ale vše si naplánujete sami. Zůstanete na místě, jak dlouho budete chtít a nikdo vás 
nebude nikam hnát. Pokud se bojíte skrze jazykovou bariéru, tak opravdu nemusíte. Ruce a nohy to vždy jistí. Určitě nezapomínejte na kvalitní zdravotní 
pojištění, to nikdy nepodceňte, nemuselo by se to vyplatit. 

Rozhovor: Kulturní centrum Průhon. Foto: Archiv Travelwithus (Mexiko).
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KC PRŮHON, SOCHÁŇOVA 1220/27, 163 00  Praha 6 - Řepy, www.pruhon.cz



kameny@pruhon.cz

Více informací najdete na www.pruhon.cz



talent!

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

PŘIHLAS SE

PRÁVĚ TEĎ!

Vyhlašujeme výzvu
pro všechny, kteří chtějí ukázat svůj talent! 

Poděl se o  své umělecké nadání. Zabav se a zapoj se do přípravy lokálního kulturního 
projektu. Pošli do 30. 5. 2021 své video nahrávky (např. avi, mp4, mov atd.) - zpěv, dramatický projev, 
přednes, tanec, hra na hudební nástroj, autorská tvorba aj. Fantazii se meze nekladou. Zúčastnit se mohou 
jednotlivci i umělecké skupiny ve věku od 6ti let. Vybereme ty nejzajímavější a nejzdařilejší, které postupně 
odprezentujeme na Facebooku. Ti nejlepší vystoupí na společné venkovní kulturní akci. Termín akce bude 
upřesněn dle aktuální situace a platných nařízení. Příspěvky do talentové výzvy pošli na e-mail: 
produkce@kdbh.cz (uveď jméno a příjmení/název skupiny, věk, tel.číslo a připoj krátký popis činnosti, 
např. jak dlouho se jí věnuješ/něco o sobě/důvod přihlášení do projektu). Vystoupení vybraných talentů 
na venkovní akci není honorováno. Odesláním příspěvku/nahrávky zúčastnění souhlasí s jeho uveřejněním 
na sociálních sítích a webu KC Průhon a KD Bílá Hora. Podmínky účasti: Účinkující není profesionálem 
v daném oboru, kterým se bude prezentovat (neživí se jím). Je zakázáno zasílat nahrávky s  urážlivým 
obsahem, sexuální či rasovou tématikou - tyto nahrávky budou okamžitě smazány bez možnosti jakékoliv 
náhrady. Více o výzvě UKAŽ SVŮJ TALENT: www.kdbh.cz a www.pruhon.cz



Veselé jarní tvorení
pro deti

v
v

Co budeš
potřebovat?

Vodové barvy, sklenice vody, štětec,2x čtvrtka, nůžky, stuha/provázek,tužka, talířek (pro obkreslení kruhu)
MOTÝLEK

1. Vezmi si dvě čtvrtky a celé je barevně pomaluj vodovkami.

Nech čtvrtky zaschnout. 2. Z jedné čtvrtky vystřihni čtverec
a na druhou si obkresli talířek, podle kterého vystřihni kruh.

3. Čtverec našikmo 
(od rohu k rohu) 
skládej, jako har-
moniku. To stejné 
udělej i  s  kruhem 
z papíru.

4. Pro naznačení 
středu čtvrtky leh-
ce přehni obě „har-
moniky“ v jejich 
polovině.

5. V jejich středu k sobě 
čtvrtky přilož a  stuhou 
svaž (čtverec je nahoře, 
kruh dole). Stuha slouží 
i  jako tykadla motýla, 
nech ji proto delší.

6. Nakonec motýlí kří-
dla pěkně rozevři a roz-
táhni, aby byla vidět 
barva křídel a motýlka 
zavěs třeba do okna.

KC PRŮHON, SOCHÁŇOVA 1220/27, 163 00  PRAHA 6  ŘEPY, WWW.PRUHON.CZ



OVECKYV

Co budeš potřebovat?

Vidličku, vlnu (bílou), nůžky, lepidlo, 

štětec, 3 špejle, hlavičky oveček.

1. Vezmi si do rukyvidličku a začni omotávat vlnu přes její hroty. Až se ti bude zdát,že je vlny dost, ustřihni ji a dávejpozor, aby se vlna nerozmotala.

2. Ustřihni si cca 10 cm dlouhou vlnu, kterou prostrč prostřední mezerou vidličky. Obtoč ho kolem a pevně zavaž na uzlík, který zajistí, aby se vlna na vidličce nerozmotala.

3. Namotávku (budoucí ovečku) opatrně stáhni 
z vidličky. Vezmi si nůžky a opatrně začni stříhat 
vlnu v místech ohybu. Stříhej kolem dokola, poté 
lehce uprav až vznikne malá vlněná kulička.

HOTOVO!

4. Vystřihni hlavy ovcí 

na této stránce. Lepi-

dlem potři hlavu ovce 

a nalep ji opatrně na 

kuličku vlny. Zespodu 

přilep špejli a zapíchni 

do jarního květináče.

KC PRŮHON, SOCHÁŇOVA 1220/27, 163 00  PRAHA 6  ŘEPY, WWW.PRUHON.CZ
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ŠKOLY INFORMUJÍ

Vzhledem k současné epidemické situaci nebylo v tomto 

školním roce možné uskutečnit Den otevřených dveří ob-

vyklou formou. Protože jsme ale nechtěli rodiče, přátele 

školy, a hlavně budoucí prvňáčky připravit o možnost se školou 

se seznámit, rozhodli jsme se uskutečnit Den otevřených dve-

ří přes internet.

Během živého online setkání paní ředitelka Martinovská 

představila naši školu návštěvníkům pomocí prezentace, po-

drobněji se věnovala především zápisu do první třídy. V průbě-

hu prezentace další členové vedení školy odpovídali v chatu na 

dotazy rodičů. Součástí programu bylo také video s ukázkou 

vnitřních prostor a činností v ZŠ Jana Wericha. Kdo nestihl Den 

otevřených dveří sledovat přímo, může klip stále zhlédnout na 

stránkách školy www.zs-jana-wericha.cz, kde najde variantu pro 

budoucí školáky. 

Zájem rodičů o virtuální Den otevřených dveří v naší škole nás 

mile překvapil, i když skutečnou návštěvu a osobní komunikaci 

plně nahradit nemohl. 

Mgr. EVA JAKUBIČKOVÁ,
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY ZŠ JANA WERICHA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
VIRTUÁLNĚ

Zbývaly dva dny do vánočních prázdnin a naše děti už 

netrpělivě vyhlížely Ježíška. Zároveň ve vzduchu viselo 

neblahé tušení, že se po novém roce ve třídě nesejde-

me. Do tohoto předvánočního shonu nám byl doručen e-mail 

s nabídkou zapojit se do literární soutěže v rámci projektu 

Oživíme Česko.

