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PF 2021
Blahopřejeme Tomáši Slavatovi
Vrak může ohlásit každý
Buďme optimističtí v době koronavirové

Z RADNICE

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
rok utekl jako voda a opět stojíme na pomyslné „startovní čáře“ do roku nového.
Mnozí z nás bilancují, přemýšlí, jaké zvolit předsevzetí, co si přát. Myslím ale, že
tentokrát nás všechny spojuje jedno velké přání – a tím je zdraví, a hlavně návrat
k normálnímu životu.
Rok 2020 naše životy obrátil vzhůru
nohama. Ještě před rokem jsme si neuměli představit, že by setkání s přáteli
v restauraci u dobré večeře, sport, návštěva galerie nebo divadla měla být nějaká
zvláštnost... V posledních měsících se ale
z těchto běžných věcí staly akce nedostupné a toužebně vyhlížené.
A podobně je tomu i u nás v redakci.
Uvědomuji si, kolikrát jsem připravovala článek o tom, jak jsme přivítali nové
občánky, popřáli jubilantům, jak probíhal
Svatomartinský průvod nebo Babí léto...
Mnohokrát jsem si říkala, jak se tyto akce
stále opakují. A vidíte, najednou se mi po
nich stýská. A tak se stejně jako na mo-

ÚŘEDNÍ HODINY
Úřadu MČ Praha 17

mentálně nedostupnou návštěvu divadla
těším, že se v novém roce zase všechno
vrátí do starých kolejí a zase se budou
pořádat akce kulturní, sportovní, pro děti,
pro seniory...
Doufám, že i když kulturního dění v loňském roce v Řepích ubylo, náš časopis
vám dělal stále milou společnost a hlavně,
že tomu tak bude i v tom roce letošním.
Snad vás v lednovém čísle potěší aktuální
informace z naší městské části, rozhovory,
střípky z historie nebo přírody a najdete
tu i reportáže z některých předvánočních
setkání, která se v omezené míře mohla
uskutečnit.
Vážení čtenáři, přeji vám šťastné vykročení do nového roku, spoustu pěkných dní
a hezkého čtení, které se vám budeme
snažit i nadále přinášet. A hlavně – opravdu hodně zdraví!
RADKA SÁLUSOVÁ

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 starostky MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy.
Dny a dobu pro uzavírání manželství na
území MČ Praha 17 v roce 2021 v době
od 10 do 13.20 hodin, v pátek, v níže uvedených termínech:

Žádost Domova sv. Karla Boromejského
o dotaci na rok 2021.
Rada městské části projednala a schválila žádost Domova sv. Karla Boromejského
o dotaci na rok 2021 na financování pěti lůžek LDN a zdravotně sociálních lůžek pro
občany MČ Praha 17.

Žádost Tělovýchovné jednoty SOKOL
ŘEPY, z. s., o prodloužení výpůjčky pozemků volejbalového a fotbalového hřiště do 31. 12. 2026.
Rada městské části projednala a schválila žádost Tělovýchovné jednoty SOKOL
ŘEPY, z. s., se sídlem Engelmüllerova
625/4, 163 00 Praha 6,
o prodloužení výpůjčky části pozemku
parc. č. 50/6 v k. ú. Řepy o výměře 7813
m2 a části pozemku parc. č. 49 v k. ú. Řepy
o výměře 39 m2 pro pořádání sportovních
akcí, včetně tréninků, do 31. 12. 2026,
o prodloužení výpůjčky části pozemku
parc. č. 49 v k. ú. Řepy o výměře 2.175 m2
pro pořádání sportovních akcí, včetně tréninků, do 31. 12. 2026.
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Žalanského 291, Španielova 1280,
Makovského 1141, Bendova 1121:
Pondělí
8.00–12.00/13.00–17.30
Středa
8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek
7.30–11.00
Ověřování – Czech POINT
Žalanského 291:
Pondělí
7.30–12.00/13.00–17.30
Úterý
7.30–12.00/12.30–15.00
Středa
7.30–12.00/13.00–18.30
Čtvrtek
7.30–12.00/12.30–15.00
Pátek
7.30–12.30
Czech POINT Španielova 1280:
V úředních hodinách živnostenského odboru
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

Vyjádření k návrhu na změnu obecně
závazné vyhlášky č. 4/2020 Sb. hl. m.
Prahy ke školským obvodům základních škol.
Rada městské části se seznámila s důvodovou zprávou k návrhu na změnu obecně
závazné vyhlášky č. 4/2020 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol.
Rada městské části schválila rozšíření
školského obvodu Základní školy genpor.
Fr. Peřiny o ulici Schwarzové.

Stanovení úředně určené místnosti
a doby pro uzavírání manželství na území MČ Praha 17 v roce 2021.
Rada městské části stanovila Obřadní
síň v 1. patře ÚMČ Praha 17, Žalanského
291/12b, Praha 6 - Řepy, jako úředně určenou místnost pro uzavírání manželství na území MČ Praha 17 s účinností od 18. 11. 2020.

V době nouzového stavu sledujte
aktuální úřední hodiny na www.repy.cz

8. 1.,
5. 2.,
5. 3.,
9. 4.,
14. 5.,
11. 6.,

22. 1. 2021
19. 2. 2021
19. 3. 2021
23. 4. 2021
28. 5. 2021
25. 6. 2021

9. 7., 23. 7. 2021
13. 8., 27. 8. 2021
10. 9., 24. 9. 2021
8. 10., 22. 10. 2021
12. 11., 26. 11. 2021
10. 12. 2021
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Z RADNICE

SLOVO STAROSTKY

Vážení čtenáři,
stojíme na prahu nového roku, a to je tradičně čas k bilancování i novoročním předsevzetím.
Pokud se ale ohlédnu za rokem 2020,
uvědomuji si, jak náročné období máme
všichni za sebou a bohužel myslím, že ještě nás i nějaká doba s koronavirem čeká.
Pandemie nemoci covid-19 obrátila
v březnu 2020 náš život naruby a jistě si
stejně jako já uvědomujete, že věci, které
jsme do této doby vnímali jako samozřejmé, jsou najednou vzácné a nedostupné.
Mám na mysli život, který nebyl sešněrován obavami o naše blízké, nošením
roušek a sledováním aktuálních statistik
nově nakažených. Život, kdy jsme bez
obav chodili na návštěvy, sportovat, plavat,
za kulturou…
Ovšem – jak se říká – „všechno zlé
je pro něco dobré“. Díky pandemii jsem
ve svém okolí poznala ohromnou vlnu
solidarity a pomoci. Vzpomínám na jaro,
kdy v době uzavření škol učitelky sedly
k šicím strojům a šily roušky pro všechny
potřebné, pekly buchty pro lékaře a sestry
z Fakultní nemocnice v Motole, velkým

Na Nový rok déšť
- o Velikonocích sníh.

nasazením pomohli k zvládnutí situace řepští dobrovolní hasiči a mnozí další. Všem
z celého srdce děkuji.
Pomoc a solidarita byla samozřejmě cítit i na podzim, kdy přišla druhá vlna, která
naše životy ochromuje stále. Museli jsme
se vzdát mnoha oblíbených akcí, mnoha
setkání a běžný život najednou dostal úplně jiný rozměr.
Věřím však, že všechna nutná (a někdy
snad trochu nepříjemná) opatření přinesou
výsledky a celá naše země se bude moci
vrátit k běžnému životu. Chtěla bych vás
požádat – buďte k sobě ohleduplní, dodržujte bezpečnostní pravidla, respektujte
se vzájemně.
Jedině touto cestou můžeme dojít
k vytouženému cíli a konečně zvítězit nad
šířením nebezpečné choroby.
Žádné výjimečné předsevzetí do nového
roku nemám… Mám však veliké přání – a to
je zejména zdraví pro nás všechny a brzký
návrat k životu bez roušek a bez obav.
KRÁSNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU
VÁM PŘEJE
JITKA SYNKOVÁ

Městská část Praha 17 vám přeje vše
nejlepší a mnoho úspěchů v novém

Je-li na Tři krále větrno, zamíchá
se planetami a bude úrodno.

roce 2021.

Co leden sněhem popráší,
to únor s vichrem odnáší.
Leden studený,
duben zelený.
Když rok mrazem a sněhem začíná,
dosti chleba se předpovídá.
Je-li leden mírný a deštivý, pak
únor nás jistě zimou navštíví.
Leden - roste den,
roste i zima.

www.repy.cz
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CO VÁS ZAJÍMÁ

BUĎME OPTIMISTIČTÍ I V DOBĚ KORONAVIROVÉ

N

a posledním zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17 dne 9. prosince,
když jsem hovořil o koronavirové
problematice, jsem byl vyzván svým kolegou docentem Farkačem, abych o tomto tématu napsal pár slov do Řepské sedmnáctky.
V době, kdy se neustále situace spíše
zhoršuje a nejistota trvá, je těžké napsat
něco povzbudivého. Odborných, i rádoby
odborných informací, máme ve sdělovacích prostředcích dost.
Chtěl bych tímto spíše apelovat na
všechny, abychom se ještě chvíli pře-

konali a dodržovali doporučená opatření
k zabránění šíření této nemoci. Vím, že
většina z nás je už unavená, někteří i v depresích, nebo naopak někteří mají snahu
opatření bojkotovat... Pro tohle všechno
mám pochopení, ale přesto bychom měli
vydržet. Stále platí pravidlo 3R. Neméně
důležité je i zachovat si rodinné vazby, komunikovat se svými blízkými či známými
alespoň telefonicky. A nesmíme zapomínat ani na zdravotní procházky či jinou
pohybovou aktivitu. Výhled do budoucna
momentálně příliš optimisticky nevypadá, koronavirus s námi určitě ještě řadu

VRAK MŮŽE OHLÁSIT KAŽDÝ

měsíců bude, musíme se s tím naučit žít.
Strach není na místě, ale respekt ano.
Dobrá zpráva je, že naši zdravotníci díky
velkému nasazení zatím epidemii zvládají.
Další dobrou zprávou je šance na vakcínu
a očkování. A pokud se ptáte, zda-li se
nechám očkovat, tak odpovídám, že ano.
Závěrem přeji všem v novém roce
hodně zdraví, mnoho optimismu a pevné
nervy.
MUDr. ANTOINE KATRA,
ZASTUPITEL

CENTRUM
SOCIÁLNĚ
ZDRAVOTNÍCH
SLUŽEB
FUNGUJE!

I

v současné době Centrum sociálně zdravotních služeb zajišťuje pro naše občany sociální a zdravotní úkony v jejich domácnostech.
Nejčastěji poskytujeme služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

N

ovela zákona o pozemních komunikacích ulehčila odstraňování vraků
z ulic. Původní znění zákona bylo velmi nešťastné, protože se vrakem rozumělo
silniční vozidlo, které bylo trvale technicky
nezpůsobilé k provozu a nebylo opatřeno
registrační značkou, nebo které bylo zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu.
„Současná úprava umožňuje „vrak“
odtáhnout, když má 6 měsíců propadlou
technickou kontrolu. V tu chvíli je automaticky možné zahájit řízení o odstranění
vraku, které ovšem v průměru trvá 6 měsíců,“ vysvětlil místostarosta Martin Marek.
V roce 2020 bylo odtaženo již 34 vraků.
„Od letních prázdnin 2019 zmizelo z ulic
Řep celkem 135 vraků. Do tohoto čísla
jsou započítána i vozidla, která odstranili
sami majitelé na základě výzvy nebo správního jednání. Dále evidujeme dalších 33
potencionálních vraků na odtažení,“ dodal
Martin Marek.
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Velkou část vraků v ulicích Řep vyhledávají úředníci městské části. Zapojit se ale
mohou i občané. Naše městská část má
dlouhodobě zřízenou emailovou adresu
vraky@praha17.cz, kam je možné vraky
hlásit. Využít je možné i aplikaci Řepy
v mobilu v záložce Hlášení závad – stačí
vrak vyfotit a napsat, kde se nachází. Podezření na vrak mohou občané hlásit i na
webu Správa služeb komunikací hl. m.
Prahy: www.sshmp.cz nebo v magistrátní
aplikaci zmento.cz.
Je potřeba ale pamatovat na to, že
správní řízení trvá až šest měsíců.
„Prosím občany, aby ohlásili jakékoliv
podezřelé vozidlo, abychom o něm věděli.
Jen tak může být odstraněno. Vozidlo prověří pracovníci našeho úřadu nebo Správy
služeb komunikací hl. m. Prahy,“ dodal
Martin Marek.
JIŘÍ HOLUB