Protože vím, že žáci 4. A ZŠ Jana Wericha jsou šikovní, na-

vrhla jsem jim, abychom tuto výzvu přijali a pokusili se vytvořit 

pohádkovou knížku. Měli jsme splnit jedinou podmínku zada-

vatele soutěže, a to, aby v ní vystupoval medvídek Vilda. Děti 

si odhlasovaly, že se do této akce zapojí. V hodině českého 

jazyka jsme si určili, jak knihu pojmeme, a každý si zvolil téma 

svého příběhu.

Jak děti slíbily, tak učinily. Vzniklo sedmnáct nevšedních pří-

běhů o medvídkovi Vildovi, včetně kouzelných obrázků. V dětské 

fantazii putoval medvídek Vilda do různých zemí, vypravil se do 

pravěku, do budoucnosti, nebo se ocitl v současnosti a musel 

kvůli koronaviru do karantény. 

Dílo se podařilo, přestože některé děti nevěřily, že dokážeme 

vytvořit knížku. Náš literární počin vznikal v době distanční vý-

uky, kdy ze všech stran slýcháme, jak je to pro žáky a studenty 

náročný čas. O to větší uznání patří dětem, které věnovaly čas 

psaní pohádek a snažily se oživit Česko. 

Nezbývá než si přát, aby se projekt OŽIVÍME ČESKO nestal 

jen heslem na papíře. 

DANIELA CHINEVOVÁ

VYKOUZLILI JSME 
POHÁDKOVOU 
KNÍŽKU

 

 

 
  

 
 

   

od 7. 4. 2021 ( ) 8.00 hod 

 do 23. 4. 2021 ( ) 11.00 hod  
 

 

naleznete na 
www.zs-jana-wericha.cz. 

 

od 7. 4. 2021 ( ) 8.00 hod 

 do 23. 4. 2021 ( ) 11.00 hod  
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V zimním období připravil KC Prů-

hon netradiční dobrodružnou ro-

dinnou soutěž „Za řepským dob-

rodružstvím“. Soutěžící odpovídali na 13 

otázek z řepské historie s termínem ode-

vzdání do konce ledna 2021.

První otázka a začátek výpravné soutě-

že odstartoval u historické budovy domu 

čp. 1 v Řepích neboli „Velké hospody na 

Bílé hoře“ a konec soutěže byl u KC Prů-

hon. Malí i velcí „dobrodruzi“ se vydali 

do historie naší městské části a správné 

odpovědi hledali v místech podle vyzna-

čeného bodu na mapě.

„Vůbec jsme nečekali, kolik soutěžících 

se zúčastní naší výpravné soutěže. Ze 

soutěžících, kteří odpověděli správně na 

všechny odpovědi jsme vylosovali tři hlav-

ní výherce. Ti obdrželi hodnotné ceny,“ 

přiblížila soutěž Hana Pudilová, vedoucí 

marketingu KC Průhon. 

HLAVNÍ VÝHERCI SOUTĚŽE
„ZA ŘEPSKÝM DOBRODRUŽSTVÍM“:
1. místo: Fitness náramek - VÝHERCE: 

KOUKL MARTIN

2. místo: Trekingové hole - VÝHERCE: 

LUDMILA BELČEVOVÁ

3. místo: Termoska s hrníčkem - VÝHER-

CE: VLADIMÍR CHVÁTAL

Tři hlavní výherci získali kromě uvede-

ných výher také knihu Jaroslava Hájka 

- Řepy krásné, Řepy mé. Další úspěšní 

účastníci soutěže, kteří zodpověděli všech-

ny otázky správně, získali malý dárek. 

Úspěšní soutěžící byli kontaktováni tele-

fonicky, nebo e-mailem.

„Losování jsme zaznamenali i formou 

videa a zájemci se na něj mohou podívat na 

našich webových stránkách www.pruhon.cz, 

Facebooku nebo Youtube kanálu Kulturního 

centra Průhon. Na stejných místech jsme 

zveřejnili také správné odpovědi. 

„Všem výhercům gratulujeme! A moc 

děkujeme za pomoc s přípravou soutěže 

místnímu rodákovi a kronikáři panu Jaro-

slavu Hájkovi,“ dodala vedoucí marketingu 

Hana Pudilová.

KC PRŮHON
FOTO: Ing. HANA PUDILOVÁ

SOUTĚŽ ZA ŘEPSKÝM DOBRODRUŽSTVÍM 
MÁ VÝHERCE

SOUTĚŽ

1. místo získal Martin Koukl. 2. místo převzal za Ludmilu Belčevovou její syn. Výhercem 3. místa je Vladimír Chvátal.

· Přečti 17 knih ze 17 témat       
· Zapoj se kdykoliv v roce 2021   
· Pro čtenáře řepské knihovny   

· Vyplň formulář a vyhraj
· Objev nové a zajímavé knihy
· Pro dospělé i děti

Formulář čtenářské výzvy

na www.pruhon.cz

Místní knihovna v Praze Řepích, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 17, knihovna@pruhon.cz, 601 324 852, www.pruhon.cz
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V současné době, která není pro ni-

koho jednoduchá, si mnozí kladou 

otázku, co je pro život důležité. Ni-

kdo z nás neví, jaký dopad celá situace bude 

mít na další období. Koronavirus zasáhl i do 

života těch nejmenších. V naší MŠ Pastel-

ka se dlouho dařilo zajišťovat našim dětem 

iluzi „normálního“ světa. Každý den cvičily, 

kreslily, malovaly, zpívaly, učily se, chodily 

ven a hrály si. Paní učitelky se snažily děti 

chránit a vysvětlovat jim srozumitelnou for-

mou, co se kolem nich děje. Od rodičů jsme 

dostali krásnou zpětnou vazbu, kdy nám dě-

kovali, že aspoň někde je život ještě v pořád-

ku. Přivedlo nás to k zamyšlení, co pro nás 

školka vlastně znamená. 

Je to vzájemné obohacování, protože 

často učí děti nás, je to láska k dětem, je to 

otevřené široké srdce. Co znamená školka 

pro rodiče? 

Pomoc se zaopatřením jejich dětí po 

dobu, kdy jsou v zaměstnání, zajištění 

předškolního vzdělávání, pobyt jejich dětí 

mezi kamarády. 

A co znamená školka pro samotné děti? 

Osamostatnění se, první přátelství, první 

dětské lásky, hry a prožitky, nové podněty, 

legrace, první seznámení s učením, první 

konfrontace s kolektivem, první zkušenost 

s respektováním kolektivních pravidel a zjiš-

těním, že kamarádi nemusí vidět věci stejně.

Rodiče se často ptají, co je lepší, zda 

třídy věkově smíšené, nebo třídy s dětmi 

stejného věku. Každý je jiný, proto nelze 

paušalizovat. Z našich zkušeností už ale 

měnit nechceme, přestože si paní učitelky 

vyzkoušely obě varianty. Ve třídách máme 

sourozence, starší se učí pomáhat mladším, 

heterogenní třídy připravují děti na pozdější 

práci v týmu, naučí se být tolerantní, spolu-

pracovat, podporovat se, pomáhat si. Před-

školní příprava s menším počtem dětí umož-

ňuje učitelkám větší přehled o tom, kdo 

potřebuje jiné tempo, kdo něco nepochopil, 

zdatnější děti dostanou náročnější úkoly. 

Pro naši malou školku rodinného typu 

je zásadní podporovat dobré vztahy, děti 

zůstávají se „svou“ paní učitelkou tři roky, 

což umožní vybudovat si k ní důvěru. Vede-

me děti ke vzájemné úctě, ohleduplnosti, 

nepodporujeme boj o 1. místo. Snažíme 

se učit děti formou prožitku, věnujeme se 

tradicím. Vysvětlujeme, že chyba je náš 

kamarád, posouvá nás dál. Podporujeme je 

k touze dozvídat se nové věci, motivujeme 

je k dalšímu vzdělávání. Prostor dáváme 

i volné hře, protože v předškolním věku je 

hra pro další vývoj zásadní a nezastupitelná. 

Plně souhlasíme s doporučením České 

školní inspekce, že kroužky v předškolním 

věku nejsou příliš prospěšné. MŠ zajišťuje 

plnohodnotnou výchovu a předávání dětí 

na kroužky, které sice vedou odborníci, 

ale většinou ne pedagogové, nemusí být 

vždy pro děti přínosné. Toto předávání je 

mnohdy vytrhne z rozdělané činnosti, ro-

zehrané hry či dokonce odpočinku. Rodiče 

si často představují, že pokud jejich dítě 

nenavštěvuje několik kroužků, tak o něco 

přijde. Nepřijde. Hra je naučí všechno, co 

v tomto věku potřebují. Program ve školce 

je sestaven tak, aby děti byly všestranně 

připravené na základní školu, výuka zde má 

jasnou posloupnost. Neberme dětem pro-

stor pro fantazii, zázraky a objevování. Pro 

děti jsou nejdůležitější rodiče, my jejich péči 

pouze doplňujeme tak, jak nejlépe dovede-

me. Paní učitelky upřednostňují „mamin-

kovský“ přístup proti direktivní výchově.

Je pro nás velká radost, že se k nám i po 

letech vracejí bývalí žáčci zavzpomínat na 

„svou“ školku. Když přijde dospělý vyso-

koškolák a vypráví nám, co všechno si ze 

školky pamatuje a že k nám chodil rád, je 

to pro nás ta největší pochvala. 

Touto cestou chceme moc poděkovat 

obyvatelům Řep za jejich pěkné vzkazy, 

které nám poslali na školní e-mail po zhléd-

nutí naší vánoční výstavy andělů na plotě. 

Tito lidé si vyžádali další výstavu a my už 

na ní pracujeme. 

Tentokrát potěšíme kolemjdoucí výroky 

našich dětiček, protože humor je v této 

době k nezaplacení a nad dětskými ná-

zory se často hodně nasmějeme, někdy 

i dojmeme. Pojďme se společně učit od 

našich dětí!

   KOLEKTIV MŠ PASTELKA

MATEŘSKÁ ŠKOLA JAKO OÁZA 
KLIDU V DOBĚ PANDEMIE

foto: archiv MŠ Pastelka
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České lidové tradice jsou součástí školního vzdělávacího 

programu Mateřské školy Bendova. Paní učitelky připra-

vují pro děti ucelené týdenní programy s motivací, tento-

krát zcela zábavnou, masopustní veselicí.

Poslední únorový týden zavládlo v naší třídě Ježečků masopust-

ní veselí. Děti se seznámily s tradicí Masopustu, obdobím mezi 

Třemi králi a začátkem postní doby. Povídali jsme si, proč se slaví 

a jaké jsou masopustní tradice. Co je to Popeleční středa, jaké 

dobroty se dělají na zabijačkových hodech i v následné postní době. 

Děti si vyrobily vlastní jitrničky, povídaly jsme si z čeho a jak je 

řezník připravuje. Modelovali jsme i masopustní koláčky. Při ma-

sopustních průvodech nesměly chybět doprovodné hudební nástroje 

a kapela, maškary medvěda s medvědářem, maska kobyly, smrtky, 

koně a řemesel. Děti si prohlížely obrázky vesnických průvodů a vy-

mýšlely, za jakou masku by se mohly převléknout. Také se naučily 

báseň Masopust: „Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu...“ 

Ve čtvrtek vypuklo ve třídě to pravé masopustní veselí. Hned 

ráno po příchodu do mateřské školy jsme společně vytvářeli 

masky z toho, co bylo k dispozici, kombinovali různé kostýmy 

i rekvizity jako např. koně, trpasličí kladívka nebo čarodějnická 

košťata. A najednou byla třída plná veselých masek! 

Děti v maskách tančily při hudbě, hrály pohybové hry s padá-

kem a soutěžily. 

Nejen ve třídě Ježečci, ale také třída Soviček si užívala vese-

lého Masopustu. Masopust probíhal ve třídě Sovičky celý týden. 

V pondělí se děti seznámily s touto veselou tradicí a předvedly 

masky, které si přinesly z domova. V úterý si vyráběly obličejové 

masky podle své fantazie a libovolnou výtvarnou technikou je 

vyzdobily, k dispozici měly barvy, pastelky voskovky, fixy i mož-

nost otisknout molitan namočený v barvě. Ve středu se naučily 

básničku „Karneval“, ve čtvrtek tancovaly nejen karnevalový 

tanec a v pátek se děti naučily písničku „Já jsem Muzikant“. 

Nejen program masopustní, ale i mnoho dalších, připravuje-

me dětem ve všech třídách každý týden s jinou motivací podle 

Školního vzdělávacího programu Stonožka.

ZA TŘÍDU JEŽEČCI A SOVIČKY PANÍ
UČITELKY ANDREA, LENKA A EVA 

JAK JSME SE VESELILI ANEB
MASOPUST V MŠ BENDOVA

Milí čtenáři,

i přes všechna přání nebyl březen přívětivým měsícem – omeze-

ní pohybu a uzavření některých dětských hřišť nám všem rozhod-

ně situaci neulehčilo. Nicméně doufáme, že tyto nepříjemné dny 

už máme za sebou a budou následovat už jen ty příjemnější, kdy 

se budeme moci v klidu nadechnout čerstvého vzduchu a nechat 

děti venku volně řádit.