Můžeme v pohodlí a bezpečí vašeho
domova zajistit odběry krve, převazy, aplikace léků a další zdravotní úkony, které
vám indikuje váš praktický lékař nebo zdravotnické zařízení. Tyto úkony poskytujeme
pro pojištěnce zdravotních pojišťoven: VZP,
OZP, VoZP a ZP MV ČR.
V rámci pečovatelské služby můžeme
zajistit dovážku zchlazených jídel, nákupy,
péči o osobu či činnosti spojené s péčí
o domácnost klienta.
Tato služba je zpoplatněná dle platného
ceníku.
Veškeré informace, jak se stát naším
klientem, můžete získat v pracovní době
pondělí–pátek od 7 do 15 hodin na telefonu 235 314 141 nebo 777 575 117,
případně emailem cszs@iol.cz či osobně
na recepci Bendova 5/1121.
Naše nabídka je omezena maximální
kapacitou služby.
PhDr. JINDŘICH KADLEC,
ŘEDITEL ORGANIZACE

CO VÁS ZAJÍMÁ

OC ŘEPY SE POMALU MĚNÍ V MODERNÍ
NÁKUPNÍ CENTRUM
Od podzimu 2020 je Obchodní centrum Řepy z velké části uzavřeno
a budova prochází kompletní rekonstrukcí. Na současný stav i výhled
do budoucna jsem se zeptala obchodního ředitele společnosti
Trikaya (která je majitelem objektu), Mgr. Františka Šudřicha.
co, prodejna potřeb pro domácí mazlíčky
SuperZOO nebo například nové knihkupectví, květinářství, optika, kavárna či
nehtové studio. Výrazně zajímavější bude
také nabídka možností stravování – nový
jídelní kout nabídne asijské speciality,
running sushi, grilované pokrmy, ale také
lokální kuchyni.
Věříme, že OC ŘEPY bude dobrým
sousedem všech obyvatel Řep a máme
v plánu z něj udělat centrum pro komunitu, kde si najde každý to své. Jak rodiny
s dětmi, tak mladí lidé i senioři.

foto: společnost Trikaya

Jaký je aktuální stav rekonstrukce OC
Řepy?
V současné době probíhá první hlavní
etapa rekonstrukce. Jedná se o jednu ze
dvou hlavních částí rekonstrukce, která
spočívá v kompletní přestavbě první z budov obchodního centra. Budova blíže k zastávce MHD získá zcela nové uspořádání,
vzhled i nové podlaží. Navzdory probíhající přestavbě se snažíme, aby provozovny v budově B fungovaly bez přerušení
a chtěli bychom se tímto také omluvit
obyvatelům Řep za dočasné nepohodlí
a omezení, a naopak poděkovat za pomoc
městské části a paní starostce Synkové
za to, že práce mohou plynule pokračovat.
Co bude nabízet nové centrum? Na jaké
nové služby se mohou obyvatelé Prahy 17 těšit?
Nové obchodní centrum nabídne 75 stávajících i nových provozoven. Snažíme
se zachovat kvalitní služby a prodejny,
na které jsou místní obyvatelé zvyklí, ale
také přivést do centra nové zajímavé nájemníky. I u řady současných ale dojde
k výraznému zlepšení prostředí. Supermarket Albert představí v Řepích svůj

www.repy.cz

nejnovější koncept prodejen. Stejně tak
Česká pošta má připravenu zcela novou
moderní pobočku.
Mezi novými provozovnami určitě stojí
za zmínku prodejna domácích potřeb Pep-

Jak budou stavební práce pokračovat
a kdy bude nové obchodní centrum hotové?
Aktuální generální přestavba jedné z budov bude dokončena v létě příštího roku.
Následně na ni naváže rekonstrukce druhé
budovy a jejich vzájemné propojení zastřešenou pasáží. Vznikne tak pohodlný průchod centrem od zastávky MHD směrem
k sídlišti. Celá rekonstrukce by měla být
dokončena na začátku roku 2022.
DĚKUJI ZA ROZHOVOR.
RADKA SÁLUSOVÁ

foto: společnost Trikaya
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BYLI JSME PŘI TOM

MÍT SPRÁVNÉ SOUSEDY JE K NEZAPLACENÍ

R

ádi bychom se s vámi podělili o příběh, který se v Řepích stal na konci listopadu. Jen díky včasnému zásahu všímavé sousedky má však šťastný
konec.
Osaměle žijící senior měl velké štěstí,
že mu v běžném životě s nákupy a domácností v případě potřeby pomáhala
sousedka Tiffany Čajkovská. Mladá dívka
v osudný den se seniorem komunikovala
dopoledne několikrát přes zavřené dveře.
Bylo jí trochu podezřelé, že jí soused nechtěl otevřít a některé odpovědi byly trochu zmatené, ale přičítala to chvilkovému
rozladění staršího pána.
Přesto jí to odpoledne nedalo a zkusila seniora kontaktovat znovu, aby se
ujistila, že je opravdu v pořádku. To už se
odpovědi nedočkala a z bytu byl slyšet
pouze vyzvánějící telefon, kterým se mu
následně pokoušela dovolat. Na nic nečekala a s velkými obavami o osud souseda
zavolala strážníky. Ti se pustili do velmi odvážného kroku a přes balkon sousedního
bytu v 10. patře se jim podařilo se k bytu
dostat a posvítit do oken.
V bytě ležel spoře oděný muž na zemi,
v okolí bylo vidět několik převrácených
židlí. Strážníci tedy okamžitě vstoupili do
bytu, poskytli muži první pomoc a zavolali

Zachránkyně Tiffany Čajkovská (uprostřed) se svou matkou při rozhovoru se starostkou PhDr. Jitkou
Synkovou. Foto: -ras-

záchranku. Jen díky včasnému zásahu se
podařilo muže stabilizovat a sousedka ho
pak mohla navštívit i v nemocnici, kam
byl převezen.
Všímavou zachránkyni pozvala na radnici i starostka Jitka Synková, aby jí osobně

mohla vyjádřit veliké díky za její včasný
zásah a pomoc druhému.
Kéž bychom všichni ve svém okolí měli
tak přátelské a všímavé sousedy, kteří jsou
ochotni pomoci druhému v nouzi!
RADKA SÁLUSOVÁ

ADVENTNÍ POHLAZENÍ V DOMOVĚ
SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

P

rosinec je měsíc, který bývá samozřejmě každý rok spojován s množstvím adventních akcí, sousedských
setkání, vánočních večírků i besídek... Kdo

foto: -ras-
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by se netěšil na spoustu světýlek zdobících
trhy, vůni trdelníku a svařeného vína, líbivé melodie koled a mnoho dalšího... O to
všechno nás ale prosinec 2020 díky koronaviru ošidil.
Vzhledem k vládním nařízením byly trhy
v podstatě zrušeny, nekonaly se mikulášské besídky, ani adventní koncerty. A tak
ani u nás v Řepích tentokrát neproběhly
tolik oblíbené koncerty v kostele sv. Rodiny, při kterých býval kostel vždy zaplněn do
posledního místečka.
Alespoň malou náhradou však bylo vystoupení sopranistky Markéty Fassati, která
zde v neděli 13. prosince alespoň na dálku,
a tak trochu symbolicky, potěšila klienty
Domova. Zazpívala několik vánočních skladeb, které bylo možno díky kamerovému
přenosu odvysílat v jednotlivých pokojích.
Věříme, že alespoň tímto malým poselstvím se podařilo zpříjemnit večer obyvatelům Domova, vždyť v době koronavirové
pandemie jsou právě oni nejvíce odříznuti
od okolního světa.

foto: -ras-

Nezbývá než doufat, že advent za
rok bude pro nás všechny již mnohem
přívětivější, a hlavně, že se ho dočkáme
ve zdraví!
RADKA SÁLUSOVÁ

ROZHOVOR

VÝJIMEČNÉ OCENĚNÍ PRO TOMÁŠE SLAVATU

S

portovce, neúnavného organizátora závodů pro děti, obětavého člověka, který pomáhá v dětských domovech – Tomáše Slavatu, jsme vám na stránkách Řepské sedmnáctky
představovali již mnohokrát.
Svou činností přináší mnoho let uspokojení všem sportuchtivým dětem a nezapomíná ani na děti z dětských domovů. Neúnavně pracuje pro druhé, rozdává pomoc a radost všem kolem
sebe, často bez ohledu na své vlastní pohodlí či zázemí.
V roce 2020 nemohla řada soutěží díky koronaviru proběhnout,
Tomáš přesto nezahálel. Neúnavně pomáhal, kde bylo třeba
v této velmi těžké době.
V prosinci 2020 jako první Čech obdržel cenu Be Active Local
Hero. Při této příležitosti jsem mu položila několik otázek.
Jako první Čech jste obdržel cenu Be Active Local Hero. Evropská komise ji uděluje za dlouholetou pomoc dětem prostřednictvím sportu. Můžete tuto cenu čtenářům představit?
Cena je určena těm, kteří k pohybu motivují ostatní a podílí se na
podpoře a propagaci sportu ve své zemi. Evropská komise pak rozhoduje o finalistech a 8. 12. 2020 proběhlo on-line vyhlašování přímo
z Bruselu. Jsou to ceny udílené v rámci Evropského týdne sportu.
Ocenění jste obdržel za svou neúnavnou pomoc dětem z dětských domovů prostřednictvím sportu. Minulé měsíce nebyly
díky koronaviru vůbec jednoduché, sport musel trošičku stranou – Vy ale pomáháte stále. Prozradíte jak? Jaké byly Vaše
poslední týdny, měsíce...
Od března 2020 společně s přáteli a sportovci rozvážíme potřebné dezinfekce a ochranné pomůcky napříč republikou do dětských
domovů, Alzheimer center, Domovů seniorů a subjektů, kteří mají
těchto prostředků nedostatek pro své fungování. Už v březnu jsem
zrušil všechny sportovní události a veškeré peníze jsme přesunuli
na nákup všeho potřebného a postupně se k nám přidali další lidé.
V tuto chvíli řešíme individuální rozvozy, podle aktuální situace. Jen
jsme veškerou naši energii přesunuli co nejrychleji na danou dobu.
Jak jste prožíval získání tohoto krásného ocenění?
V tuto chvíli je to pro mě stále neuvěřitelné, je to prestižní ocenění,
o kterém rozhoduje evropská komise a snaží se objektivně posou-

Tomáš Slavata při předání kol výhercům. Slavnostní zakončení Dětské
atletické ligy v řepské Sokolovně na podzim v roce 2019. Foto: -ras-

Tomáš Slavata „v akci“ – jako organizátor závodů Slavata Triatlon Tour.
Foto: -mish-

dit dosah, a hlavně opravdovou angažovanost samotného člověka.
Proto si tohoto ocenění strašně moc považuji a v době, kdy toho
moc nenaspíme a stále se snažíme naplno pomáhat kolem nás, je
to dodání velké energie, abychom nepolevili. Je to nádherný pocit.
Kdo Vás nominoval a jaká byla cesta k zisku této ceny?
Cesta k tomu ocenění prošla evropskou komisí, která v letošním
roce vybírala z 95 nominací a 25 zemí. K samotné nominaci bych
si dovolil citovat slova Českého olympijského výboru: „Tomášova
sportovní kariéra a aktivity jsou velkou inspirací pro české sportovní prostředí,“ dodal Roman Kumpošt, místopředseda Českého
olympijského výboru, který Tomáše Slavatu na cenu nominoval.
Jaké máte plány do roku 2021?
Je těžké teď jakkoliv plánovat co bude v příštím roce, mou prioritou je, aby se teď hlavně co nejdříve dostala Řepská atletika do
běžného provozu, a hlavně jsme mohli udělat vyhlašování Dětské atletické ligy, na které děti čekají. Věřím, že budeme moci
od března zase najet na veškeré sportovní aktivity a být tu pro
děti napříč Českou republikou.
Stále neúnavně pracujete, pomáháte druhým. Přestože máte
doma malou dceru a manželku. Jak se vám daří skloubit pracovní tempo s rodinou?
V tomto směru je to náročné, ale mám strašně velké štěstí, že
mám úžasnou manželku, která se ve všem angažuje se mnou
a jsou dny, kdy rozvážíme potřebné dezinfekční prostředky
i s naší malou princeznou. Tím, že jsou doma i naši kluci Štěpán
a Jula, kterým jsme dali domov, tak je vše také jednodušší, pomáhají s veškerou přípravou. Jsem přesvědčen, že bych toto nikdy
v takové míře nedokázal, pokud bych neměl tak úžasnou rodinu.
Co byste popřál našim čtenářům do nového roku?
Abychom měli dostatek sil a energie zvládnout tuto dobu, která není jednoduchá pro nikoho z nás. Naše hodnoty a priority se
musely v mnoha ohledech změnit a pokud si budeme pomáhat
jako lidé mezi sebou, pak to máme šanci zvládnout.
Držte se a přeji v novém roce jen to dobré!
DĚKUJI ZA ROZHOVOR.
RADKA SÁLUSOVÁ
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VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY V LEDNU

INFORMACE O SBĚRU
BIOODPADU A NEBEZPEČNÉHO
ODPADU V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY (VOK) budou přistavovány
ve všední dny v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod. a o víkendu

V zimním období neprobíhá (vzhledem ke klimatickým podmínkám)
pravidelný svoz bioodpadu prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů. Svoz bioodpadu bude obnoven v březnu 2021.
Mobilní (zastávkový) sběr nebezpečných odpadů, jedlých olejů a tuků
od občanů bude rovněž obnoven v březnu 2021.

od 12 do 16 hod. Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů. VOK ne-

budou na daném stanovišti zůstávat přes noc.