Nadcházející teplé počasí přímo vybízí k venkovním aktivitám. 

Na začátku měsíce chystáme oslavu Velikonoc a příchodu jara. 

Pro děti bude připraveno hledání vajíček v okolí Řepíku i tvořivá 

dílnička. Pro jejich starší doprovod budeme mít připravenou dob-

ročinnou kavárničku, kde se budete moci osvěžit dobrým nápojem 

nebo malou dobrotou. 

Na konci měsíce, v pátek 30. dubna, oslavíme „svátek všech 

Čarodějnic“. Podobně jako v předchozích letech budou pro děti 

připravené pohybové i výtvarné aktivity a po jejich splnění na ně 

bude čekat odměna.

Dubnový program školičky se ponese v jarním duchu. S dětmi 

se bude vytvářet květinová i jiná jarní výzdoba Řepíku. Všechny 

výtvory těchto malých umělců budou vystaveny na naší terase 

(směrem na dětské hřiště), abyste se jejich výtvory mohli potěšit 

i vy, případně se inspirovat na domácí aktivitu s dětmi. A sázením 

semínek budou dělat jaro zelenější a veselejší.

A v předstihu: Pokud nám okolnosti dovolí, máme v plánu pro 

děti Sportovní den. Protože fyzická aktivita je pro naše zdraví (fy-

zické i to psychické) velmi prospěšná. Pokud sportujete s přáteli 

či rodinou, může to být ohromná zábava. Obzvláště pokud vás na 

konci čeká odměna! 

Akce se samozřejmě uskuteční pouze za příznivé epidemiologic-

ké situace. Sledujte, proto prosím, naše facebookové (@Materske-

CentrumREPIK) a webové stránky (www.mc-repik.webnode.cz).

ZA MC ŘEPÍK,
TEREZA ANTOŇOVÁ

MC ŘEPÍK 
INFORMUJE

foto: archiv MŠ Bendova

foto: archiv MC Řepík
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K výzvě Nadace Charty 77 – Senzač-

ní senioři „La Manche na suchu“ se 

připojilo v našem Klubu dobré nála-

dy 23 členů a dalších 7 klubových přízniv-

ců se nechalo „vyhecovat“. 

Šlo o to přinutit se co nejvíce chodit 

během celého února, ve skupinkách nebo 

sami, překonat svoji pohodlnost, případně 

duševní nepohodu. Celkem 30 nás tedy 

tento měsíc počítalo kilometry. Někteří si 

možná sáhli i na osobní rekordy – nejvíce 

bylo 169 km – ale pozoruhodné byly hlav-

ně výkony dvou účastnic, které vyplňují 

v dotaznících v rubrice „věk“ 89 a 92. Obě 

chodí denně (možná až na malé výjimky 

při velkém lijáku) a obě mají denní průměr 

v měsíci únoru 4 a více kilometrů, celkem 

každá za ten měsíc 130 km. 

Jako klub jsme v únoru nachodili neuvě-

řitelných 3255 kilometrů!!! A zase průměr: 

108 kilometrů za měsíc na osobu. To by 

jeden nevěřil! Stejně jako si jinak těžko 

spočítat, kolik naběhá za tu dobu pejsek, 

kterého jsme do štafety také přihlásili: ten 

má na kontě asi 190 kilometrů. 

Všem zúčastněným patří vítězné vavří-

ny, všichni zaslouží jedničku s hvězdičkou, 

protože tak přispěli k počtu zdravých jedin-

ců v této neskutečné době stále rostou-

cích čísel nemocných. 

Za všechny slibujeme, že na těch vavří-

nech neusneme, a že si tu kondici budeme 

snažit udržet i v dobách příštích!

EVA GUTOVÁ
ZA KLUB DOBRÉ NÁLADY

Projekt SenSen – Senzační senioři, vy-

hlásil na měsíc únor 2021 mimořád-

nou pěší štafetu seniorů „La Man-

che na suchu“, jako náhradu za již tradiční 

plávaní přes pomyslný kanál La Manche. 

Plavání nám překazila pandemie korona-

viru, a tak se Klub seniorů Řepy rozhodl 

zapojit se do chodecké štafety „La Man-

che na suchu“. Naším cílem bylo zdolat 

za měsíc vzdálenost 34 kilometrů, pouze 

pěšky s holemi, nebo bez nich. Vzdálenost 

34 km odpovídá délce Lamanšského prů-

livu v nejužším místě.  

S láskou vzpomínáme na ročník 2020, 

když jsme poprvé plavali La Manche 

v bazénu Sportovního centra Řepy. Byly 

to nezapomenutelné chvíle radosti a řep-

ský plavecký bazén zaplnili plavající 

senioři z celých Řep. Moc za to i dnes 

děkujeme MČ Praha 17 a osobně sta-

rostce PhDr. Jitce Synkové a Mgr. Mo-

nice Čermákové.

Do pěší výzvy „La Manche na suchu“ 

se přihlásila téměř padesátka seniorských 

týmů SenSen z celé České republiky, 

a mezi nimi samozřejmě i náš kolektiv 

Klubu seniorů Řepy. Děkujeme vedení 

SenSen pod vedením Boženy Jirků, ředi-

telky nadace, za zorganizovaní akce, a to 

i v době koronaviru. 

Cílem pěší štafety bylo rozhýbat senio-

ry, motivovat je udělat něco pro svoje 

zdraví. A to se povedlo i nám. Ambasador 

našeho SenSen klubu Mgr. Petr Gruber 

vyzval k aktivní účasti všechny naše čle-

ny a Vladimír Hejnic, patron štafet přes 

La Manche, vyhodnotil naše nachozené 

kilometry. 

Můžeme konstatovat, že členové naše-

ho Klubu seniorů Řepy uskutečnili v měsíci 

únoru v rámci uvedené akce 256 vychá-

zek a nachodili společně 1061 kilometrů. 

Pomyslných 34 km průlivu La Manche 

překročili o 1027 kilometrů. Je třeba 

vyzdvihnout výkony našich nejúspěšněj-

ších, kteří nachodili neuvěřitelné kilome-

try. Jmenovitě Marie Országová 230 km 

a Anna Prohasková 136 km. Gratulujeme 

k jejich sportovnímu výkonu. 

Děkujeme všem účastníkům pěší štafe-

ty za kroky za zdravím, za radost z pohybu 

i za to, že svými výkony podpořili Klub 

seniorů Řepy v této akci. Děkujeme jim 

za reprezentaci našeho klubu i naší MČ 

Praha 17 mezi všemi kolektivy SenSen 

v České republice.  

MÁRIA SZITÁNYIOVÁ,
PŘEDSEDKYNĚ KLUBU SENIORŮ 

ŘEPY

LA MANCHE SUCHOU NOHOU

KDYŽ NEMŮŽEME PLAVAT, TAK S NADŠENÍM CHODÍME

foto: archiv Klubu dobré nálady
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TIP NA VÝLET

Vážení výletníci, situace není přízni-

vá cestování. V době, kdy píši tyto 

řádky, nebylo dovoleno opouštět 

okres, v našem případě Prahu. Proto ten-

to výlet bude v hranicích našeho hlavního 

města. Snad i tak přijmete tuto skromnou 

pozvánku na vycházku. Pevná obuv je žá-

doucí, i když putování nebude fyzicky ani 

časově náročné. Máte-li pejska, vezměte 

ho s sebou.

Začneme doma v Řepích poblíž Kul-

turáčku na Bílé hoře. Ulicí U Boroviček 

jdeme podél bikrosové dráhy a brzy zah-

neme vpravo na panelovou cestu, kterou 

asi po sto metrech opustíme a po pěšině 

vlevo se vnoříme do lesa. Cesty tu nejsou 

značené, snažme se tedy držet vrstevni-

ce, zkrátka příliš nestoupat ani neklesat. 

Jdeme smíšeným lesem, občas mineme 

menší skalní útvary. Pamětníci vzpomínají, 

že se tu chodilo na houby. Po kilometru se 

les rozestoupí, jsme na planině nad rušnou 

Kukulovou ulicí. Čas na přestávku. Pod 

námi je rozsáhlý areál Fakultní nemocni-

ce Motol a ještě dále údolí Plzeňské ulice 

a nad ní louky golfového hřiště a lesopark 

Cibulka. Pokračujeme dál nad střechami 

stanice metra až k usedlosti Šafránka, 

jejíž historie sahá až do 18. století. Dnes 

je zde luxusní rezidenční komplex, a tak 

projít usedlostí nelze. Musíme tedy sejít 

do Kukulovy ulice a usedlost zespoda 

obejít. Pak rušnou ulici opatrně přejdeme. 

Cesta pokračuje kolem malebných, čas-

to přízemních domků ulice Nad Motolskou 

nemocnicí. Automobilový ruch se ztiší, 

ale po 400 metrech jsme opět na, ne sice 

tak rušné, ale přece jen dopravní tepně – 

Podbělohorské ulici. Vytrpíme si kilometr 

chůze po této silnici, abychom pak uhnuli 

vpravo do Smrčinské ulice. Projdeme mezi 

hřišti SK Čechie Smíchov a Rugby Clubu 

Tatra Smíchov. Mírné stoupání lesem 

a staneme na louce a uprostřed chráně-

ného území Přírodní památky Skalka. Další 

chvilka na odpočinek a rozhlížení?

Území bylo v minulosti využíváno k těž-

bě opuky a následně i křemence, ze které-

ho se v minulých dobách vyráběly dlažební 

kostky pro pražské ulice tzv. „kočičí hla-

vy“. Ze stromů a křovin je zde zastoupen 

dub, habr, akát, javor a bez. Ovšem v mi-

nulosti byl vrch kvůli těžbě odlesněn.

K cestě dolů k Plzeňské ulici lze využít 

jakoukoliv pěšinu. Pokud se vydáte do-

prava, můžete zahlédnout zbytky lomu. 

Kdo by se vydal touto cestou, ať v ulici 

Pod Kotlářkou zahne doleva. Dostane se 

totiž do miničtvrtě tvaru rovnoramenného 

trojúhelníku. Jedna strana je ohraničena 

výše uvedenou ulicí a obě další strany uli-

cí U Kotlářky a lesem. Takovou oázu klidu 

uprostřed metropole by člověk dlouho 

hledal!

Tramvají ze stanice Kotlářka či Kava-

lírka se za chvilku dostaneme domů. Tak 

šťastnou cestu! 

TEXT A FOTO: JAN BÖSSER

VÝLET – Z ŘEP NA SKALKU
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Křoviny za Klášterem – prase divoké v biotopu, kde se ukrývá přes den.

Bivoj v čele všech mužů, maje líté zvíře 
na zádech, pozdravil Libuši i její sestru 
a pravil: „Tu nesu to zlé škodné zvíře, 
divokého kance z Kavčí hory.“

Alois Jirásek: Staré pověsti české; 

O Bivojovi (1894)

Jdeme s fenkou pomalou vycházkou 

podél křovin za Klášterem. Cesta je 

neuvěřitelně rozbahněná a stojí v ní 

hluboké kaluže. Odbočujeme a jdeme kou-

sek po nově vyšlapané stezce křovinami 

obcházející rozježděné úseky. První přijde 

pocit, že na nás někdo hledí, poté uslyší-

me nepříjemný hluboký zvuk a ve vzdále-

nosti do 10 m před námi stojí mimořádně 

velký divočák. Fenka na vodítku zvíře na-

štěstí pro vysokou trávu nevidí, ani nena-

větřila, jen naslouchá. 

Přemýšlím o následujících možných 

scénářích. Hluboké varovné mručení zvíře-

te nedává mnoho prostoru k nesprávnému 

výkladu. Naznačuje, že tu vetřelci nejsou 

vítáni. Neuteče, hledíme si do očí a neu-

stoupí ani o krok. Zvolna vytahuji telefon, 

dvakrát stisknu tlačítko spouště fotoapa-

rátu a vycouváme směrem k cestě. Prase 

je tam doma, rozumím podrážděné reakci, 

jen mě překvapuje, že neuteklo. 

Stopy divočáků se na hranicích Řep 

začaly častěji objevovat přibližně před pěti 

lety. Zpočátku nepravidelně, bez dalších 

pobytových stop, v posledních dvou letech 

začaly přibývat rozryté výhraby od lokality 

Na Fialce a strání nad Motolským údolím 

po svah pod Garážemi Řepy a blízké okolí 

Kláštera svatého Karla Boromejského. Pře-

bíhání jednotlivých zvířat obydlenou oblastí 

bylo potvrzeno podle zanechaných stop 

i u prodejny Penny a u Sportovního centra 

za konečnou tramvají. Jak se o nich dozvě-

dět více? Zdálo se, že sledovat noční ak-

tivitu těchto zvířat pomocí fotopastí bude 

snadné, ale opak je pravdou. Snad kameru 

vnímají a místu se po více nocí vyhýbají. 

Po desítkách nocí sledování skončilo bez 

jediného fotografického záznamu prasete. 

Až přímé setkání.