14. 1. 14-18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
22. 1. 14-18 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
30. 1. 12-16 hod. Parkoviště ul. Drahoňovského

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

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

CO LZE ODLOŽIT DO VOK
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností

jako je např. nábytek, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.),
koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.

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

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

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

SBĚRNÉ DVORY
Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběrných dvorech:
• Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 736 518 204
• Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova, tel.: 731 142 348
Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18.00 hod. (v zimním období
do 17.00 hod.), sobota: 8.30 – 15.00 hod.
Ing. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
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Pro odložení výše uvedených odpadů lze využít sběrné dvory
hl. m. Prahy.

VÁNOČNÍ STROMKY
DO POPELNICE NEPATŘÍ
Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad,
protože tím snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně
přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (sídliš–
tě), lze stromky volně odložit vedle nich. V ostatních případech
(rodinné domy či nádoby umístěné v kleci) vánoční stromek odložte u nejbližšího stanoviště na tříděný odpad.
Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil,
rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale
do sběrného dvora.

PŘISTAVOVÁNÍ VOK A BIOVOK
V ROCE 2021
Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný
odpad (VOK) a velkoobjemových kontejnerů na bioodpad (BIOVOK)
je hrazena z rozpočtu hlavního města Prahy. Dne 19. 11. 2020
obdržela MČ Praha 17 dopis od náměstka primátora Ing. Petra
Hlubučka ohledně snižování počtu přistavovaných VOK a BIOVOK
v roce 2021. Četnost svozů bude ze strany hlavního města snížena
přibližně na polovinu. V 1. pololetí roku 2021 tak bude přistaveno
20 ks VOK (v roce 2020 to bylo 45 ks) a 9 ks BIOVOK (v roce
2020 to bylo 18 ks). „Jsme si vědomi, že se jedná o výrazné snížení. Městská část Praha 17 je proto připravena operativně jednat
v případě nedostatečného množství VOK či BIOVOK a případně
financovat potřebné velkoobjemové nádoby ze svého rozpočtu,“
uvedl místostarosta Martin Marek.
I nadále zůstává zachována možnost odkládání velkoobjemového
odpadu a bioodpadu ve všech sběrných dvorech na území HMP
bez omezení. Ve dvou sběrných dvorech, v Praze 4 na Spořilově
(ul. Zakrytá) a v Praze 9 ve Vysočanech (ul. Pod Šancemi), nově
fungují tzv. re-use pointy – místa pro odložení předmětů, které
mohou ještě dále sloužit, místo aby se staly odpadem. Předměty
typu nábytek, vybavení domácností, sportovní potřeby, knížky či
hračky jsou následně nabízeny on-line prostřednictvím aplikace:
https://praho.nevyhazujto.cz/ nejdříve partnerským organizacím –
charitám, městské nábytkové bance, sociálním odborům a dalším.
Předměty, které nevyužijí tyto organizace, si mohou lidé rezervovat
ve veřejně přístupné části aplikace a poté zdarma vyzvednout. Bližší
informace k projektu naleznete na: https://reuse.praha.eu/.
Ing. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KOMUNITNÍ ZAHRADA V ROCE JEDNA

K

omunitní zahrada, provozovaná Komunitním spolkem Řepy, oslavila
1. ledna první rok své fyzické existence. Bylo by však neúplné nezmínit zde,
že roku jedna předcházel rok nula. Nula neznamená, že se v tomto roce kolem zahrady nic nedělo. Naopak, byl to rok plný pilné práce, nadšení, zklamání, papírování, ale
i nezdolné víry, že dobrá věc se nakonec
musí podařit. Po čekání na podporu proklamovanou před volbami se však na závěr
roku snesla pomoc doslova z nebe – komunitní zahrada získala do pronájmu pozemek
od kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a nakonec i štědrou podporu z grantu MČ na volnočasové aktivity.
Pozemek budil na první pohled různé
emoce – zanedbaný úhor na konci Řep
zvíci bývalé stavební skládky, sousedství
parkoviště a silnice, otevřený prostor bez
stromů. I někteří z iniciátorů zahrady si zprvu nedovedli představit, že tady by mohl
vzniknout prostor ke vzájemnému setkávání
a zahradničení…no a ti samí lidé sem teď
chodí s dětmi a nemohou je odtud často
dostat domů.
Všechno vám tu ukradnou. To byla
častá věta, slýchaná od kolemjdoucích,
kterým bylo nutno vysvětlovat, co se tu na
pozemku děje a proč tu některé dámy pravidelně sbírají psí exkrementy a nedopalky
a usilovně vyhrabávají starou trávu. Věřte
nebo nevěřte, neztratilo se ani nářadí, ani
nic z loňské bohaté úrody; naopak nám
některé věci a rostliny na zahradě potichu
přibyly, třeba malý gril, koš nebo různé
sazenice. Neznámým dárcům děkujeme!
Našli se i lidé, kteří pravidelně sami přinášeli vodu do sudů z nedalekého rybníka.
Ohniště, jako první „stavba“ na zahradě vůbec, se stalo zcela přirozeně pomyslným středem zahrady, místem setkání,
odpočinku a sdílení.
Bez kompostu ani ránu. Další stavbou
byl tříkomorový kompostér, vybudovaný ze
starých palet. Dostal časem bratříčka, aby
kapacita byla dostatečná. Na zahradě s tak
nekvalitní půdou je potřeba kompostu nekonečná. Komunitní zahrada má štěstí, že
v Řepích žije řada lidí, pro které není třídění
bioodpadu nic obtěžujícího. Naopak jsou rádi,
že ještě může posloužit tam, kam správně
patří, tedy v půdě. Pro myšlenku využití rostlinného materiálu, který jinak končí zbytečně
ve směsném odpadu, se podařilo získat i tři
řepské restaurace (Sokol, Twin Lids a Šenkovnu). Poctivě sbírají použitý kávový lógr do
nádob, v kterých je členové spolku odnášejí
na zahradu. Po výzvě v Řepské 17 se k nim
přidali i jednotliví občané Řep a nosí lógr
z kanceláří, z domova i třeba z cukrárny. A pak
už mohly vzniknout první záhony.
Každý zahradník totiž ví, že pro dobrou
úrodu je třeba nejpozději v květnu vysadit
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Pohádky dětem jen nečteme, my je i žijeme! Foto: Archiv komunitní zahrady

sazenice zeleniny jako jsou rajčata, cukety,
dýně. První tři záhony byly vybudovány
jako jednoduché ohrádky, naplněné dovezenou zeminou a osázené sazenicemi
z přebytků odjinud. Ty měly naštěstí díky
upršenému roku a řepským hasičům co
pít a tak se nám za několikaměsíční péči
zahrada odměnila na zdejší poměry opravdu nečekanou úrodou.
Na konci dubna na zahradu ještě stihly „přilétnout“ čarodějnice v rouškách
a pohrát si s dětmi, a pak jsme se konečně
dočkali...
Slavnostní otevření zahrady muselo být kvůli epidemii covidu odloženo
až na konec května. O to víc jsme si ho
všichni užili. Děkujeme řepskému Odboru
životního prostředí za vstřícnost a první posekání zahrady, než jsme měli k dispozici
vlastní sekačku.
Dostali jsme ho! V červnu jsme se
dozvěděli skvělou zprávu, že jsme od
Magistrátu hl. m. Prahy získali grantové
prostředky na zakoupení nádrží na vodu,
vybudování plotu, altánu se skladem nářadí a na výsadbu ovocných stromů. Práce
na zahradě tím získaly zcela nový rozměr
a tempo.

Ten dělá/daruje to a ten zas tohle.

Jaro pokročilo, tráva po zahájení opět poporostla a bylo třeba sekat trávu – kde ale
vzít sekačku, když peníze chybí? Sekačka
se objevila, i šikovné ruce, které ji opravily, a brzy na to i ochotný sekáč. Na čem
budeme u ohně sedět? Jednoho dne stály u ohniště čtyři velké javorové špalky...
následoval stůl, nástěnka, paletový domek
pro děti. Pozemek se tak kousek po kousku proměňoval v místo, kde je možné se
zastavit a pobýt. Svým způsobem může na
zahradě pomoci opravdu každý; i naši dva
členové na vozíčku, Martina a Pepa, pomáhali se zpracováním dřeva. A abychom

se mohli setkávat pravidelněji, zavedli
jsme spolkové středy, které jsme trávili
prací na záhonech a večerním posezením
u ohýnku.
Pozvání dostali i všichni řepští zastupitelé a paní starostka. Podívat se přišel pan
doktor Katra a častým návštěvníkem byl
Michal Štěpař. A bylo na co se dívat! Na
zahradě byl díky finanční pomoci ze strany
MČ uspořádán workshop na výrobu záhonů pro členy spolku. Účast byla hojná, za
jeden den se podařilo připravit prvních 13
záhonů a tento rok přibydou další.

Listopadová výsadba ovocných
stromů se stala vyvrcholením letošní

činnosti spolku na zahradě. Předcházela
ji pečlivá příprava výběru vhodných druhů
a jejich umístění. Bylo třeba zajistit mechanizaci a vyhloubit dostatečně velké díry, což
v této kamenité a jílovité půdě nebylo nic
snadného. Stromy byly zasazeny do směsi
kompostu a kvalitní zeminy. Snad se ujmou
a dočkáme se v budoucnu prvních plodů.
Vývojem na zahradě byli překvapení
i Mikuláš s čertem a andělem, kteří za
dětmi v rouškách a s nadílkou přišli přímo
na zahradu.
Ale to už nastaly první mrazivé dny a krmítko pro drobné ptáky se vrátilo na své
místo na velkém ořechu. Malý ořech se
dočasně stal ořechem vánočním a každý,
kdo šel okolo, ho mohl přizdobit podle svého – jednoduše komunitní vánoční strom.
Jsme prima parta. A proč to všechno vlastně? Není lepší se s lidmi potkávat v hospodě nebo na louce se psy?
Odpověď je jednoduchá: lidé jsou různí
a každému vyhovuje něco jiného. Komunitní zahrada je tu pro všechny a právě ta
různost (věku, vzdělání, národnosti, schopností, možností,...) ji obohacuje a naplňuje
její smysl.
Ing. IVANA ŠTĚTINOVÁ
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JAK NA NOVÝ ROK…
V minulém čísle naší Řepské sedmnáctky jsem vás pozvala
na malou exkurzi do adventu našich předků. V lednovém čísle
mi tedy dovolte malé ohlédnutí za novoročními oslavami
a svátkem Tří králů v lidové tradici.

Tříkrálová obchůzka v podání DFS Kytice. Foto: Marek Šplíchal

Poslední den v roce slaví svůj svátek

Silvestr. Víte ale, kdo sv. Silvestr byl?

Sv. Silvestr byl významným biskupem
a papežem, který zemřel 31. 12. 335. Za
jeho pontifikátu, který trval 21 let a 11
měsíců, došlo k proměně Říma, začaly zde
vyrůstat nejvýznamnější římské chrámy,
skončilo pronásledování křesťanů. Mimo
jiného provedl úpravu bohoslužeb, vydal
řadu liturgických nařízení a pokřtil např.
císaře Konstantina Velikého (který povolil tzv. Milánským ediktem křesťanům
svobodnou volbu vyznání) a jeho ženu
Helenu.
Sv. Silvestr je patronem dobré úrody
a ochráncem domácích zvířat. Na jeho
svátek podle lidové zvyklosti hospodyně
nesušily prádlo, aby tak předešly smrti
někoho z blízkých lidí.
Bujarou oslavu Silvestra a Nového
roku bychom v lidové tradici však v pod-

statě nenašli. Bývalo spíše zvykem chodit
poděkovat za nový rok do kostela. V některých oblastech byl oblíbený půlnoční
ovar, kroupy a křen s jablky. Objevovala se
také pověra, že se nesmí jíst nic z drůbeže,
aby neuletělo štěstí. Tu jistě většina z nás
dodržuje dodnes.
Mnohde můžeme narazit také na tzv.
„ometačky“, tedy černě oděné chudé
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ženy, které chodily dům od domu, třikrát
zaklepaly a třikrát ometly kamna, což mělo
zajistit, aby dobře hřála a ve stavení se
drželo štěstí.
Nový rok v lidové tradici byl také významný tím, že na nová místa ve službě
nastupovali pacholci a děvečky, kteří si od
původního hospodáře odváželi bohatou
výslužku. Mnohde se jednalo také o sváteční koláč, zdobený proutky, mašlemi,
sušeným ovocem…
Tradice novoročních předsevzetí je naopak velmi stará, lidé již v 16. století
vstupovali do nového roku s pokorou
a touhou ve svém životě v novém roce
mnohé zlepšit.
Bujaré oslavy posledního dne v roce,
půlnoční přípitky a ohňostroje – to všechno přineslo postupně 19. a zejména moderní 20. století. Silvestrovské veselí se
samozřejmě nejdříve uchytilo ve velkých
městech. V Praze se čekávalo na půlnoční
výstřel na hradbách, příchod nového roku
pak oznamovaly zvony a ani všeobecná
radost, že se obyvatelé Prahy dočkali dalšího roku, nechyběla.
Naše moderní doba pak zakotvila i typické symboly štěstí – jako jsou prasátko,
čtyřlístek či podkova, které nesmějí chybět
na žádném novoročním přání.

Ale vraťme se ještě „na skok“ do historie. V lidové tradici bylo vánoční období
zakončeno svátkem Tří králů (6. ledna).
V liturgických pramenech je tento den
označován jako svátek Zjevení Páně a jeho
pozdější spojení se Třemi králi je v podstatě výsledkem lidové kultury. Svědectví
o králích, kteří přinesli ke kolébce narozeného Ježíše dary, najdeme v evangeliu sv.
Matouše. Nikde v Písmu se však neuváděl
přesný počet těchto mudrců ani jejich jména. Prvním autorem, který uvedl konkrétní
jména tří králů, byl až ve 12. století kancléř
pařížské Sorbonny Petr Comestor.
Jména Kašpara, Melichara a Baltazara
tak v dnešní době zná asi každý, už díky iniciálám, které se napsané svěcenou křídou
objevují nad dveřmi příbytků mnohých z nás.
Možná by vás ale mohlo překvapit,
že původní význam těchto písmen mohl
být jiný a jednalo se o zkratku "Christus
mansionem benedicat" – tedy požehnání
- "Kristus ať požehná příbytek".
Ať už byla historie jakákoliv, tříkrálové obchůzky mají velmi dlouhou tradici
a v českém prostředí mají v podstatě stejnou podobu již od Třicetileté války.
A pokud jste se nikdy nezamysleli nad
významem jednotlivých darů, tak vězte, že
zlato bylo vždy vnímáno jako nejcennější
kov, tedy kov hodný nového krále. Kadidlo
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je směs vonných dřevin a pryskyřic a odedávna bylo používáno při liturgických obřadech. Bylo tedy symbolem přiznávajícím
Kristovo božství. Myrha je pak vonná šťáva
vytékající ze stejnojmenného keře. Byla vždy
velice ceněna a dovolit si ji mohli jen ti nejzámožnější. Kromě jiného měla konzervační
účinky a používala se již ve starém Egyptě
k balzamování mrtvých těl. Můžeme ji tedy
vnímat jako jakousi předzvěst Kristovy smrti
a utrpení.
Svátek Tří králů je spojen s konáním
mše v kostelích, při které dochází k posvěcení významných atributů, které mají
i v dalším roce liturgický i zvykový význam.
Jedná se o vodu a křídu, také kadidlo,
olej a zlaté předměty. Tedy dary, které tři
mudrcové přinesli do Betléma novorozenému Ježíškovi.
V dřívějších dobách si lidé svěcenou
vodu nosili domů, kde si vykropili světnici,
křídou pak označili veřeje domu.
Velmi populární bývaly (a mnohde jsou
dodnes) výše zmiňované tříkrálové obchůzky malých chlapců, kteří byli převlečeni
buď v součástech ženského ošacení, jindy
posloužil i oděv ministrantský. Na hlavách
byla slavnostně usazena papírová koruna.
Chybět nemohl ani „ten černý vzadu“
– tedy mouřenín Baltazar. S posvěcenou
křídou pak psali nad dveře jednotlivých
stavení žehnající iniciály K + M + B.
Chlapci v rukou nosili také hvězdu –
tedy symbol světla, který je do Betléma
zavedl. V jednotlivých domech popřáli
obyvatelům vše dobré do nastávajícího
roku, např. takto:
„Vinšujeme vám šťastnej a veselej
novej rok, abyste ho s radostí přečkali
a s menšími hříchy, s větší radostí po smrti
se radovali v nebeském království“.
Chybět nemohla ani tradiční píseň, kterou si s radostí zpíváme ještě dnes:

Tři králové, které jsme mohli potkat v lednu 2020 při tříkrálovém průvodu v zahradě Kláštera sester
boromejek. Foto: -ras-

My tři králové jdeme k vám,
Štěstí, zdraví vinšujem vám.

A co ty tam, černý, vzadu
vystrkuješ na nás bradu.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli zdaleka.

A já, černý, vystupuju
a nový rok vám vinšuju.

Zdaleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

A my všichni vystupujem
a nový rok vám vinšujem.

Setkání u živého betléma v zahradě sester boromejek v lednu 2019. Foto: -ras-

Odměnou za písně a přání byla pak
chlapcům bohatá koleda.
Tříkrálová obchůzka je stále velmi živá
a oblíbená na mnoha místech naší republiky. Nejinak je tomu v Řepích, kde ji každoročně pořádá řepská farnost. V tom našem
řepském podání se jedná zejména o milé
setkání, kdy je připraven živý Betlém, zpívání koled, poutavé vyprávění pana faráře,
příchod Tří králů. Nechybí ani občerstvení,
které zajišťují sestry boromejky.
Letošní možnost konání v době uzávěrky lednového čísla zpravodaje ještě
nebyla známá. Je bohužel pravděpodobné, že pandemie koronaviru překazí i tuto
milou tradici.
Nezbývá než doufat, že v lednu 2022 se
opět na zahradě Kláštera potkáme!
RADKA SÁLUSOVÁ

www.repy.cz
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INFORMUJEME

„Nikdy nic nikdo nemá
míti za definitivní…“
Jan Werich
Řepský Klub dobré nálady
vás zve na

KARNEVAL
OPTIMISTŮ
V sobotu 6. února 2021
od 19 hodin
v KC Průhon
Tancování v mezích zákona,
veselé scénické čtení
a další piškuntálie.
Ceny pro klauny, šašky
a usměvavé tváře.
Vstupné 80,-, senioři 40,-.
Rezervace nutná předem * Tel. 604 136 139 *
Občerstvení vlastní.
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BYLI JSME PŘI TOM

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ PRO ŘEPSKÉ SENIORY

M

ěstská část Praha 17 a Centrum sociálně zdravotních služeb uspořádaly
ve čtvrtek 17. prosince předvánoční
setkání pro seniory.
Vzhledem k epidemiologické situaci se
od podzimu nemohou naše seniorské kluby
scházet, není možné uspořádat ani tradiční
předvánoční besídky tak, jak jsme byli v minulosti zvyklí. Dopolední setkání na zahradě
u Centra sociálně zdravotních služeb bylo příjemnou alternativou, aby mohla být dodržena
všechna hygienická opatření.
Akce si kladla za úkol zajistit zejména možnost se v době adventu potkat a připomenout
si, že přes všechna omezení se blíží nejkrásnější svátky v roce.
Pro naše seniory byly připraveny bramboříky a také brožury o historii Poutního areálu
Panny Marie Vítězné, které městská část vydala u příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře.
I přes chladné počasí nechyběla radost
ze setkání, dobrá nálada i hezké adventní
naladění.
RADKA SÁLUSOVÁ

foto: -mish-

PŘEDVÁNOČNÍ NADÍLKA V KLUBU 17

N

ízkoprahové zařízení Klub 17 působí v naší městské části již mnoho
let. Přináší spoustu zábavy, radosti
a akcí pro všechny své návštěvníky. Děti,
které klub navštěvují, zde najdou smysluplné
trávení volného času, mohou se zúčastňovat mnoha akcí nebo si jen přijít popovídat.
Kvůli pandemii koronaviru však musela
být na podzim činnost klubu pozastavena.
V předvánočním čase by se tak nemohlo
konat ani tradiční rozdávání dárků, na které
se všechny děti vždy těšily.
Podařilo se však najít řešení, kterým
bylo „odpoledne s Klubem 17“ konané
venku na zahradě. Aby bylo možné dodržet
všechna nutná opatření, bylo nutné omezit
program, nemohly se konat např. oblíbené
dílničky. Přesto nechyběly koledy, předvánoční naladění a dobrá nálada.
Díky projektu „krabice od bot“, který pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické, byla připravena veliká hromada dárků,
která potěšila všechny příchozí děti.
Z jejich upřímné radosti bylo patrné, že
si toto odpoledne opravdu užily a dobrá
věc se podařila.
RADKA SÁLUSOVÁ

foto: -ras-

PODĚKOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ V ŘEPÍCH
Ráda bych poděkovala pracovníkům z Centra sociálně zdravotních služeb v Bendově ulici za vzornou péči o moji maminku Blaženu Lněničkovou.
Pouze díky jejich skvělému přístupu mohla být maminka během své nemoci tři roky v domácím prostředí.
RADMILA LNĚNIČKOVÁ

www.repy.cz
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SPORTOVNÍ CENTRUM ŘEPY
SOBOTA 30.1. 2021, 19:00 HOD

K

Rezervaci a prodej vstupenek zajišťuje KC Průhon,
telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz. Promítání filmu se
koná ve Sportovním centru Řepy, Na Chobotě 420/16, 163 00 Praha 17
A4 diego maradona.indd 1
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Literární soutěž
sci-fi · fantasy · thriller

NEJLEPŠÍ AUTOR VYHRÁVÁ KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ!
KNIHOVNA VYDÁ SBORNÍK NEJLEPŠÍCH VYBRANÝCH POVÍDEK!
Napiš povídku v žánru
sci-fi, fantasy nebo thriller.
Vyhraj nejen cenu, ale i vydání vlastní povídky!
Základní pravidla povídky: žánr, rozsah max.
7 normostran, v českém jazyce, nesmí se jednat
o již publikované dílo.
K povídce uveď svoje jméno a příjmení, věk,
telefonní číslo nebo e-mail (kam můžeme zaslat
info o případné výhře).
Povídku pošli do 5. 2. 2021 na e-mail
knihovna@pruhon.cz, přes zprávu na
Facebooku Místní knihovna Praha - Řepy, nebo
vhoď do schránky KC Průhon (vlevo vedle
vchodu). Schránka má omezenou kapacitu,
pokud můžeš, využij online zaslání.
Soutěž bude vyhodnocena v kategoriích
do 15 let a od 15 let.
Výherce vybere komise:
PhDr. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17
Mgr. Aleš Koutný, MBA, ředitel KC Průhon
Ing. Hana Pudilová, ředitelka soutěže

Místní knihovna v Praze Řepích, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 17
knihovna@pruhon.cz, 601 324 852, www.pruhon.cz
R17_A4_literarni_soutez.indd 1
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VIRTUÁLNÍ 3D
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KC Průhon
Socháňova 1220/27
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Sokolovna se stala zkušebnou
divadelníků z Damúza
Řepská Sokolovna se stala na několik dní domovem Divadla
Damúza, které zde nacvičovalo inscenaci pro děti „Ronja, dcera
loupežníka“. Hru na motivy stejnojmenné knihy Astrid Lindgrenové o dobrodružství v divoké přírodě a kamarádství Ronji
a Birka, syna vůdce znepřátelené tlupy loupežníků.
Režijně vychází z poetiky loutkovo-výtvarného divadla s výraznými divadelními metaforami, kterou divadlo kombinuje
s prvky tzv. nového cirkusu. Umělecký charakter nového cirkusu se zakládá na mísení jednotlivých druhů umění v různé míře
i zastoupení. Jeho neodmyslitelnou součástí je artistika, tedy
druh scénického umění, jehož podstatou je dokonalý fyzický
projev spojující ladnost a vrcholnou obtížnost v harmonický
celek.
Divadelní představení „Ronja, dcera loupežníka“ je určené pro
dětské publikum ve věkové kategorii 6 - 14 let.
Režíruje Filip Jevič. Autorem scénografie je Kamil Bělohlávek,
hrají: Miroslava Bělohlávková, Richard Fiala a Adam Jarchovský. Autorem hudby, který bude představení i živě doprovázet,
je Marek Bělohlávek.
Divadlo Damúza plánuje v roce 2021 své vystoupení pro veřejnost i v řepské sokolovně. „Přesný termín představení, s ohledem na současnou situaci, není znám. Pravděpodobně se bude
jednat o víkendové představení pro rodiny s dětmi nebo dopoledne ve všední den pro školy. Jakmile to bude možné, budeme
veřejnost informovat o termínu představení Divadla Damúza,“
uvedla Hana Pudilová, vedoucí marketingu KC Průhon.