Prase divoké (Sus scrofa), („divočáci“), 

se přirozeně vyskytují ve většině Evropy, 

v severozápadní Africe, v mírném a tro-

pickém pásu Asie po Japonsko. Chybí na 

Britských ostrovech, v severní Skandinávii, 

na Sicílii, Krétě a Kypru. Přirozeným pro-

středím byly původně listnaté a smíšené 

lesy, náhradním prostředím pak porosty 

kulturních plodin (hlavně kukuřice, řepky, 

slunečnice) a rozptýlená zeleň na okrajích 

lidských sídel. Průměrná populační hustota 

v nížinách je odhadována na 10 - 40 ex./

km2, v horách jen 5 ex./km2. Žijí v socie-

tách, tlupách složených obvykle ze samic 

a jejich potomků o počtu do 20 exemplářů. 

V průběhu roku skupina obývá různá pro-

středí. Mláďata se rodí v březnu-květnu. 

Prasata divoká mají přirozeně denní aktivitu, 

v prostředí s častým vyrušováním ve dne 

odpočívají v úkrytu a potravu hledají v noci. 

Jsou všežravci, vyrývají podzemní části 

rostlin, požírají kulturní plodiny, bezobratlé, 

hlavně larvy a kukly hmyzu, vejce ptáků, 

menší obratlovce, mršiny a zbytky potravin 

PRASE DIVOKÉ (Sus scrofa)

ilustrační foto: Miroslav Hlavko, shutterstock.com
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z odpadu. Mnohde působí devastačně na 

populace ptáků hnízdících na zemi.

STO PADESÁT LET BEZ PRASAT
V minulosti byla životní úroveň venkovské-

ho obyvatelstva závislá na zemědělské ma-

loprodukci. Spárkatá zvěř (spárky = paz-

nehty jsou rohovité útvary na konci třetího 

a čtvrtého prstu u savců z řádu sudokopyt-

níků, kteří našlapují na přední prsty) půso-

bila rolníkům citelné škody okusem, pří-

mou konzumací plodin a jejich zničením. 

Pro šlechtu, která měla monopol na lovecké 

právo, byl lov spárkaté zvěře tradiční zába-

vou a obohacením hodovní tabule. Značný 

zájem o lov byl rozšířený na všech tehdej-

ších královských a císařských dvorech. Pod-

daní měli možnost žádat o náhradu ško-

dy způsobené zvěří na úrodě u příslušné 

vrchnosti, což se zhusta dělo, zpravidla ne 

vždy ke spokojenosti poškozených. Sys-

tém škoda – úhrada se praktikoval bez větší 

změny až do převzetí vlády monarchie Ra-

kousko-Uherské císařovnou Marií Terezií 

v roce 1740. Tuto panovnici vnímáme jako 

reformátorku v mnoha oblastech, usilova-

la o ekonomický růst říše a zvýšení výběru 

daní. Stále trvající stížnosti na škody způ-

sobené prasaty zaměstnávaly úřední apa-

rát a vedly k permanentní nespokojenosti 

rolnického obyvatelstva. Panovnice řešila 

problém po dvou liniích − za prvé nakáza-

la vrchnostem platit poddaným škody na 

polích (aby uklidnila situaci) a za druhé hu-

bit černou zvěř. Sami majitelé panství rea-

govali na náhlou změnu pohledu na prase 

divoké – ze žádaného trofejního úlovku na 

nežádoucího škůdce tím, že budovali obory 

pro chov prasete, aby se nemuseli potěše-

ní vzdát. Císař Josef II. pokračoval v tažení 

proti divokým prasatům zákonem (Lovec-

ký patent Josefa II. z roku 1786), kde do-

voluje držet černou zvěř jen v uzavřených 

oborách a každé zvíře, které se vyskytne 

mimo tento prostor, mohlo být kýmkoli, 

kdykoli a jakýmkoli způsobem usmrceno. 

Tato legislativní úprava způsobila něco ne-

uvěřitelného – za necelých dvacet let byla 

divoká prasata ve volné krajině vyhubena! 

Na dalších 150 let. 

Jedinci, kteří přirozeně imigrovali od 

severovýchodu a uprchlíci z obor byli 

systematicky odlovováni. Podle profe-

sora Julia Komárka (1892-1955, profesor 

zoologie a lesnictví) bylo v roce 1935 

v českých zemích, na Moravě a ve Slez-

sku uloveno v přírodě 23 jedinců (srv. se-

zónu 2019/2020, kdy bylo v ČR uloveno 

240 000 kusů). Po druhé světové válce, 

kdy byla řada obor zrušena, začala divoká 

prasata volně migrovat po našem území 

a jejich úspěšný návrat zpečetilo vyškrtnutí 

paragrafu o zákazu chovu černé zvěře ve 

volnosti z mysliveckého zákona v roce 

1947. Laická veřejnost se opětovně šíří-

cích prasat nepřiměřeně bála a myslivci 

neměli díky 150 let trvající absenci černé 

zvěře ve volné přírodě jak rychle a účinně 

navázat na předchozí lovecké zkušenosti. 

Následující společensko-politické změny, 

jejichž důsledkem byl i přechod ke kolek-

tivní zemědělské velkovýrobě, umožnily 

tomuto druhu neuvěřitelný populační ná-

růst. Scelené lány nabízely prostřený stůl 

a téměř celoroční úkryt. Přirození predátoři 

vlk, medvěd a rys už byli z krajiny odstra-

něni a jediným skutečným ohrožením 

růstu početnosti byl člověk. 

JSOU DIVOČÁCI PŘEMNOŽENÍ?
Přijde na to. Co je to přemnožení? Velikost 

každé populace organismů je limitována 

zdroji (potrava, prostor, úkryt) a interakcemi 

v rámci druhu (konkurence, teritoria) a vzá-

jemně mezi druhy, což znamená být kořistí 

nebo lovit kořist. Termín přemnožení ekolo-

gie jako vědecká disciplína nezná. Toto slo-

vo, masmédii tak oblíbené, přenáší vinu za 

nárůst počtu na živočicha, zakrývá nezodpo-

vědnost člověka, že to umožnil (např. zavle-

čením mimo původní areál rozšíření anebo 

nepřiměřeným zvýhodněním ekologických 

podmínek). K nadlimitnímu zvýšení počtu 

jedinců určitých druhů opravdu přirozeně 

dochází, jde o periodické gradace (hraboši 

polní, lumíci, saranče stěhovavá), po vyčer-

pání zdrojů se populace opět sníží na mini-

mum. To, ale není případ prasat divokých. 

Nezničí své prostředí tak, aby v něm nadá-

le nemohla žít. Šíří se do nových lokalit. Jde 

o velmi přizpůsobivý druh, který díky tomu, 

že je všežravec, může být konzumentem 

částí rostlin a zároveň vrcholovým predáto-

rem (požírá jiné živočichy). 