Sokolovna Řepy, Na Chobotě 125/2b, 163 00 Praha – Řepy, www.sokolovnarepy.cz
Celý repertoár a více informací o souboru Damúza najdete na www.damuza.cz
A4 - report sokolovna damuza.indd 1
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Vydej se na netradiční dobrodružnou výpravu a poznej řepskou historii. Odpověz na soutěžní
otázky a výhra může být tvoje. Hrajeme o tyto hodnotné ceny:
1. místo: Fitness náramek, 2. místo: Trekingové hole, 3. místo: Termoska s hrníčkem.
Výherci také získají knihu Jaroslava Hájka - Řepy krásné, Řepy mé. Další úspěšní účastníci soutěže
se mohou těšit na malý dárek. V případě více soutěžících se stejným počtem správných odpovědí
proběhne slosování. Zakroužkuj správné odpovědi, vyplň údaje a vhoď do schránky KC Průhon
do neděle 31. 1. 2021. Body na mapě ti poradí, jakou trasou se máš vydat a kde hledat odpovědi.

Za pomoc při tvoření soutěže patří poděkování řepskému rodákovi panu Jaroslavu Hájkovi.

KC PRŮHON, SOCHÁŇOVA 1220/27, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.PRUHON.cz
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1. Do které doby sahají prvopočátky „Velké hospody
na Bílé Hoře“?
A) do doby předbělohorské
B) do doby pobělohorské
C) do doby třicetileté války
2. Sochy světců, které jsou umístěny u hlavního vchodu
kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře, jsou?
A) sv. Cyrila a Metoděje
B) sv. Jana Nepomuckého a Jana Křtitele
C) sv. Šebestiána a Rocha
3. Co se v minulosti až do 80. let minulého století nacházelo v těchto místech (celé prostranství kolem zástavby
staré Fialky a nového lesoparku)?
A) rozlehlé polnosti
B) vojenské cvičiště
C) nic, jen neudržované plochy
4. Jak vnikl název ulice Opuková?
A) za šera tehdejší rychtář zakopl o opukový kámen a upadl,
vstal, očistil si oděv a mávnutím ruky řekl, „a bude se tato
ulice jmenovat Opuková“
B) všechny domy v této ulici jsou postaveny z opukového
kamene
C) původně v této lokalitě byl opukový lom
5. Budova Úřadu MČ stojí na místech, kde se nacházela?
A) bývalá pole
B) zelená louka
C) bývalá pískovna
6. Čí socha historicky spjata s osudy Řep je umístěna
s pomníkem na hlavním (starém) hřbitově?
A) továrnice Studničkové
B) bývalé rychtářky
C) neznámé ženy
7. Na vězeňském/trestaneckém hřbitově je pohřben
nejznámější a legendami opředený loupežník Václav
Babinský. Víte, jak byl také přezdíván?
A) Venca loupežník
B) Venca z Pokratic
C) Neposlušný Václav
8. Kdo byl sv. Martin, patron, po kterém byl řepský kostel
vysvěcen?
A) původně římský voják, který byl prohlášen za svatého
biskupem v Tours
B) ochráncem chudých, který navštívil Řepy
C) vědec a církevní filozof

soutez_repy_hajek_3-3.indd 2

9. Co se nacházelo v místech dnešního parkoviště a obchodu
Penny Market až do 70. let minulého století?
A) park
B) pole a louky
C) rybník
10. Co bylo součástí řepského kláštera řádu sv. Karla Boromejského v minulosti?
A) sirotčinec a později ženská trestnice
B) škola pro chudé ženy a výchovný ústav
C) výchovný ústav a škola pro chudé sirotky
11. V kterém roce byla vystavěna a otevřena řepská
sokolovna?
A) v září 1715
B) v září 1929
C) v září 1990
12. Co se až do konce 80. let minulého století nacházelo
v místech dnešní prodejny a parkoviště Tesco na rozhraní
křižovatky Galandova a Makovského?
A) rybník Průhon
B) statek Průhon
C) pole s potokem Průhon
13. Jak vznikl název Blatiny?
A) je na tzv. hornině – hlíny pro výrobu a pálení cihel jakož
i celé okolí až po rybník Hliník
B) byla tato oblast neustále zablácená z okolních polí
C) těžilo se tu bláto a materiál pro výrobu keramiky
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI ZAKROUŽKUJ, VYPLŇ KONTAKT, STRÁNKU
VYTRHNI, SLOŽ A VHOĎ DO SCHRÁNKY KC PRŮHON DO 31. 1. 2021.
Jméno a příjmení......................................................................
Tel.číslo/e-mail.........................................................................
Přihlášením do soutěže souhlasíte se zpracováním osobních údajů v rozsahu jednotlivých položek, které budou zpracovány pouze za účelem soutěže a budou uchovány po
dobu trvání soutěže.

24.11.2020 10:54:19
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ČTENÁŘSKÝ MOST
HAMBURK – PRAHA

K

vůli současné pandemii koronaviru
byla v letošním roce zrušena celá
řada akcí, mezi nimi i mnoho plánovaných aktivit v rámci 30. výročí městského partnerství mezi Hamburkem a Prahou.
Projekt „Čtenářský most Hamburk –
Praha“ si klade za cíl propojit děti z obou
měst pomocí čtení i v této složité době.
Vzdálenost necelých 500 km mezi oběma
městy děti zdolají pomocí čtení. Každou
přečtenou stránkou se děti o kousek přiblíží, až se nakonec obě strany mostu
virtuálně propojí. Šest stránek knížky odpovídá přibližně 1 metru, pro vzdálenost
mezi Hamburkem a Prahou (asi 500 km) je
tedy potřeba cca 3 000 000 stran!
Žáci 1. – 6. tříd ZŠ Jana Wericha se
k projektu, který trvá až do konce ledna,
připojili v prosinci a úspěšně zdolávají metry na dlouhé cestě doma i ve škole. Děkujeme rodičům a prarodičům za podporu,
kterou dětem při čtení poskytují.

ZŠ Jana Wericha
děkuje všem svým
příznivcům
za podporu v uplynulém
roce
a přeje
klidný a úspěšný
rok 2021.

©Freie und Hansestadt Hamburg

ZA ŠKOLNÍ KNIHOVNU
ZŠ JANA WERICHA
BARBORA BOUSOVÁ

MODERNÍ TECHNOLOGIE
V ZŠ JANA WERICHA

N

aše škola již od roku 2016 používá školní administrativu v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Škola online. Třídní
knihy, žákovské knížky a mnoho dalších
papírových dokumentů tak skončilo v propadlišti dějin. V dalším roce jsme uvedli
do provozu elektronický systém Bell Hop
pro bezpečné vyzvedávání dětí ze školní družiny. V následujících letech se nám
povedlo vybudovat a zprovoznit odbornou
učebnu přírodních věd vybavenou počíta-

Foto: Freepik.com
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či, měřící a laboratorní technikou a tablety
pro žáky. Průběžně vybavujeme třídy dataprojektory, tak že dnes máme vybaveno
90 % učeben.
Dalším plánovaným krokem bylo zřízení účtů všem našim učitelům a žákům na
Office 365, a tím umožnit bezplatný přístup k většině produktů Microsoftu (Word,
Excel, Powerpoint, Teams aj.).
Nástup karanténních opatření na jaře
tohoto roku urychlil realizaci tohoto záměru, a tak jsme mohli začít vyučovat
online. Všichni jsme se tento pro nás nový
způsob práce snažili naučit co nejrychleji.
Přes počáteční obtíže, a třeba i nedůvěru
některých z nás k této nové formě práce,
byli učitelé i žáci na začátku tohoto školního roku dobře připraveni na distanční
výuku. Posledním slabým článkem byly
zastaralé stolní počítače ve třídách. Povedlo se nám zakoupit nové notebooky
pro téměř všechny učitele a pokrýt celou
školu bezdrátovým internetem.
Samozřejmě stále je co vylepšovat, ale
myslím, že jsme za posledních několik let
udělali velký pokrok ve využívání moderních technologií.
Mgr. VÁCLAV SOUKUP,
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY

ZE SRDCE
GRATULUJEME…
…Tomáši Slavatovi, kterému Evropská
komise udělila prestižní cenu #Beactive
Local Hero. Titul je udělován jednotlivcům, kteří dlouhodobě pracují na zlepšení komunitního prostředí pomocí sportu.
Bývalý žák naší školy, který organizuje seriály sportovních aktivit pro děti (Dětská
atletická liga, Slavata Triatlon Tour) a podporuje tak smysluplné využívání jejich volného času, systematicky zajišťuje pomoc
dětským domovům v oblasti zásobování
dezinfekcí a ochrannými prostředky a také
se podílí na humanitární pomoci pro sirotky v uprchlických táborech, je prvním Čechem, který cenu získal.
VEDENÍ ZŠ JANA WERICHA

OPRAVA
V materiálech ke 35. výročí otevření
ZŠ Jana Wericha, zveřejněných v prosincovém čísle Řepské 17, byl chybně uveden rok nástupu Mgr. Naděždy
Šupové do funkce ředitelky. Naděžda
Šupová tuto funkci vykonávala v letech 1989–2003. Za chybnou informaci se omlouváme.
ZŠ JANA WERICHA
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ÚSPĚŠNÉ ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z EU
V ZŠ GENPOR. FRANTIŠKA PEŘINY V ROCE 2020
Oblast čerpání prostředků z Evropských fondů je, jak známo,
rozsáhlá a mnohotvárná. Má svá četná úskalí, kterým mohou
čelit jen úspěšní žadatelé.

S

pecifika má získávání financí z těchto fondů v oblasti školství a vzdělávání. To si dlouhodobě uvědomujeme i my, v Základní škole genpor. Františka
Peřiny, jejímž zřizovatelem je naše městská část.
Škola má svoji exkluzivitu mezi pražskými základními školami i v tom, že je
současně fakultní základní školou Karlovy univerzity. Její grantová strategie
je velmi úspěšná po řadu let a přináší jí
značný ekonomický efekt. Celá řada projektů realizovaných školou v uplynulém
období je cílena jak na vzdělávání žáků,
tak i na zdokonalování profesní přípravy
učitelů. Již samotné názvy úspěšně realizovaných projektů této školy napovídají,
v jakých oblastech jsou granty a dotace
z EU využívány: Školní speciální pedagog,
Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné
logiky a deskových her, Klub cizího jazyka,
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním
neúspěchem. Všechny tyto aktivity jsou
financovány z prostředků v rámci Výzvy-Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II., stejně
jako Projektové dny mimo školu, během
kterých se žáci prvního i druhého stupně
naší školy podívali na zajímavá místa naší
republiky, kde se pod vedením svých vyučujících a s odbornými průvodci naučili
mnoho nového zážitkovou formou.
V neposlední řadě se jedná i o oblast
inkluze, začlenění žáků jiných národností

nebo velmi oblíbená zájezdová poznávací
činnost do řady evropských zemí.
Pro naše nejmenší žáky z přípravného
ročníku a jejich rodiče zajišťujeme, v rámci
Dětského klubu při ZŠ genpor. Františka
Peřiny, vynikající péči v době mimo školní
vyučování s využitím financí z Operačního
programu Zaměstnanost, Evropská unie –
Evropský sociální fond.
Ve škole je dlouhodobě realizován Školní projekt Ovoce a zelenina do škol, jehož
garantem je Státní zemědělský intervenční fond. Ovoce nebo zeleninu a mléčné
výrobky děti dostávají jedenkrát týdně,
bezplatně, v souladu s výší stanoveného
měsíčního limitu na jednoho žáka. Je navržen tak, aby dětem pomáhal přivyknout
si zdravé stravě.
Úspěšně jsme žádali také o finanční
podporu na projekt Inkluze na ZŠ genpor.
Františka Peřiny, Operační program Praha – pól růstu. V naší škole se vzdělává
řada žáků s odlišným mateřským jazykem.
Abychom jim usnadnili začlenění do výuky
i kolektivu, financovali jsme z těchto prostředků pozice dvoujazyčného asistenta
a interkulturních pracovníků, kteří jsou

nápomocni pedagogům, žákům i jejich
rodičům v situacích, kdy je odlišný mateřský jazyk překážkou v porozumění. Řada
žáků s odlišným mateřským jazykem využila i možnost doučování českého jazyka
pro cizince.
V letošním roce, kdy bylo základní
školství paralyzováno protikovidovými
opatřeními by se mohlo zdát, že se veškerá činnost v oblasti získávání finančních
prostředků z EU musela i v Základní škole
genpor. Františka Peřiny téměř zastavit.
Opak je však pravdou. Škole se navzdory
těžké situaci podařilo dosáhnout řady pozoruhodných úspěchů. Velkým přínosem
je kompletní modernizace dvou pracoven,
jejich vybavení počítačovou technikou
včetně nábytku a dalšího příslušenství.
Realizace takto velkého plánu byla možná díky financím z rozvojového programu Zkvalitnění vzdělávání na základních
školách na území Hlavního města Prahy,
jehož součástí je realizační plán Zkvalitnění
vzdělávání na ZŠ genpor. Františka Peřiny.
Aktivity financované z grantů v naší
škole zdaleka nekončí, mnohé jsou naplánovány na několik příštích let a intenzivně
pracujeme na jejich realizaci tak, abychom
našim žákům i nadále poskytovali vzdělání,
zázemí a podnětné zážitky ve vysokém
standardu.
Mgr. JARMILA PAVLIŠOVÁ,
ŘEDITELKA ŠKOLY

JSOU VĚCI, KTERÉ NEZMĚNÍME.
JSOU VĚCI, KTERÉ DOKÁŽEME ZVLÁDNOUT SPOLU.

M

y, zaměstnanci a žáci ZŠ genpor. Františka Peřiny, jsme reagovali na výzvu Hitrádia City, které sestavilo charitativní CD „Srdce, které
hraje“.
Výtěžek z prodeje bude věnován Nadačnímu fondu pro Julii, který si dal za cíl
vybudovat v České republice dětský hospic. Měl by být první svého druhu u nás
a nabízet podporu a poradenství rodinám
dětí a mladistvých, kteří trpí těžkým nebo

www.repy.cz

nevyléčitelným onemocněním. Díky tomu,
že se všichni umělci vzdali nároku na honorář, poputuje kompletní výtěžek tam, kde
jej velmi potřebují.
Za dva dny se na naší škole podařilo
vybrat částku na 100 kusů charitativního
CD s dobrým pocitem, že před Vánoci
pomůžeme někomu v těžkém období
jeho života.
Mgr. JARMILA PAVLIŠOVÁ
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MIKULÁŠSKÉ
DOVÁDĚNÍ V MŠ
BENDOVA

Z

ačátek prosince s sebou již tradičně
přináší mikulášskou nadílku. V roce
2020 to však Mikuláš měl trochu
složitější, a tak v mnoha případech asi
jen nechal ležet hodným dětem nadílku
za oknem.
V Mateřské škole Bendova se však
děti mohly radovat z opravdové mikulášské návštěvy. Na zahradě školky pro ně
byl připraven pestrý program. Ten začínal
v čertovském doupěti, kam děti přicházely s obrázkem toho, co se jim nelíbí, a co
čerti mohou spálit.
Z pekla následovala překážková dráha,
která je zavedla přímo na andělský bál.
Na tomto stanovišti se radostně zpívalo
a tančilo a malí nezbedníci se již mohli

foto: -ras-

těšit, že za chvilku doputují k samotnému
Mikulášovi. Ten už je očekával i s dárečky
na třetím stanovišti. Samozřejmě – mikulášský dárek si každý musel zasloužit – ať
už hezkou písničkou nebo básničkou.

Ke zdaru akce jistě přispěl i lehký sněhový poprašek a věřím, že si všechny děti
tuhle mikulášskou nadílku opravdu užily!
RADKA SÁLUSOVÁ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LAUDOVA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI
– OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020

R

ok 2020 byl pro většinu z nás velmi nezvyklý a nelehký. Pandemie virového onemocnění covid-19 měla
dopad na všechny obory lidské činnosti.
I v naší mateřské škole jsme nebyli výjimkou, přesto jsme se dokázali zapojit do celé
řady vzdělávacích či dobročinných projektů.
V první vlně pandemie na jaře 2020 byla
naše mateřská škola uzavřená, stejně jako
ostatní školská zařízení. Zaměstnanci se
přesto rozhodli pomáhat potřebným, šili
roušky pro seniory, pokladní v obchodech,
zaměstnance pošt apod. Také jsme podporovali zdravotníky z Oddělení urgentního
příjmu FN Motol a pravidelně pro ně pekli
nejrůznější dobroty.
Jakmile se mateřská škola na konci
května opět otevřela, pustili jsme se do
toho, co nás baví a naplňuje – vzdělávání
a výchova dětí. Vývoj pandemie bohužel
nebyl příznivý, a tak na podzim začala tzv.
druhá vlna. Mateřské školy však tentokrát
uzavřeny nebyly. Chuť zaměstnankyň MŠ
Laudova pomáhat však neopadla, opět
pekly pro zdravotníky z Oddělení urgentního příjmu FN Motol.
Před Vánocemi jsme se dále zapojili do
projektu „Krabice od bot“, který pořádá
Diakonie. S pomocí zaměstnanců, dětí
a rodičů se podařilo naplnit a zabalit 38
krabic hračkami a dárečky pro děti v nelehké životní situaci. Bude to jediný dárek,
který najdou pod vánočním stromečkem.
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foto: Archiv MŠ Laudova

Nezapomněli jsme ani na naše nejkřehčí
obyvatele, babičky a dědečky v domovech
pro seniory. Děti z MŠ Laudova pro ně
vyrobily přáníčka a napekly vánoční cukroví. Věříme, že tyto malé pozornosti také
zahřály u srdce.
Z projektů, do nichž se naše mateřská
škola v roce 2020 zapojila, můžeme ještě
jmenovat „Recyklohraní“, tělovýchovný
program „Se Sokolem do života“, soutěž
„Ulice není hra“, výtvarná soutěž „Školka
plná dětí“.

Zapojením do všech těchto činností
a projektů podporujeme v dětech rozvíjení
důležitých lidských vlastností – empatii,
ohleduplnost, soucit, toleranci a ochotu
pomáhat druhým.
Přejeme všem čtenářům šťastné vykročení do roku 2021 a návrat k běžnému,
a hlavně zdravému životu.
DĚTI A ZAMĚSTNANCI
MŠ LAUDOVA SE SPECIÁLNÍMI
TŘÍDAMI
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PLÁNOVANÉ AKCE
V LEDNU 2021
V MC ŘEPÍK
ZIMNÍ BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Tradiční bazárek dětského oblečení, registrace
z předchozího termínu ponechány.
Odhadované datum 15. a 16. ledna.

PRVNÍ POMOC U MIMINEK A DĚTÍ DO 3 LET
Seminář o akutních stavech miminek a malých dětí
do 3 let. Vede zkušená záchranářka. Termín bude zveřejněn.

VEČER JEN PRO MÁMY
Oddechový večer určený jen pro maminky.
Přijďte si k nám na chvíli odpočinout a načerpat
trochu nové energie .

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Odpoledne pro děti doprovázené pohádkou,
divadýlkem nebo dalším programem.

Podrobné informace a aktuality najdete na našich webových stránkách
www.mc-repik.webnode.cz a na FB stránkách Mateřské centrum Řepík.

www.repy.cz

MATEŘSKÉ
CENTRUM
ŘEPÍK
INFORMUJE

V

ážení čtenáři, rodiče, prarodiče, příznivci našeho mateřského centra,
děkujeme vám za vaši ochotu, trpělivost i přízeň, kterou jste nám poskytli
v loňském náročném roce.
Také velké dík patří všem, kteří nám
v prosinci pomohli s realizací, i těm, kteří
přišli s námi oslavit svátek svatého Mikuláše u jeho výdejního okénka. Byla to
vydařená akce a my už pro vás připravujeme akce další.
Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, je situace
nejistá, ale doufáme v lepší zítřky a chystáme na leden několik zajímavých akcí
a drobné úpravy stávajícího rozvrhu.
V novém roce začne náš pravidelný program hned od pondělí 4. ledna. Abychom
dodržely opatření, budou naše aktivity na
rezervaci. Na Tanečky a Malé šikulky se prosím přihlašujte na tel. 731 319 515, na Hrátky využijte náš email mcrepik@gmail.com.
Pro větší děti chystáme Pohádkové
odpoledne, pro maminky, aby si trochu
odpočinuly, chystáme „Večer jen pro
mámy“ a do programu opět zařadíme
velmi oblíbený Kurz první pomoci u dětí.
Bazárek dětského oblečení se bude konat
15. - 16. 1. Rezervace z podzimu zůstávají,
všechny přihlášené budeme kontaktovat.
Protiepidemiologická opatření i nadále
sledujeme, proto buďte prosím trpěliví a ohleduplní a sledujete hlavně naše FB stránky
@MaterskeCentrumREPIK, kde vás můžeme
nejrychleji informovat o dění u nás.
ZA MC ŘEPÍK
TEREZA ANTOŇOVÁ
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ZE SPORTU

TJ SOKOL ŘEPY – FOTBAL INFORMUJE

R

ádi bychom poděkovali všem našim příznivcům za fandění a podporu při našich domácích zápasech všech týmů,
která nebyla vůbec malá i v tak divné době, jakou všichni
prožíváme. Moc děkujeme.

Dále bychom chtěli touto cestou moc poděkovat za spolupráci
naší městské části Praha 17, která náš klub finančně podporuje,
zajišťuje vyvěšování zápasových plakátů do vývěsek městské
části. Také nám pravidelně vydává v měsíčníku „Řepská 17“
aktuální zprávy, informace a upoutávky na akce konané naším
fotbalovým klubem. Velké díky.
Nakonec bychom rádi poděkovali za finanční podporu našim hlavním sponzorům firmě AVE odpadové hospodářství
a menším firmám Holkin, KBJ, Dovoz-jídel, JAKO za finanční
podporu či za materiální zajištění sportovního náčiní či dresů.
Našim trenérům, asistentům, hráčům, fanouškům a celé
městské části Praha 17 přejeme hodně úspěchů, pohody, štěstí, které k fotbalu také patří a hlavně hodně zdraví a lásky do
nového roku 2021!

Ilustrační foto. Archiv redakce.

SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ!
TJ SOKOL ŘEPY-FOTBAL

ÚSPĚCH SENIORSKÝCH „PETANKISTŮ“ Z PRAHY 17

N

ejstarším kolektivem, který hraje již tři roky
1. Českou ligu, je smíšené seniorské družstvo mužů a žen SK Pétanque Řepy, z. s.
V Loděnici u Prahy jsme sehráli 11. července 2020,
v rámci třetího kola MČR družstev, dvě prvoligová utkání proti Kulové osmě Praha a Sokolu Kostomlaty. Na body jsme podlehli v jedenácti zápasech
5:26 a 7:24. Podle výsledku v počtu koulí 90:132 a 98:120. Je
vidět, že jsme nedali svou „řepskou seniorskou kůži“ zadarmo.
Nastoupili jsme v Loděnici pod vedením hrajícího kapitána
družstva Jaroslava Hladíka v sestavě: Eva Pastorková, Jiřina
Gazdíková, Pavel Holoubek, Jaroslav Pastorek, Miroslav Ptáček
a Evžen Křížek.
Součet věku všech sedmi hráček a hráčů družstva, je neskutečných 503 let, což je průměr na jednoho hráče 70,42 roku. Znáte starší kolektiv, který hraje druhou nejvyšší mistrovskou soutěž
v ČR? Snad by nám mohli konkurovat jen šachisti. Pétanque je
na první pohled nenáročná hra. Ale když hrajete 1. Českou ligu
družstev, tak všichni hráči odehrají tři velmi náročné zápasy
v jednotlivcích, ve dvojicích a v trojicích. Jedno utkání, složené
ze tří zápasů, trvá až čtyři hodiny. Dvojzápas v Loděnici se hrál
od 9 do 18 hodin, s pauzou na oběd.
Prověrka fyzické a psychické zdatnosti na mistrovských turnajích v pétanque je ještě větší. Obvykle se hrají čtyři kola, ojediněle
i pět utkání a dvě dohrávky do 13 bodů, což je šest až sedm velmi
náročných zápasů. Když si započtete dvě, či někdy i tři hodiny
cesty na turnaj tam a zpět, tak toho máte „plné kecky“.
Navíc se naši nejlepší „čtyři mušketýři“ Pavel Holoubek, Jaroslav Pastorek, Miroslav Ptáček a Jaroslav Hladík dostali loni
celkem 4x až na „bednu“ na turnajích v Chebu, Lipníku u Benátek
a v Kolové u Karlových Varů. Byli 2x druzí a 2x třetí. Semifinále
a finále hráli již za umělého osvětlení do 22 hod.
Děkuji všem našim hráčkám a hráčům za vynikající reprezentaci naší nádherné MČ Praha 17 v roce 2020. Hlavně
v 1. české lize, v pražských třech ligách i na mistrovských
a seniorských turnajích po celé ČR. Děkuji moc vedení naší
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radnice za mimořádnou podporu našich aktivit
i za to, že máme kde hrát.
Přeji všem občanům Řep v novém roce 2021
pevné zdraví a nezapomeňte pravidelně namáhat
nejenom své tělo, ale i hlavu. Mám jedno každoroční přání. Bylo by super, kdyby se do našich aktivit
zapojili mladší občané a jejich děti.
Zatím k nám letos přiletěla jen jedna mladá šikovná vlaštovička
Andrea Kalinová, která si ve třetí pražské lize, v našem týmu Nadějí, užila dvou výher nad „mušketýrem“ Pavlem v jednotlivcích
i v trojici. Jsme schopni během tří hodinových tréninků vás nejen
naučit dobře hrát, ale i vyhrávat.
JOSEF PROCHÁZKA,
PREZIDENT SK PÉTANQUE. Z. S. - 75 LET

Ilustrační foto. Archiv redakce.