Divočáci využili potravních zdrojů, absen-

ce přirozených predátorů a nedostatečné 

schopnosti lidí kontrolovat jejich populaci 

k stabilnímu růstu početnosti. Je pravdě-

podobné, že prostředí snese ještě větší 

populaci, zabránit dalšímu růstu by v praxi 

znamenalo významně omezit zdroje, což 

je neproveditelné, nebo lovit více a odstřel 

motivovat finančně. To by mohlo postupně 

přinést výsledky. Na některých místech 

nelze početnost snižovat lovem, hlavně 

na nehonebních pozemcích, okrajích měst, 

brownfieldech, parcích, hřištích apod. 

JSOU NEBEZPEČNÍ?
Několikrát za rok proběhnou sdělovacími 

prostředky reportáže se záběry divočá-

ků přímo v intravilánech obcí. V únoru byl 

výskyt divokých prasat zdokumentován 

v těsném sousedství Řep v Oboře Hvěz-

da, v březnu pobývaly dvě bachyně s mlá-

ďaty v areálu Nemocnice Na Homolce. To 

není nic dobrého, v městském prostředí do-

chází ke zkrácení vzdáleností a prasata se 

mohou snadno cítit ohrožena a je otázkou 

času, kdy někoho např. i jen porazí a poraní. 

S divokými prasaty v blízkosti obydlené 

oblasti se bude třeba naučit žít, respekto-

vat, že jsou to divoká zvířata, vyvarovat 

se jejich lákání a krmení v zastavěných 

místech. Více než lidé, jsou při náhodném 

setkání ohroženi psi, kteří, jsou vesměs 

naivní, co se týče přirozeného strachu 

z divočáků a bezstarostně běží za nimi. 

Divoké prase ve stresu z pronásledování 

dokáže psa těžce zranit. 

Pokud už divočáky potkáte, nepřibližuj-

te se, nepokoušejte se pohladit pruhovaná 

mláďata, dejte jim prostor k opuštění místa 

setkání a sami zvolna odejděte. Divoká 

prasata jsou přirozenou součástí naší 

přírody, místy i významným ekologickým 

činitelem; přerývání povrchu půdy umož-

ňuje semenům dostat se do hlubší vlhké 

půdy a vyklíčit, mnoho druhů ptáků sbírá 

potravu na obnažené půdě a v neposlední 

řadě prokypřená půda umožňuje lepší vsak 

vody a distribuci živin do půdy. 

TEXT A FOTO:
LUCIE BREJŠKOVÁ,

ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA 

Rozrytá půda na obou stranách ochranného 
plotu rychlostní komunikace před odbočkou 
na Řepy.

Stopa divokého prasete je charakteristická otis-
kem dvou prstů (spárků) vepředu a dvěma men-
šími otisky druhého a pátého prstu (paspárky).
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SLUŽBY

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

ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE. REVIZE ELEKTRICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ domů, SVJ, BD, škol, organizací. Odstranění 

revizních závad. Revize spotřebičů. Nové el. vedení, 

výměny, opravy v bytech, domech, provozovnách 

apod. www.elektrikarerben.cz 
 Tel.: 604 516 344

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

a odvezeme cokoliv. Stěhování všeho druhu. Vše za 

rozumnou cenu! Tel.: 773 484 056

ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka. Petr Meyer, 

Galandova 1236, Řepy. Tel.: 211 148 037, 603 341 927 

NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ SLUŽBY všeho druhu 

v prostředí vašeho domova a dle vašich časových 

možností. Tel.: 774 901 193

OPRAVY OBUVI A BRAŠNÁŘSKÉHO ZBOŽÍ, broušení 

nožů, nůžek a výroba klíčů. Makovského 1222 (pasáž). 

 Tel.: 605 266 561

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, PERSONALISTIKY, DAŇ. 
EVIDENCE, zastupování na úřadech, osobní návště-

va u klientů. Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny. 
 Tel.: 731 515 392

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

SERVIS PLASTOVÝCH OKEN. Okna je nutno jednou za dva 

roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci a dochází 

k vážnému poškození. jirasek.servis@seznam.cz 

 Tel.: 601 236 957

NABÍZÍME MALÍŘSKÉ PRÁCE, štukování + stěrkování 

stěn i stropů, jsaifrt@seznam.cz  Tel.: 606 227 390

OPRAVY TV, ANTÉNY, STA, SATELITY, ELEKTRONIKA. 
Böhmova 5, P13, v. siebert@volny.cz, www.tvservis.cz

 Tel.: 733 311 747

SPORTOVNÍ RYBOLOV DŘETOVICE – 15 minut od Prahy. 

Kapři, líni, amuři, jeseteři. www.rybnik-dretovice.cz 

 Tel.: 736 459 431

ANGLIČTINA – SOUKROMÁ VÝUKA pro dospělé, děti, 

maturanty, příprava na PET, KET, FCE, Skype English. 

www.english1to1.cz Tel.: 737 337 445

TUTORON- UNIKÁTNÍ ZPŮSOB ONLINE VÝUKY 
S RODILÝM MLUVČÍM

interaktivní učební platforma, učíte se ušima a očima.

www.english1to1                                                                                          

Tel.: 737 337 445

ELEKTRIKÁŘ-ŠIMON. Opravy, rekonstrukce, připojení. 

www.simonelektro.cz  Tel.: 603 551 966

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR 

michaeldrdlicek@gmail.com, www.dmstavby.cz 

 Tel.: 602 291 737

ŠTUKOVÁNÍ, MALOVÁNÍ, KOMPLETACE NÁBYTKU 

A DROBNÉ DOMÁCÍ PRÁCE. SEHER. f.seher@seznam.cz

  Tel.: 603 305 211

ARMYSHOP – VYBAVENÍ A OBLEČENÍ DO PŘÍRODY 
- bundy, kalhoty, mikiny, spacáky, batohy, celty, nože, 

obr. spreje. Bílá Hora – Čistovická 15, po-pá 10-19 h,  

 www.e-armyshop.cz

A.DOHNÁLKOVÁ a I. HŮLKOVÁ - STŘÍHÁNÍ PSŮ.  
Ošetření uší, drápky, zubní kámen a anál. žlázy. Laudova 

1014/15, Řepy. Tel.: 235 312 157, 737 841 145 

BOLESTI ZAD A KLOUBŮ, FUNKČNÍ PORUCHY PÁTEŘE, 
stuhlost, napětí, blokády. www.chiropraxe-plus.cz 

 Tel.: 775 138 675

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE. Tel.: 737 166 186

OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK – 
NOVÉ ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN 

A BAL. DVEŘÍ. VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA LODŽIE - 

SÍTĚ PROTI HMYZU. pavel.janci@email.cz. 
 Tel.: 733 720 950

HÁJEK - ZEDNICTVÍ - MALÍŘSTVÍ. Provádím veškeré 

zednické, obkladačské, malířské, podlahářské 

a bourací práce. Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce 

bytu, domu, nebytových prostor. PRAHA 17/5/6 

A BLÍZKÉ OKOLÍ. Tel.: 777 670 326

POTŘEBUJETE NĚCO OPRAVIT, smontovat, přivézt, 

poradit, no prostě pomoct? Zavolejte, přijedu hned 

a určitě pomohu nejen seniorům. Tel.: 608 692 972

DOUČUJI ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKU 1. st. ZŠ. 
 Tel.: 776 599 992

MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ ŽALUZIÍ. E-MAIL: 

barborajanickova@centrum.cz Tel.: 608 319 110

BYTY, NEMOVITOSTI

HLEDÁM MENŠÍ BYT DO 15 TISÍC nebo větší do 20 

tisíc jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky a více, 

lodžie výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut. 