INFORMUJEME

FOTO SOUTĚŽ KLUBU SENIORŮ ŘEPY

Č

lenové našeho seniorského klubu se mají rádi a i v této
těžké době „koronavirové“, kdy nemohou klasický zasedat a potkávat se, vymýšlejí různé akce.
Jednou z nich byla fotografická soutěž, kterou vyhlásilo vedení
našeho klubu. Zúčastnit se mohl každý člen klubu kromě předsedy hodnotící poroty, kterým byl skoro profík ve fotografování,
náš místopředseda Petr Gruber. Podmínkou bylo, aby fotografie
byla z roku 2020 s předepsaným námětem, kterým je příroda,
kulturní památky a zvířata.
Soutěž byla vyhodnocená 8. prosince 2020, kdy zasedla hodnotící komise, ve složení Petr Gruber – předseda, Milena Šoltýsová a Marie Szitányiová – členky komise.
Hodnocení bylo zaměřeno i na námět a kompozici a nebylo
to lehké rozhodování, protože všechny fotografie byly moc pěkné. Sedm autorů zaslalo do soutěže 30 fotografií. Jmenovitě se
soutěže účastnili: Karel Schlosser, Milena Šoltýsová, Miroslav
Ptáček, Jarmila Forstová, Marie Országová, Vladimír Hejnic
a Mária Szitányiová. Moc jim děkujeme za to, že našli odvahu
a aktivně se do soutěže zapojili. Všichni obdrží při našem nejbližším zasedání „Řád zlaté fotky“. Ale přece tři fotografie z nich
byly vyhodnoceny jako nejhezčí.
První místo získala fotografie Jarmily Forstové „Západ slunce“. Druhé místo obdrželo foto Karla Schlossera „Poutníci“. Třetí
místo fotografie Mileny Šoltýsové „Ze syslí louky“.
Vítězům moc gratulujeme a pěkné odměny budou odevzdány, až se náš klub bude opět moci sejít na společném zasedání
v KC Průhon.
A jaká by to byla soutěž, kdyby nebyla vyhlášená zvláštní
cena poroty. Zvláštní cena byla udělená za fotografii z přestavby
„Obchodního centra Řep“, kterou z balkonu bytu vyfotila Mária
Szitányiová.
Závěrem mi dovolte pozdravit řepské seniory, popřát jim hodně zdraví a radosti ze života, kterou jim do jejich domovů přináší
i zpravodaj Prahy 17 „Řepská sedmnáctka“.
ZA KLUB SENIORŮ ŘEPY
MÁRIA SZITÁNYIOVÁ, PŘEDSEDKYNĚ

www.repy.cz
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Z NAŠÍ PŘÍRODY

ZÁHADNÉ ŽAMPIÓNY V ŘEPÍCH

A

máme tu další záhadu! Po řepském neurčeném ptáčkovi zpěváčkovi, který zaměstnal pěknou řádku ornitologů,
kteří neuspěli s jeho odchytem a určením, jsme řešili záhadu žampiónů neboli pečárek v několika trávnících mezi panelovými domy a na travnaté ploše mezi úřadem MČ a ul. Žufanova.
Koncem října mně kamarád poslal fotku bílého žampiónu s dotazem, zda ho může sníst, že jich roste spousta za panelákem, a že
tam dokonce tvoří čarodějné kruhy. Se žampióny v trávníku to ale není
úplně jednoduché. Nejen že máme více druhů žampiónů rostoucích
v trávnících, ale kromě jedlých druhů máme také druhy jedovaté!
A mohou se ve stejném trávníku vyskytovat i společně. Jsou to rozkladači organické hmoty. O žampiónech (správně pečárkách) víme,
že mladé plodnice mají polokulovitý, bílý nebo světle hnědý šupinkatý
klobouk a ze spodu klobouku růžově zbarvené lupeny, které jsou překryty plachetkou. A takové plodnice kupujeme v obchodě. Jedná se
o pečárku dvouvýtrusou (Agaricus bisporus). Bílou formu vědci rozlišují
jako var. albidus a hnědou, šupinkatou jako var. brunnescens. Obě se
pěstují po celém světě. V přírodě se ale vyskytuje jen hnědá forma.
Roste hojně v Severní Americe, ale vyskytuje se rovněž v Evropě a můžeme se s ní nehojně setkat i v České republice. Protože je ale naše
pečárka z Řep bílá, nemůže se tedy jednat o pečárku dvouvýtrusou.
Ne každý sbírá žampióny v přírodě, protože řada lidí už slyšela, že
některé žampióny způsobují žaludeční obtíže. A ty mohou trvat až
24 hodin! Tak jak se v pečárkách vyznat? Do nedávna se rozlišovaly
podle vnějších morfologických znaků. Ale molekulární výzkumy vedly
k popisu mnoha nových druhů, které podle morfologických znaků
nelze rozeznat. Ve světě je známo až 300 druhů pečárek. Z České
republiky je podle číselníku hub zpracovaného v r. 2013 Českou vědeckou společností pro mykologii pro Agenturu ochrany přírody ČR
známo 81 druhů! V určovacích klíčích pro klimaticky mírnou oblast
Evropy je ale většinou uváděno jen kolem 40 druhů v širším pojetí.
Druhy můžeme určovat tradičními morfologickými metodami.
Když pečárky v přírodě dorůstají, jejich klobouk se otvírá a zůstává
mírně vyklenutý nebo může být až plochý. Je bílý až hnědý, hladký
až popraskaný nebo šupinkatý. Bílá plachetka pod kloboukem se trhá
a na noze (třeni) zůstává její zbytek jako prstenec. Někdy je výrazný,
dokonce dvojitý a někdy téměř mizí. Třeň bývá u pečárek válcovitý,
někdy na bázi mírně ztlustlý nebo je kyjovitý až zavalitý. Může být
na povrchu hladký nebo mírně šupinkatý. Na bázi se nikdy nevyskytuje baňkovitá pochva jako u muchomůrek. Obnažené lupeny jsou
u některých druhů zprvu bělavé, postupně ale tmavnou do kakaově
hnědé až černé barvy, jak výtrusy dozrávají. Zralé výtrusy postupně
vypadávají z plodnic. O tom se můžete přesvědčit doma. Už jste
zkoušeli nechat klobouk žampiónu přes noc na papíře? Druhý den
na něm objevíte hnědofialový paprsčitý obtisk. To právě vypadaly
výtrusy. V půdě z nich vyroste podhoubí, které pak plodí.

U některých pečárek, ale i řady dalších jiných hub, se z klíčícího
výtrusu v půdě rozrůstá podhoubí paprsčitě do všech stran, a za
příhodných podmínek na okraji plodí. A to jsou ty čarodějné kruhy!
Pečárky rostou od května do října, někdy až do ledna a nacházíme
je na polích, okrajích cest, v zahradách, parcích, často na hnojených
půdách, ale také v řídkých jehličnatých i listnatých lesích.
Jak je to s těmi žampióny v trávnících? A co ten náš v Řepích?
Kamarád už snil o voňavé smaženici nebo dokonce o krémové houbové polévce. Jenže určovat žampióny z fotek a popisu sběratele
není úplně jednoduché, a zvláště, když se jedná o možnou záměnu
jedlé a jedovaté houby, je třeba velké obezřetnosti! Mohla to být
pečárka polní, pečárka ovčí nebo jiné jedlé pečárky, ale také jedovatá
pečárka zápašná a jí příbuzné druhy. A to ještě musíme dávat velký
pozor na záměnu se smrtelně jedovatou muchomůrkou zelenou,
její bílé variety a příbuzné druhy (muchomůrku jarní a muchomůrku
jízlivou)! Houbu je především třeba utrhnout celou, tedy i s patou.
Nejlépe ji neporušenou vyjmete vykroucením ze substrátu. Kamarád
ji měl správně utrženou. Už víme, že aby to byla pečárka, nesmí
být na bázi pochva a houbě musí hnědnout lupeny. Tím vyloučíme
muchomůrky. Na určování je lépe mít více plodnic v různém stádiu
vývinu. A jak vyloučit jedovatou pečárku zápašnou? Poradila jsem
mu, aby klobouk a třeň poškrábal a pozoroval, zda se bude rychle
a sytě zbarvovat do chromově žluté barvy, což je oxidační reakce.
Pokud by se rychle a sytě žlutě zbarvil, a ještě smrděl po fenolu
(stejný pach jako dezinfekce na ruce proti Covidu 19 nebo v nemocnicích), byla by to jedovatá pečárka zápašná nebo jí příbuzné
druhy pečárka koroptví, perličková nebo Pilátova. Ale ono se skoro
nic nestalo! Žádné výrazné zbarvení ani na klobouku, ani na třeni!
A navíc, houba úplně nesmrděla, ani úplně nevoněla. Jedlé druhy
pečárek voní buď po hořkých mandlích nebo po anýzu, pečárka
zápašná a její příbuzné jsou buď cítit po fenolu nebo nevoní vůbec.
Doporučila jsem ještě zkusit plodnici podélně rozříznout. Jedovatým
pečárkám by zežloutla alespoň dužina na bázi třeně a za nějakou
chvíli by vybledla až zšedla. Pokud zrovna plodnice nemají vyšší koncentraci látky zodpovědné za oxidační reakci, nemusí být zbarvení až
tak nápadné. A tak to právě bylo u naší pečárky z Řep. Žlutá reakce
byla nevýrazná a pomalá. Mohla by to být pečárka ovčí? Ale je tu
velký a poměrně tenký, plandavý prstenec, který nemá tvar ozubeného kola. A lupeny jsou pleťově zbarvené ve stádiu, než se začíná
plachetka trhat a tvořit. Tyto znaky zase odpovídají pečárce zápašné.
Pečárka polní (Agaricus campestris) je oproti pečárce zápašné i ovčí
menší a nižší, třeň má směrem dolů zúžený a poměrně krátký. Klobouk ani třeň se vůbec nebarví do žluta a prstenec je dvojitý. Spíše
tedy zaměníme pečárku zápašnou a další jedovaté pečárky, které
žloutnou, s jedlými druhy pečárkou ovčí (Agaricus campestris), pečárkou hajní či lesomilnou (Agaricus silvicola) a pečárkou hlíznatou
neboli uťatohlíznatou (Agaricus essettei).
Čarodějné kruhy tvoří jak pečárka ovčí, tak pečárka zápašná. Pečárka ovčí dokáže vytvářet soustředné čarodějné kruhy vzdálené 40
až 50 centimetrů, což odpovídá ročnímu přírůstku podhoubí. V okrajových zónách stimuluje růst trávy, která ve středové zóně naopak
chybí. Jev byl pozorován u psinečku obecného (Agrostis capillaris).
V upravovaných trávnících roste často. Asi si ale nejspíš budeme
muset počkat celý rok, až nám houby zase vyrostou a půjdeme je
pořádně prozkoumat! A co myslíte, že jsem doporučila kamarádovi?
No samozřejmě nejíst a počkat na příští rok. Trochu se kabonil. Sen
o voňavém pokrmu se mu rozplynul. Měla jsem totiž zlomenou nohu
a nemohla se jít na ty žampióny sama podívat!
TEXT: Doc. Dr. JANA KOCOURKOVÁ, CSc.,
ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA
FOTO: Doc. Dr. JAN FARKAČ, CSc.,
ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA, ZASTUPITEL MČ
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TIP NA VÝLET

VÝLET – KALVÁRIE A MOTOLSKÝ ORDOVIK

V

ážení čtenáři, milovníci výletů a procházek! Je zajímavé, co turistických možností nám naskýtá naše
nejbližší okolí. A tak tento nenáročný výlet, který nám nezabere více než 2 hodiny času, bude opravdu „za humny“ Řep.
Pevná obuv je ale nutná, protože se většinou budeme pohybovat po nezpevněných
cestách a pěšinách.
Vystoupíme v tramvajové zastávce
Krematorium Motol a dáme se pěšinou
vpravo do kopce ke skalnímu útvaru s typickým křížem z roku 1721. Nahoře je
nádherná vyhlídka do údolí Motolského
potoka s rušnou Plzeňskou ulicí. Motolská
rokle byla dříve užší, ale s výstavbou tramvajové tratě do sídliště Řepy v polovině 80.
let minulého století musela být rozšířena.
Tím také zanikly staré motolské domky,
často „přilepené“ na skále.
Vidíme též naše sídliště a motolskou
nemocnici. Pohybujme se zde opatrně. Neopatrný krok by mohl mít tragické následky!

www.repy.cz

Nejnamáhavější část výletu máme za
sebou. Pokračujeme po pěšině dál od
Plzeňské do mírného kopce. Značené
cesty tu nejsou, ale zabloudit nemůžeme. Nacházíme se v jedné části přírodní
památky Kalvárie v Motole. Druhá, rozlohou menší část, je na opačné straně
rokle. Až do 50. let minulého století
sloužilo toto území jako pastvina. Pak
začalo pozvolna zarůstat akáty, duby,
borovicemi a modřínem. Vytvořila se
teplomilná step, a tak zde lze zahlédnout
i ještěrku a hlemýždě.
Po chvilce stojíme nad malou roklí
s jednokolejnou železniční tratí vedoucí ze
Smíchova do Hostivice. Objevit se tu nyní
parní vláček, jsme jak v některém filmovém westernu. A tak je toto místo vděčné
pro nadšence železniční dopravy k fotografování při historických jízdách. Rokle, která
vznikla výstavbou Buštěhradské dráhy
v 70. letech 19. století, je od roku 1988
chráněna jako „Motolský ordovik“. Toto

nejmenší chráněné pražské území s rozlohou 0,2 hektary je významné svou geologií
starších prvohor. Lze zde najít zkameněliny
trilobitů a hyolitů, jsme tedy v místě, kde
se nacházelo pradávného moře.
Sestupme k trati a projděme zleva doprava asi 400 m dlouhou romantickou roklí.
Pokud by zrovna jel motoráček od Zličína,
bezpečně se mu vyhneme.
Na konci rokle trať opustíme a sestupujeme kolem rodinných domků Stodůlek
lesním hřbitovem nad motolským krematoriem. Ještě, než opustíme hlavní branou
hřbitov, můžeme se zastavit u Památníku
obětí komunismu. Jsou zde uloženy ostatky popravených a umučených politických
vězňů, zemřelých v koncentrácích nebo
lidí zastřelených při pokusu o překročení
státní hranice.
A teď již na tramvaj a domů! Šťastnou
cestu!
TEXT A FOTO: JAN BÖSSER
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INZERCE
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

OPRAVY TV, ANTÉNY, STA, SATELITY, ELEKTRONIKA.
Böhmova 5, P13, v. siebert@volny.cz, www.tvservis.cz
Tel.: 733 311 747
NABÍZÍME MALÍŘSKÉ PRÁCE, štukování + stěrkování
stěn i stropů, jsaifrt@seznam.cz
Tel.: 606 227 390
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

ŘÁDKOVÁ
INZERCE:

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

60 znaků vč. mezer
= jeden řádek.
Maximální rozsah inzerátu činí
5 řádků, tedy 300 znaků vč. mezer.

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

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

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

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

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

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

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

ARMYSHOP – VYBAVENÍ A OBLEČENÍ DO PŘÍRODY
- bundy, kalhoty, mikiny, spacáky, batohy, celty, nože,
obr. spreje. Bílá Hora – Čistovická 15, po-pá 10-19 h,
www.e-armyshop.cz
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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
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
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE.

Tel.: 737 166 186

HÁJEK - ZEDNICTVÍ - MALÍŘSTVÍ. Provádím veškeré
zednické, obkladačské, malířské, podlahářské
a bourací práce. Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce
bytu, domu, nebytových prostor. PRAHA 17/5/6
A BLÍZKÉ OKOLÍ.
Tel.: 777 670 326

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
KOUPÍM BYT 3+1/3+kk v Řepích pro vlastní bydlení
přímo od majitele. Prosím nabídněte. RK nevolat.
Tel.: 608 729 149

INZERCE

Prodej dvojdomů
v Buštěhradě zahájen!
Bydlete
h
a ve sv ezky
ém!
Ji

5 762 80 ž od
0 Kč vč
.

Informace a prohlídky
na tel.: 777 770 133

www.oirdomy.cz

VŠE PRO VÁŠ BYT

ŽKOVINY
LŮ

ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU

čalouníme židle, lavice,
šijeme potahy na sedačky

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ
DOPRAVA ZDARMA

DPH

ČI
Ů
ST Í
RNA ODĚV

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

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

MA SÁ ŽE

Všem mým zákazníkům děkuji
za šestnáctiletou přízeň.
Naviděnou s vámi i s ostatními
v novém roce se těší Hana Pichlová.
www.dellu.cz

tel.: 724 120 913

Máte zájem inzerovat v Ř17?
Velikost a cena inzerce

Každý inzerát se skládá z tzv. modulů, což je rozměr 59x33 mm.
Tyto moduly lze libovolně skládat jak vedle sebe, tak nad sebe. Od finální velikosti se odvíjí cena inzerátu.

Ceny vybraných rozměrů
1 modul: 847 Kč vč. DPH (59x33mm)
4 moduly: 2 662 Kč vč. DPH

2 moduly: 1 271 Kč vč. DPH
1/2 str.: 8 470 Kč vč. DPH

Veškeré podrobnosti, všechny rozměry i ceny inzerce, naleznete na www.repy.cz v sekci Život v Řepích,
v odkaze na Ř17. Naleznete tam i harmonogram výroby zpravodaje pro rok 2021.

www.repy.cz
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Nabízím Vám svou pomocnou
ruku v oblasti realit!
• Příprava nemovitosti od A do Z
• Tržní odhad zdarma
• Profesionální přístup
• Bezpečnost transakce
• Právní servis
• Prověření zájemců o nemovitost
Ing. Iryna Bezugla

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

Správa
nemovitostí

Specializace na účetnictví pro
společenství vlastníků a bytová družstva

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

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

PRODEJ SUŠENÝCH
BYLIN, ČAJŮ, MASTÍ
a dalších produktů z bylin - každou první středu
v měsíci 14-18 hod. v prodejně papírnictví
ve Zličíně, Hrozenkovská 38. Každý pátek
11-14 hod. na adrese Za Radostí 71, Zličín.
Bylinkářka Maruška. Tel.: 721 273 028

Veterinární klinika Delta
MVDr. Michael Růžička, s. r. o.
Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00
Gsm: 731 215 116
E-mail: delta@vkd.cz
www.veterinadelta.cz
NOVĚ OD 1. 5. 2020 Ordinační hodiny:
Po-Pá: 8:00-11:30, 15:00-20:00
So, Ne: ZAVŘENO (pohotovostní službu
zajišťuje pobočka v Ruzyni).
Operační hodiny: Po-Pá: 11:30-15:00
• Preventivní vyšetření
 Kardiologické vyšetření
• Čipování, vystavení europasů
 Očkování
• Chirurgie
 Stomatologie
• RTG, sonograﬁe, vyšetření moči
 Odběry krve
• Hospitalizace

Školka Želvička
Španielova 52a,
163 00 Praha - Řepy
Tel.: 604 433 057
www.skolkazelvicka.cz

První hodina zdarma :)

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE
SÍTĚ A SUŠÁKY
info@bydlenijerabek.cz
WWW.BYDLENIJERABEK.CZ
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+420 739 034 488
WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

● Zájmové prográmky již od 1,5 roku
● Provoz denně, Po - Pá 7:30 - 18:00
● Celodenní stravování
● Víkendové řádění
● Prázdninový provoz
●
●
● Bezkonkurenční ceny, již od 40 Kč/hod.
Kontaktujte nás a my Vám rádi zodpovíme
všechny dotazy a provedeme prostory školičky!

INZERCE

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny
• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

271 777 010
trend@trend-technologie.cz

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

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

AUTOBAZAR MOTOL
➩
➩
➩
➩

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

*** 739 821 271 ***
Záboahvyab
p

1

15.12.2020

email.:
info@autobazarmotol.cz
22:51
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Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix),
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra,
pedikúra, parafínové zábaly (ruce i nohy),
masáže.

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

Repska17_tisk.pdf

Kosmetický a kadeřnický salon

míň to

www.studio-giaccomo.cz
Nevanova 1070/35
Tel.: 777 681 447
603 509 733
722 000 021
725 354 195
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kosmetika, pedikúra, manikúra
kadeřnictví
modelace nehtů
masáže
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Prezenčn

www.repy.cz

Registrace od 4.1. do 20.1.2021

*Podmínky akce a registrace na webu b-original.cz
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prodej a pronájem nevitostí

...správnou cestou

info@frajers.cz I www.frajers.cz I 608 111 355
MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
pořádá pro uchazeče o studium ve školním roce 2021/2022
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE
3. 2. 2021 (s vedením školy a učiteli)
4. 2. 2021 (se žáky)
Dne 3. 2. 2021 se budou moci rodiče i uchazeči zúčastnit skupinové videokonference
se zástupci školy (vedení+učitelé), odkaz na objednání hledejte na webových stránkách školy
https://mensagymnazium.cz/cs/skola/dny-otevrenych-dveri
Dne 4. 2. 2021 hlavně dětem -uchazečům o studium nabízíme skupinovou videokonferenci s našimi žáky,
odkaz na objednání hledejte na webových stránkách školy
https://mensagymnazium.cz/cs/skola/dny-otevrenych-dveri
Další formy online Dne otevřených dveří – nová sekce FAQ – často kladené otázky, TV spot o škole, online virtuální prohlídka školy,
to vše na webových stránkách školy+stránka na facebooku (Mensa gymnázium – zájemci o studium 2021/2022).
MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává výhradně mimořádně nadané studenty, kterým poskytuje
nadstandardní péči s přihlédnutím k jejich zvláštnostem a handicapům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR.
Specifika školy: nižší počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných předmětů, seminářů, jazyků a kroužků; spolupráce s VŠ;
vlastní systém hodnocení
– bodové a slovní; výuka některých předmětů ve výkonnostně nebo věkově rozrůzněných skupinách podle vědomostí a zájmů; rodinné
prostředí; přátelské vztahy mezi studenty a pedagogy; nabídka přípravy na jazykové certifikáty; individuálnívzdělávací plány; péče
o studenty se specifickými poruchami učení aj.
Ve školním roce 2021/22 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ).

257 328 786

Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy

603 801 321

WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ

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

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

Pronájem 3+1
v ulici Nevanova
Pronájem pěkného vybeveného
bytu 3+1/L v ulici Nevanova.

Prodej a Správa Nemovitostí s.r.o.
2001444_inzerat.indd 1
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Prodej 2+kk
ve Stodůlkách
Prodej družstevního bytu 2+kk
v 5. patře panelovém domě ve Stodůlkách. Byt 46 m2 lze převést do OV.

Co pro Vás mohu zajistit:

• perfektní právní servis

• tržní odhad nemovitosti

• ﬁnancování nemovitosti

• odhad pro dědická řízení

• řešení exekucí

• prodej nemovitosti

• výkup nemovitostí

• pronájem nemovitosti

• zajištění PENB

Připravujeme
Prodej bytu 2+1 v OV ve 3.NP ve
zděném, kompletně zrekonstruovaném domě v Liboci na Praze 6.

Prodáno
Prodej dvougeneračního domu
v ulici K Trninám, Praha 17

www.csrealitni.cz
08.12.2020 10:39:29