Zařízení po dohodě. RK nevolat. 

 Tel.: 605 845 088

KOUPÍM BYT V ŘEPÍCH, přímo od majitele. 

 Tel.: 604 617 788

PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ BYT V ŘEPÍCH. Financování 

je zajištěno. RK nevolat. Tel: 702 815 516

BEZPEČNÝ PRODEJ/PRONÁJEM VAŠÍ NEMOVITOSTI 
V TÉTO LOKALITĚ. Telefonní konzultace bezplatně. 

 Tel.: 792 459 211

KOUPÍM BYT 3+1/3+kk pro vlastní bydlení.

 Tel.: 608 729 149
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KOUPÍM BYT V PRAZE. Respektuji cenu dle stavu 

nemovitosti. Osobní vlastnictví, právní servis zařídím, 

rychlé, slušné a seriozní jednání. Nejsem RK a prosím 

realitky nevolat. E-mail: koupimbytpha@email.cz

 Tel.: 777 294 194

KOUPÍM BYT 3+1/3+kk pro vlastní bydlení. Prosím 

nabídněte. Tel.: 728 758 622

LÉKAŘI

NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
Demomed s.r.o. se sídlem Křivatcová 416/3 přijímá 

nové pacienty. www.demomed.cz 
 Tel.: 257 223 852

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

Ceník inzerce 2021
Plošná inzerce

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

Celostrana 210 x 297 13 000,00 2 730,00 15 730,00

1/2 strany šířka 185 x 126 7 000,00 1 470,00 8 470,00

1 sloupec 59 x 252 4 300,00 903,00 5 203,00

MODULY NA VÝŠKU:
1 modul  59 x 33      700,00       147,00         847,00

2 moduly výška 59 x 69 1 050,00 221,00 1 271,00

3 moduly výška 59 x 106 1 350,00 284,00 1 634,00

4 moduly výška 59 x 142,5 2 200,00 462,00 2 662,00

5 modulů výška 59 x 179 2 800,00 588,00 3 388,00

6 modulů výška 122 x 106 3 500,00 735,00 4 235,00

7 modulů výška 59 x 252 4 300,00 903,00 5 203,00

MODULY NA ŠÍŘKU:
2 moduly šířka 122 x 33  1 050,00       221,00      1 271,00

3 moduly šířka 185 x 33 1 350,00 284,00 1 634,00

4 moduly šířka 122 x 69 2 200,00 462,00 2 662,00

6 modulů šířka 185 x 69 3 500,00 735,00 4 235,00

9 modulů šířka 185 x 106 5 200,00 1 092,00 6 292,00

Maximálně 5 řádků  Cena v Kč DPH 21 % Cena celkem

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

Řádková inzerce

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

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

SPECIÁLNÍ NABÍDKA:

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

Uzávěrka pro příjem objednávek 
inzerce do květnového vydání je 
9. 4. 2021.
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Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), 
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra, 

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

www.studio-giaccomo.cz 
Nevanova 1070/35

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo
 VÝKUP ZA HOTOVÉ
 KOMISNÍ PRODEJ
 LEVNÁ A DOSTUPNÁ AUTA
 SPLÁTKY, POJISTENÍ NA POCKÁNÍ

AUTOBAZAR MOTOL

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

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

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

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

ČISTÍRNA ODĚVŮ

LŮŽKOVINY
ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ 
DOPRAVA ZDARMA

ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU
čalouníme židle, lavice, 
šijeme potahy na sedačky

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ 
DOPRAVA ZDARMA

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

Veterinární klinika Delta
MVDr

www.veterinadelta.cz

Po-Pá: 8:00-11:30, 15:00-20:00

 Po-Pá: 11:30-15:00

89m2 v 6. patře 
cihlového domu 
z roku 2006 v ulici 
Skuteckého.
Byt je situován
na jihovýchodní stranu 
s výhledem na Prahu. 

Cena bytu 7,49mil.
(k jednání)

Prodej bytu 3+kk

Kontakt:
MILAN BŘEČKA  Makléř odd. prodeje bytů
mobil: +420 725 293 154    e-mail: milan.brecka@century21.cz

CENTURY 21 Premium
Zlatnická 1582/10    110 00 Praha 1
www.century21.cz



31www.repy.cz

INZERCE

Nabízím Vám svou pomocnou 
ruku v oblasti realit!

• 
• 
• 
• 
• 

Ing. Iryna Bezugla

 776 464 096
 iryna.bezugla@re-max.cz

SLEVA 
40%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt27 let

Rok 2021 Uzávěrka Vychází Zahájení
 pro příjem (v tento den je zpravodaj  distribuce

inzerce k dispozici občanům roznos 5 prac. dní
  v hlavní budově ÚMČ) 

KVĚTEN 9. 4. 2021 30. 4. 2021 1. 5. 2021
ČERVEN 11. 5. 2021 28. 5. 2021 29. 5. 2021
LETNÍ DVOJČÍSLO 9. 6. 2021 29. 6. 2021 30. 6. 2021
ZÁŘÍ 10. 8. 2021 27. 8. 2021 28. 8. 2021
ŘÍJEN 9. 9. 2021 30. 9. 2021 1. 10. 2021
LISTOPAD 9. 10. 2021 1. 11. 2021 2. 11. 2021
PROSINEC 10. 11.2021 30. 11. 2021 1. 12. 2021

HARMONOGRAM VÝROBY A DISTRIBUCE

Aktuální číslo časopisu,
i čísla archivní, naleznete 
na webu MČ Praha 17 –

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

UPOZORNĚNÍ

Kontakt:
michaela.linhartova@praha17.cz
tel.: 720 524 688, 234 683 531
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Prodej a Správa Nemovitostí s.r.o.  www.editanavratilova.cz

    Realitní poradna zdarma JEN pro obyvatele Prahy 17

Ing. Edita Navrátilová

tel.: 730 701 701
email.: enavratilova@csrealitni.cz

Co pro Vás mohu zajistit:
• prodej nemovitosti
• pronájem nemovitosti

HLEDÁME
3+kk 
nebo 
4+kk 

Prodej

34 m

2100227_inzerat.indd   1 10.03.2021   9:48:24

271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz


