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Z RADNICE

právě v rukách držíte nové číslo naší Řep ské 
sedmnáctky, první číslo v novém roce 2022. 
Určitě všichni do tohoto nového roku vstu-
pujeme s očekáváním, jaký ten rok bude. 
Bude lepší než ten minulý, zbavíme se ko-
nečně covidu, vrátíme se znovu k normál-
nímu životu, takovému, na který jsme byli 
zvyklí do doby, než nás právě covid „navští-
vil“? Co každému z nás nový rok přichys-
tal a co na nás čeká? Určitě tyto myšlenky 
a mnoho dalších se promítly v našich hla-
vách hned po půlnočním přípitku.

Možná, že i mnoho z vás si dalo pro 
tento rok nějaké předsevzetí: zhubnu, 
přestanu kouřit, budu chodit běhat, ukážu 
tělu, kdo je jeho pánem, dám se konečně 
očkovat, nebudu se stresovat, změním 
zaměstnání, ožením/vdám se, rozvedu se, 
vydám se studovat do ciziny apod.

Nový rok 2022 má i své novinky, nebo 
události, které nás v něm určitě čekají. Nová 
vláda se v nelehké době ujímá své práce 
a povinností, v říjnu proběhnou i volby do 
obvodních zastupitelstev a Magistrátu hl. 
m. Prahy. Sportovní fanoušci si mj. určitě 
nenechají ujít zimní olympijské hry a mist-
rovství světa v kopané, snad i s naší účastí.

Ale určitě bychom se měli snažit být 
v novém roce pozitivně naladěni, protože 

optimismus prospívá našemu zdraví, které 
máme jen jedno a je to to nejdůležitější, co 
každý z nás máme. Jménem celé Redakční 
rady přeji všem našim spoluobčanům co 
nejlépe prožitý ten právě nastupující rok 2022 
a hlavně pevné zdraví. 

K tomu vám na závěr mohou pomoci 
i tyto výroky slavných osobností, když se 
jimi budete snažit řídit.

„Nejztracenější den našeho života je ten, 
v němž jsme se nezasmáli.“ – N. Chamfort

„Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná 
se rozhodla být.“ – A. Lincoln

„V životě mne trápila spousta věcí, 
z nichž většina se nikdy nestala.“ – M. Twain

„Úsměv a dobrá nálada jsou známkou 
vítězství nad osudem.“ – S. Garzyňski 

„Neutuchající optimismus je neutucha-
jící zdroj energie.“ – C. Powell 

„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke 
slunci a všechny stíny padnou za tebe.“
– J. Lennon

„Nezapomeň se každý den pochválit, 
protože nikdo jiný to za tebe neudělá.“ – 
P. Novotný

ZA REDAKČNÍ RADU
MIROSLAV ŠOUKAL

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění OZV č. 18/2019 Sb. hl. m. Pra-
hy, o místním poplatku z pobytu - připo-
mínkové řízení
Rada městské části projednala návrh obec-
ně závazné vyhlášky o místním poplatku 
z pobytu a souhlasila s navrženými změ-
nami obecně závazné vyhlášky.

Návrh OZV o  místním poplatku za od-
kládání komunálního odpadu z  nemo-
vité věci
Rada městské části projednala návrh 
obecně závazné vyhlášky o místním po-
platku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci a nesouhlasila s návr-
hem obecně závazné vyhlášky o míst-
ním poplatku za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci z důvodu vyso-
kého navýšení poplatku za svoz odpadu 
pro občany městské části Praha 17. Tak-
to razantní zvýšení poplatku může vést 
ke snížení frekvence svozu nádob u jed-
notlivých domů a tím způsobit nárůst čer-
ných skládek.

Stanovení úředně určené místnosti 
a doby pro uzavírání manželství na úze-
mí MČ Praha 17 v roce 2022
Rada městské části stanovuje
Obřadní síň v I. patře ÚMČ Praha 17, Žalanské-
ho 291/12b, Praha 6 - Řepy, jako úředně urče-
nou místnost pro uzavírání manželství na úze-
mí MČ Praha 17 s účinností od 15. 11. 2021.
Dny a dobu pro uzavírání manželství na 
území MČ Praha 17 v roce 2022, v době 
od 10.00 do 13.20 hodin, v pátek, v níže 
uvedených termínech:

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 

ZPRÁVY Z RADNICE
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách 
www.repy.cz/město a úřad/vedení městské části/rada, nebo v listinné podobě v Od-
boru kanceláře starostky MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy. 

ÚŘEDNÍ
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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

leden: 7. 1. 2022 21. 1. 2022
únor:        rekonstrukce obřadní síně
březen: 4. 3. 2022 18. 3. 2022
duben: 8. 4. 2022 22. 4. 2022
květen: 13. 5. 2022 27. 5. 2022
červen: 10. 6. 2022 24. 6. 2022
červenec: 8. 7. 2022 22. 7. 2022
srpen: 12. 8. 2022 26. 8. 2022
září: 9. 9. 2022 23. 9. 2022
říjen: 7. 10. 2022 21. 10. 2022
listopad: 11. 11. 2022 25. 11. 2022  
prosinec: 9. 12. 2022
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Vážení čtenáři,

je za námi další rok, kdy se potýkáme 
s pandemií a naše životy jsou tak více či 
méně nemocí covid ovlivňovány. V době, 
kdy tento článek píšu, si nemocí prošlo té-
měř 2,5 mil. obyvatel ČR a více než 35 ti-
síc na tuto nemoc zemřelo. Proočkova-
nost v naší městské části se blíží k 70 %, 
přičemž v proočkovanosti v Řepích vede 
věková skupina 75-79 let, kde dostalo ale-
spoň první dávku více než 95 % obyva-
tel této věkové skupiny. Nejméně je pak 
naočkovaná skupina 25-29 let, kde první 
dávku očkování obdrželo necelých 50 %1. 
Já sama jsem naočkovaná, a byť nikoho 
k tomuto kroku nenutím, myslím si, že je 
to správné. Sama jsem nemoc prodělala 
téměř bez příznaků, ale očkování i tak pro 
mne bylo samozřejmostí, zejména kvůli 
mé rodině a kvůli ostatním nemocí ohro-
ženým lidem. 

Co se týká novinek na radnici, finalizuje-
me práce na rozpočtu městské části a jeho 
projednání zastupitelstvem plánujeme na 
únor 2022. Průběžně provádíme rekon-
strukce uvolněných bytů spravovaných 
městskou částí Praha 17, přičemž na jaře 

se rekonstrukce bude týkat šesti bytů, 
které vám následně budou k dispozici 
k pronájmu. 

Dále se snažíme průběžně šetřit na 
výdajích, které jsme považovali za neú-
čelné, a tak jsme například k 1. 1. 2022 
ukončili spolupráci s TV Praha a ušetřili 
tak přes dvě stě tisíc korun ročně a bu-
deme se snažit využívat jiných způsobů, 
jak vás informovat o dění v Řepích. Dále 
jsme nahradili posílání papírových přání 
k Vánocům a novému roku elektronickou 
formou, což znamenalo ušetření dalších 
několika desítek tisíc korun apod.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem 
pedagogickým pracovníkům a rodičům, 
kteří operativně zvládají bojovat s karanté-
nami v našich školách a školkách a že jich 
zejména v prosinci nebylo málo.

Přeji nám všem ať je rok 2022 opět 
o kousek blíž k ukončení pandemie, kdy 
se budeme moci vrátit do starých kolejí.

Mgr. ALENA KOPEJTKOVÁ,
STAROSTKA

1 Zdroj: www.golemio.cz

SLOVO Z RADNICE

Městská část Praha 17 vám přeje

vše nejlepší, mnoho úspěchů,

radosti, spokojenosti a zdraví

v novém roce 2022.

V lednu mráz – těší nás;
v lednu voda – věčná škoda.

Mnoho sněhů v lednu,
mnoho hřibů v srpnu.

V lednu sníh a bláto,
v únoru tuhé mrazy za to.

Je-li leden chladný a jasný, 
bude rok úrodný a krásný.

Na Tři krále mnoho hvězd
– urodí se hodně bramborů.

Zima lednová, 
dobře rok začíná.

Když v lednu mnoho prší a málo sněží, 
z polí, luk i zahrad se málo těží.

Ilustrační foto: freepik.com Ilustrační foto: archiv redakce



BYLI JSME PŘI TOM

4 / LEDEN  / 2022

MIKULÁŠSKÉ RADOVÁNKY
PRO VŠECHNY ŘEPÁNKY

Začátek prosince každoročně přináší 
kouzelnou nadílku zejména našim 
dětem. Ani v letošním roce tomu 

nebylo jinak. Současná epidemická situ-
ace však velkým setkáním v uzavřených 
prostorách nepřeje, tím spíš, pokud by se 
měla setkat spousta neposedných dětí, 
které netrpělivě čekají na čertovské roš-
ťárny a mikulášskou nadílku.

A tak letos Společnost pro obnovu 
řepských tradic zorganizovala mikulášské 
odpoledne 4. prosince venku před Lido-
vou cestovní kanceláří. Nebyla to ovšem 
nadílka ledajaká...

Na místě „vyrostlo“  peklo, kde rozverní 
čertíci vymýšleli jednu legraci za druhou. 
Připravena byla soutěž pro děti a nechyběla 
ani pekelná kniha hříchů. Ukázalo se však, že 
děti v Řepích jsou hodné, a tak čerti žádného 
hříšníka odnést nemohli. Děti si naopak za-
sloužily odměnu z rukou Mikuláše a andělů.

Všem organizátorům velice děkujeme 
za přípravu krásného setkání!

Mikulášské odpoledne pak děti mohly 
zažít ještě i v neděli 5. prosince, v Kultur-
ním domě na Bílé Hoře. Tady na ně čekala 
veselá interaktivní klauniáda „Mikulášův 

kufr“. Divadelní spolek MIM dětem při-
pravil nápadité představení o popleteném 
čertovi a praštěném andělovi, kteří se 
měli postarat o roznášení dárků. Nakonec 
společně přivolali Mikuláše. Ten pak dě-
tem rozdal sladkou nadílku. Mikulášské 
odpoledne, stejně jako v letech minulých, 
pořádalo Kulturní centrum Průhon.

Věříme, že si všichni příchozí mikuláš-
skou nadílku dosyta užili a nezbývá než se 
těšit na Mikuláše zase za rok!

Mgr. RADKA SÁLUSOVÁ

Foto: Lenka Písařová

Foto: Lenka Písařová

Foto: Lenka Písařová

Foto: Archiv
KD Bílá Hora

Foto: Archiv KD Bílá Hora
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KRABICE OD BOT V KLUBU 17

OTUŽOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ

Letos proběhl již 11. ročník vánoční 
sbírkové akce Krabice od bot. Myš-
lenkou projektu je, aby děti darovaly 

hračky nebo knížky dětem ze znevýhodně-
ných a ekonomicky slabých rodin.

15. prosince si v rámci této celorepubliko-
vé akce mohly v průběhu podvečera řepské 
děti přijít pro svůj dárek od Ježíška na terasu 
Klubu 17. Vzhledem k opatřením souvisejí-
cích s epidemickou situací se vánoční setkání 
nemohlo konat ve vnitřních prostorech Klubu, 
ale nikomu to nevadilo. Vládla tu příjemná 
vánoční atmosféra, hrály koledy a terasa byla 
svátečně nazdobená smrkovými větvičkami, 

nafukovacími balónky a samozřejmě nechy-
běl ani vánoční stromeček.

Děti a maminky přivítala vedoucí Klu-
bu 17 Jana Štěpánková a s hrdostí pro-
zradila, že mají připravené dárky asi pro 
stovku dětí od těch nejmenších, co se 
zrovna naučily chodit, až pro ty starší 
a odrostlejší. Ani ona ovšem netušila, co 
je v balíčcích skryto a byla zvědavá, jaké 
poklady děti objeví.

Každý příchozí se zapsal na seznam, dostal 
na ruku razítko a mohl pověsit svou vánoční 
ozdobičku na stromek. Pak, celý natěšený, 
dostal krásně zabalený dárek a opravdu to 

byla krabice od bot plná nejrůznějších drob-
ností, které se do ní vešly. Na všech krabicích 
bylo pečlivě napsáno, pro jak staré dítě je 
dárek určen, a tak na děti čekalo vždy překva-
pení, které odpovídalo jejich věkové kategorii.

Malí nedočkavci si ve většině případů ne-
odnesli svůj dárek až domů, ale s nadšením 
trhali barevný balící papír rovnou na zahradě 
Klubu a se zatajeným dechem sundávali víko 
krabice. A jaká překvapení se v krabicích skrý-
vala? Děti se radostně pochlubily sladkostmi, 
rukavicemi, různými roztomilými plyšáky, psa-
cími potřebami, hračkami a mladé dámy ob-
jevily ve svých dárcích dokonce i kosmetiku.

Obsah každé krabice udělal radost hned 
dvakrát – poprvé dárci a podruhé šťastné-
mu dítěti, které díky Krabici od bot prožije 
veselé Vánoce.

TEXT A FOTO:
Mgr. LUCIE KOLOMAZNÍKOVÁ

Také jste podlehli přírodnímu otužová-
ní s cílem zlepšit svoji imunitu? My 
z Řep máme nejbližší vhodnou lo-

kalitu vyčištěný zličínský rybník Dolejšák. 
Leden sice není vhodné období na úplné 

začátky s otužováním, nicméně ti již otužilejší 
ho vítají, protože se otestuje jejich odhodlání. 
Pro bezproblémové zimní plavání je potřeba 
dodržovat několik pravidel. Čepice zamezí 
prochladnutí hlavy, nikdy se před a po otužo-
vání nepije alkohol, pobyt ve vodě maximál-
ně několik minut. Třes po opuštění vody je 
přirozený a nemá se potlačovat. Především 
ovšem posloucháme svoje tělo a otužování 
přizpůsobujeme zdravotnímu stavu. 

V zimě je také důležitá bezpečnost, 
proto by se v tomto období nikdo neměl 
chodit otužovat sám. Pokud se chcete 
s někým domluvit, vzájemně se povzbu-
dit nebo sdílet zkušenosti, připojte se do 
facebookové skupiny „Otužilci Dolejšák“. 

MICHAL BUREŠ, SOUSED Z FIALKY
Foto: Michal Bureš
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Na Chobotě
163 00 Praha 6 - Řepy

info@sc-repy.cz

www.sc-repy.cz

BAVÍ VÁS PLAVÁNÍ?

Rezervace a další info:

www.sc-repy.isportsystem.cz
e-mail: zboril.pa@seznam.cz
tel.: +420 737 807 387

Nábor do přípravky 
plaveckého oddílu 
SC Řepy
Věk: 6 - 12 let
Počet lekcí: 14
Cena: 250,-/lekce

Začínáme
15. února 2022

Úterý:

Čtvrtek:

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

pripravka A5.indd   1 19.12.21   18:56

KOMISE PRO SPORT
A VOLNÝ ČAS

V lednovém čísle Řepské sedmnáctky bychom vám rádi 
v rozhovoru s předsedou Mgr. Bořkem Černovským představili 
Komisi pro sport a volný čas.

Můžete činnost komise v krátkosti přiblížit našim čtenářům?
Komise pro sport a volný čas je nově ustanovena a v tomto formá-
tu působí teprve od jara minulého roku, roku 2021. Vedení komise 
jsem převzal až po několika měsících její činnosti od nově zvole-
né starostky Mgr. Aleny Kopejtkové. Komise pro sport a volný čas 
částečně navazuje na práci Komise pro Sportovní centrum Řepy, 
která se výhradně zabývala stavbou sportovního centra a naše ko-
mise by měla pokračovat ohledně problematiky provozu a využití 
sportovního centra. Naše komise je tak trochu nepopsaný list pa-
píru a je na Radě, která nás ustanovila a na nás, na členech komi-
se, jak naplníme svůj mandát. 

Náplň činnosti komise je formálně popsána ve statutu schvále-
ném Radou městské části. Kdo má zájem, může si statut komise 
přečíst a seznámit se s ním na radničním webu. Ve stručnosti řečeno 
je náplní práce komise projednávání a iniciování takových opatření, 
aby Rada a Zastupitelstvo mohly zajišťovat pro občany Řep co nej-
lepší podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity.

Řepy nabízejí svým občanům mnoho volnočasových a spor-
tovních aktivit. Vnímáte Vy ještě nějaké rezervy a kde případ-
ně vidíte možnosti pro zlepšení?
Řečeno slovy klasika: „Vždy je co zlepšovat“. Jednou z náplní 
činnosti komise, kterou nás pověřila Rada, je průběžné vyhod-
nocování provozování Sportovního centra Řepy s důrazem na 
co největší rozsah sportovního vyžití a nabízených služeb pro 
občany a efektivitu provozu.

Člen komise, pan Josef Dirbák, zastupitel a jednatel společ-
nosti Zdravá sedmnáctka, která provozuje Sportovní centrum 
Řepy, členy komise pravidelně informuje o provozu centra. Bo-
hužel jsou to neradostné zprávy. Provoz Sportovního centra Řepy 
je negativně dotčen omezeními a restriktivními opatřeními vlády 
v důsledku pandemie covid-19. Dalším prvkem, který negativně 
ovlivňuje ekonomiku a chod centra je skutečnost, že centrum ne-
může fungovat v plném, projektovaném rozsahu provozu, neboť 
není zprovozněna kuchyně, jejíž dodání je předmětem soudního 
sporu. Bez kuchyně a funkční restaurace nelze provozovat uby-
tování, které mělo multiplikovat ekonomiku centra jako celku. 
Sportovní centrum Řepy je tudíž ztrátové a nelze očekávat, že 
se to v dohledné době změní. Omezení v důsledku pandemie 
trvají a soudní spory jsou dlouhodobou záležitostí.

Snahou vedení Sportovního centra Řepy je výše zmíněné dlou-
hodobé negativní faktory ovlivňující ekonomiku provozu centra 
co nejvíce eliminovat a rozvíjet služby centra. Poslední aktivitou 
v tomto směru je příprava záměru na provozování vlastních spor-
tovních akademií pro děti přímo centrem, například plaveckého 
oddílu, oddílu futsalu a pingpongové akademie. Zároveň by se 
tak centrum více otevřelo řepské veřejnosti. Bohužel centrum je 
tak rozsáhlý projekt, že jeho provoz a financování je z větší části 
závislé na dlouhodobých pronájmech velkých pražských sportov-
ních klubů a tyto pronájmy vytěžují atraktivní časy, a tak omezují 
přístup řepské veřejnosti ke sportovištím centra.

Jak zasáhla nelehká covidová situace do Vaší činnosti?
Pandemie covid-19 ovlivňuje již druhým rokem naše životy a ne-
jinak je tomu i v oblasti sportu a trávení volného času. Plánoval 

jsem na začátek prosince jednání komise k činnosti volnočaso-
vých organizací poté, co jsme se v listopadu věnovali výhradně 
sportu. Ale prudký nárůst onemocnění covid-19 nám v tom za-
bránil. V listopadu jsme diskutovali se zástupci největších spor-
tovních klubů o podmínkách sportovců v Řepích. V prosinci jsem 
následně chtěl věnovat jednání komise volnočasovým aktivitám, 
kde v Řepích k nejaktivnějším a největším organizacím patří napří-
klad Mateřské centrum Řepík, Junák – český skaut a Sbor dob-
rovolných hasičů Praha 17 – Řepy. Nezapomněl jsem na řep ské 
seniory, kteří jsou sdruženi ve čtyřech klubech. Tyto kluby jsou 
metodicky a provozně řízeny a také financovány Centrem soci-
álně zdravotních služeb, které je příspěvkovou organizací naší 
městské části. Konkrétní činnost klubů seniorů má však ve své 
kompetenci jiná komise. 

Trávení volného času dětí i dospělých bude na programu 
příštího jednání komise, jakmile nám to umožní ústup akutních 
onemocnění covid-19. Doufám, že se toto jednání bude moci 
uskutečnit co nejdříve po přivítání nového roku.

Obecně pandemie covid-19 omezuje aktivity sportovních klu-
bů a zhoršuje jejich finanční situaci. Některé kluby zaznamenaly 
v důsledku restriktivních opatření vlády odchod sportovců k jiným 
sportovním aktivitám, které nebyly až tak dotčeny uzávěrami 
sportovišť a omezeními pohybu. Nekomerčně provozované spor-
tovní kluby trápí aktuálně nedostatek trenérů, ale tento problém 
nejspíš nesouvisí se současnou pandemickou situací.

Na Chobotě
163 00 Praha 6 - Řepy

info@sc-repy.cz

www.sc-repy.cz

BAVÍ VÁS PLAVÁNÍ?

Rezervace a další info:

www.sc-repy.isportsystem.cz
e-mail: zboril.pa@seznam.cz
tel.: +420 737 807 387

Nábor do přípravky 
plaveckého oddílu 
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Úterý:

Čtvrtek:

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

pripravka A5.indd   1 19.12.21   18:56

Foto: archiv Mgr. Černovského
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Spolupracujete s místními sportovními spolky… Jak tato spo-
lupráce probíhá a v čem vidíte její hlavní přínos?
Samozřejmě spolupracujeme a v této spolupráci spatřuji jednu 
z hlavních náplní a činností této komise. Na poslední jednání ko-
mise jsme přizvali zástupce tří největších sportovních spolků, a to 
TJ Sokol Řepy, Tiger Gym a BA Sparta Praha. Jednou z nejdis-
kutovanějších otázek byla finanční podpora sportovních oddílů 
a transparentnost proběhnuvšího dotačního řízení naší městské 
části v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb 
a kultury pro roky 2021 a 2022. Přítomní zástupci sportovců si 
stěžovali na zvýšenou administrativní náročnost dotačního říze-
ní a postrádají jednoznačná pravidla, dle kterých by bylo možno 
předvídat výši dotace a sportovní kluby tak mohly plánovat svo-

je aktivity s dostatečným předstihem s ohledem na možnosti 
jejich financování.

Kontakt a jednání se zástupci sportovních spolků a dalších or-
ganizací je nenahraditelnou zpětnou vazbou a bez tohoto přístupu 
by nebylo možné reflektovat na potřeby těchto subjektů a řídit ak-
tivity městské části v této oblasti. Na základě posledního jednání 
stojí za zvážení, zdali se neinspirovat dotačními pravidly Národní 
sportovní agentury, kde si každý žadatel může snadno spočítat 
a ověřit výši dotace podle jednoznačně definovaných parametrů.

Co by podle Vás mělo být hlavní náplní činnosti do budoucna? 
Jaké má komise plány?
Komise zatím neoslavila ani roční narozeniny, takže má před se-
bou ještě hodně práce a bude postupně naplňovat svoje poslání. 
Pro nadcházející období bude asi stěžejním úkolem modifikovat 
program podpory sportovních a volnočasových aktivit tak, aby 
reflektoval očekávané nižší rozpočtové příjmy. Domnívám se, že 
nejspíš jednou z cest bude přechod od plošné podpory k cílené 
podpoře, zaměřené na podporu sportovních a volnočasových ak-
tivit rodin s dětmi a sociálně znevýhodněných.

Určitě si přeji pokračovat v setkávání a dialogu se zástupci 
sportovních a volnočasových organizací působících v Řepích, 
abychom si mohli vyslechnout jejich názory a následně mohli 
identifikovat oblasti, kde může městská část nejvíce pomoci. 
Začínáme s těmi největšími, ale věřím, že se postupně setkáme 
i se zástupci těch menších spolků a klubů.

DĚKUJI ZA ROZHOVOR.
RADKA SÁLUSOVÁ
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„Pro nadcházející období 
bude asi stěžejným úkolem 
modifikovat program
podpory sportovních 
a volnočasových aktivit tak, 
aby reflektoval očekávané
nižší rozpočtové příjmy.“
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VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY V LEDNU

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!!!

6. 1. 14-18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
15. 1. 12-16 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
28. 1. 14-18 hod. Parkoviště ul. Drahoňovského

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

INFORMACE O SBĚRU 
BIOODPADU A NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH
V zimním období neprobíhá (vzhledem ke klimatickým podmínkám) 
pravidelný svoz bioodpadu prostřednictvím velkoobjemových kontej-
nerů. Svoz bioodpadu bude obnoven v březnu 2022.
Mobilní (zastávkový) sběr nebezpečných odpadů, jedlých olejů a tuků 
od občanů bude rovněž obnoven v březnu 2022.
Pro odložení výše uvedených odpadů lze využít sběrné dvory
hl. m. Prahy.

VÁNOČNÍ STROMKY
DO POPELNICE NEPATŘÍ

Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směs-
ný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. V případě, 
že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na 

směsný odpad (sídliště), 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. 
Stromky prosíme vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního 
odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po 
zbytečně dlouhou dobu. 

Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných 
svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor.

Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, 
rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale 
do sběrného dvora.

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
V MČ PRAHA 17
Nádoby určené pro sběr jedlých olejů a tuků jsou umístěny na těch-
to stanovištích tříděného odpadu:

 1. ul. Bazovského 1118, u separace č. 63
 2. ul. Čistovická 531/60, u separace č. 15
 3. ul. Galandova 1246/29, u separace č. 51
 4. ul. Hekova 111/1, u separace č. 3
 5. ul. K Mostku 341/20, u separace č. 67
 6. ul. Makovského č.p. 1222/25, u separace č. 47
 7. ul. Mrkvičkova 1353/38, u separace č. 58
 8. ul. Nevanova 1063/46, u separace č. 57
 9. ul. Opuková 507/56, u separace č. 33
 10. ul. Podkrkonošských tkalců 453/2, u separace č. 41
 11. ul. Šímova, u separace č. 16
 12. ul. Třanovského 622/11, u separace č. 60
 13. ul. Vondroušova 1210/46, u separace č. 28
 14. ul. Žalanského 420/69, u separace č. 44
 15. ul. Žufanova 1095/10, u separace č. 12

Upozorňujeme, že i nadále je možné využít k odevzdání olejů a tuků 
sběrné dvory, sběr olejů je zařazen i do mobilního sběru nebezpeč-
ného odpadu.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
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v současné době probíhá v naší republice čtvrtá vlna covido-
vé epidemie. Zdá se, že situace se mírně zlepšuje. Řada sle-
dovaných ukazatelů jako je počet nakažených či počet hospi-
talizovaných se pomalu snižuje, nicméně počet pacientů ve 
vážném stavu, kteří vyžadují intenzivní péči, spíše stagnuje. 
Momentálně nám hrozí navíc nová mutace koronaviru – omi-
kron. Vzhledem k těmto okolnostem je potřeba stále dodržo-
vat všechna doporučovaná protiepidemická opatření – důsled-
ně nosit respirátory, dodržovat odstupy, omezit kontakty. I když 
chápu, že zrovna o vánočních svátcích je toto obtížné plnit.                                                                                                                                     
Další důležitou věcí je očkování. Je prokázáno, že třetí posilující 
dávka dává větší šanci na lehčí průběh nemoci. Nejsem zastán-
cem povinného očkování, ale apeluji na všechny neočkované, 
aby situaci přehodnotili a nechali se očkovat, pokud tomu nic 
nebrání. Je to v zájmu nás všech.

Covidová epidemie je ústředním bodem každého 
dne, ale nelze pominout, že jsou i jiné nemoci než jen co-
vid-19. Proto nezanedbávejte preventivní prohlídky a v přípa-
dě jakýchkoliv zdravotních potíží neodkládejte návštěvu lékaře.                                                                                                        
Dále bych chtěl upozornit, že v těchto měsících se setkávám v or-
dinaci často s virovými respiračními chorobami, které mají podobné 
příznaky jako covid-19. V takovém případě je vhodné nejprve kontak-
tovat telefonicky vašeho lékaře, ten pak rozhodne o dalším postupu.

Závěrem mi dovolte vám všem popřát hodně radosti a zdraví 
do nového roku 2022.

                                                     
MUDr. ANTOINE KATRA,

PŘEDSEDA ZDRAVOTNÍ KOMISE

Motolská skládka je dlouhodobým problémem, který trápí 
Prahu 5, na jejímž katastrálním území se nachází. Bohu-
žel, dopady jejího možného rozšíření budou citelné i v Ře-

pích. O co jde?
Motolská skládka, která se nachází v bezprostřední blízkosti ře-

pského lesoparku, se má o 10 % rozšířit. Pro představu jde o roz-
lohu tří fotbalových hřišť. Tímto rozšířením by se skládka přiblížila 
o několik desítek metrů k ulicím U Boroviček a Na Břevnovské plá-
ni, a zasáhla by i blízký les. Problémem je přibližně 10 milionů tun 
NEZNÁMÉHO odpadu, který by se ještě násobil rozvezením cca 
2 milionů tun do okolí současné skládky. V praxi by to znamenalo 
nejen snížení bezpečnosti pohybu, ale především ohrožení zdraví 
zhoršením stavu povrchových vod. Pro obyvatele východního okraje 
Řep by zátěž představoval hlavně provoz těžkých nákladních aut.

Jsme přesvědčeni, že se budoucnost motolské skládky bez-
prostředně dotýká také nás v Řepích a společně bychom se 
měli snažit jejímu rozšíření zabránit. Jednou z možností je pod-
pis pod peticí hnutí Sen 21 – Pro Prahu 5, které se problémem 
dlouhodobě zabývá. Petice je dostupná na webových stránkách
https://praha5.sen21.cz/petice-motol.

Spolu s dalšími sousedy budeme dění okolo motolské skládky 
sledovat a informovat vás o dalším vývoji.

Mgr. LUKÁŠ POKORNÝ,
PŘEDSEDA KOMUNITNÍHO SPOLKU ŘEPY

Ing. arch. MICHAL ŠTĚPAŘ,
ZASTUPITEL A ARCHITEKT

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,ROZŠIŘOVÁNÍ MOTOLSKÉ 
SKLÁDKY SE TÝKÁ I ŘEP 

POJĎTE TŘÍDIT
JEDLÉ OLEJE S NÁMI

KAŽDÁ KAPKA
SE POČÍTÁ

portalzp.praha.eu
tridimolej.cz

• do tříděného odpadu patří všechny jedlé oleje a tuky, 
které se používají při přípravě jídla

• použité oleje a tuky stačí slít do jakékoliv PET lahve

• plnou a dobře uzavřenou láhev odnést do nejbližší 
nádoby určené pro sběr jedlých olejů a tuků

• rostlinné oleje, pevné tuky, oleje a tuky z konzerv, olej 
ze smažení a fritování, olej ze salátu, olej z nakládaných 
potravin, marinády na grilování, olej z fondue

• zabráníte zanášení odpadního potrubí u vás doma

• předcházíte haváriím celé kanalizační sítě 

• snižujete znečištění odpadních vod

• redukujete množství CO2 v ovzduší

• šetříte přírodní zdroje

• dáváte odpadu šanci být opět užitečný

• použitý jedlý olej stačí slít do obyčejné PET lahve 
a odnést do některé z našich sběrných nádob: 
tridimolej.cz

• kromě nádob mohou občané Prahy k odložení jedlých 
olejů využít i sběrné dvory: portalzp.praha.eu

• můžete také využít službu mobilního sběru 
nebezpečného odpadu a jedlých olejů: 
portalzp.praha.eu

Jak správně třídit oleje?

Jaké druhy olejů třídíme?

Proč třídit oleje?

Pojďte třídit jedlé oleje s námi

Děkujeme, že třídíte spolu s námi! 
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JAK BUDE VYPADAT ROZŠÍŘENÍ
ŘEPSKÉHO HŘBITOVA

Řepský hřbitov patří k nejvýznamnějším památkám městské 
části. Vznikl v roce 1837 a souvisí s příchodem řádových se-
ster sv. Karla Boromejského, které založily ženskou vězni-

ci, což mělo vliv na chod obce včetně hřbitova. Současný hřbitov 
tehdy nahradil menší, který se nacházel kolem kostela sv. Mar-
tina, jenž už nevyhovoval prostorově, ani svou pozicí na návsi.

Hřbitov je specifický svým uspořádáním. Skládá se totiž ze 
čtyř samostatných částí. Kromě obecního hřbitova se zde nachá-
zí hřbitov řádový, vězeňský a nejmladší část s urnovým hájem 
z roku 1957, kdy už byl obecní hřbitov zaplněn. V 80. letech pak 
proběhly zásahy, v rámci nichž byla necitlivým způsobem uprave-
na jeho severní část, díky vedení inženýrských sítí souvisejících 
se vznikem sídliště.

Může se zdát, že na hřbitově je stále ještě dostatek místa. 
„Výstavba sídliště znamenala skokové, zhruba desetinásobné 
zvýšení počtu obyvatel na současných cca 25 000. Nebyla ovšem 
nijak promítnuta do rozlohy hřbitova, což se nyní začíná projevo-
vat. Hrobová místa obsáhla za posledních cca 20 let stejnou plo-
chu, na jejíž zaplnění bylo dříve potřeba cca 40 let. A toto tempo 
neustále zrychluje, jak populace Řep stárne. Z demografických 
studií lze dovodit, že zbývající plocha se zaplní během cca 15 
let,“ uvedla starostka Řep Alena Kopejtková.

Nyní dokončovaná koncepce tak řeší nejen fungování hřbitova, 
ale hlavně reaguje na tuto situaci. Je zřejmé, že i přes obecně 
dostatečný počet hrobových míst v Praze, bude nutné řepský 
hřbitov do budoucna rozšířit – v porovnání s jinými městskými 
částmi totiž patří rozlohou k těm menším.

Po zvážení kritérií se jeví jako nejvhodnější využít pro tento 
záměr pozemky na západ od hřbitova – tj. louku za hasičskou 
stanicí. Nicméně záměr bude nutné projednat s vlastníkem po-
zemků, kterým v tuto chvíli městská část není. Založení nového 
hřbitova na jiném místě není z řady důvodů vhodné (majetkopráv-
ní vztahy, finanční náklady nebo charakter, rozloha a obslužnost 
jiných volných pozemků).

Zároveň by mělo dojít k dalším úpravám hřbitova. „Koncepce 
ovšem nepřichází s radiální proměnou. Naopak ctí současný pietní 
charakter a citlivě rozvíjí jeho principy a kvality. Pouze pokud je 
to nutné, napravuje nedostatky z minulosti. Z tohoto pohledu je 
klíčové obnovení pěšího spojení mezi obecním a řádovým hřbito-

vem – bývalé ruzyňské cesty. Větší prostupnost areálu zlepší jeho 
zapojení do okolí a umožní využívat jej jako park se specifickou 
atmosférou,“ vysvětlil autor koncepce architekt Vít Podráský.

Princip urnového háje obepnutého zdí s kolumbárii bude 
zachován, pouze bude uzpůsoben rozšíření. Koncepce počítá 
s vějířem cest vycházejícím ze současné sítě vymezující hrobové 
okrsky. „Upravena by měla být rozptylová loučka a výhledově 
v rozšířené části vzniknout menší kaple. Důležitou vrstvou je 
vegetace a její doplnění tak, aby výrazně definovala charakter 
hřbitova a potvrdila jej jakožto svébytný ekosystém,“ doplňuje 
Vít Podráský. 

Je zřejmé, že rozšíření i další úpravy hřbitova budou během na 
dlouhou trať a jen dlouhodobá koncepce, pokud bude naplněna, 
může vést ke kvalitnímu výsledku. Z tohoto důvodu je proces 
etapizován na cca 20 let. Koncepce však není rigidní, navržené 
principy umožňují variabilitu tak, aby v průběhu let bylo možné 
reagovat dle aktuálního vývoje.

-RED-

Foto: archiv redakce
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AGO SIMITČI: MÁM RADOST Z AKCÍ,
KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL
Rozhovor s prezidentem klubu Sparta Praha 17

V srpnu letošního roku byla uzavřena spolupráce mezi Spor-
tovním centrem Řepy a AC Sparta Praha Futsal, která 
mimo jiné zajistila futsalistům i zázemí nové domácí haly, 

kde budou minimálně v sezóně 2021/2022 hrát domácí utkání 
1. Futsal ligy. Praha 17 se stala pro tuto sezónu zároveň titulár-
ním partnerem klubu a oficiální název klubu je AC Sparta Pra-
ha 17. Sezóna je prakticky v plném proudu a možná právě pro-
to je vhodný čas zasednout ke stolu a probrat situaci. Na otázky 
mi odpovídal Ago Simitči, prezident klubu. 

Ago, je za námi vlastně celá podzimní část sezóny. Měla být 
uzavřena derby mezi Spartou a Slávií, ale díky odkladům spo-
jených s  opatřeními a  karanténou, jste zakončovali sezónu 
s dalším velkým rivalem, kterým je Svarog Teplice. Jak se na 
stávající pozici a výsledky díváte?
Myslím, že 6. příčka je tak nějak na místě. Prohráli jsme s Chru-
dimí, Plzní, a teď na podzim už podruhé s Teplicemi, kde ty zá-
pasy, ale musíme brát realisticky. Jen mě mrzí, že v některých 
utkáních jsme vedli a pak po našich chybách anebo nedůrazu 
soupeř otočil a vyhrál, ale bohužel na to se nehraje. Zůstal mi 
v hlavě zápas se Žabinskými Vlky doma, čemuž dodnes nemů-
žu uvěřit. Byla to prostě katastrofa. 

Před letošním ročníkem čekala Spartu zásadní změna, stě-
hovala se do Sportovního centra v Řepích, splňuje tento krok 
očekávání?
Ano, splňuje. Přišlo to nečekaně, ale byl to pro nás super krok. 
Je tady vše, co potřebujeme, někteří kluci bydlí 10 metrů od haly, 
je tam komplet wellness, celkově skvělé služby. Až si lidé sem 
zvyknou chodit, bude to naprosto fantastické. Zároveň bych tou-
to cestou rád poděkoval vedení haly a celkově vedení Prahy 17 
za tuto příležitost.

Máte v kádru spoustu zahraničních hráčů. Vím, že na konci říj-
na byla ukončena spolupráce s Netem a Gualdou, ale zároveň 
jste doplnili kádr dalšími posilami ze zahraničí. Můžete nám 
říct více o práci s kádrem a jakou máte momentálně sestavu?
Momentálně mužstvo prochází obměnou. Někteří hráči skončili 
kvůli špatným výkonům, my jsme Sparta a ve Spartě budou jen 
hráči, kteří budou bojovat ze srdce za Spartu. 

Ve spolupráci s  Prahou 17 a  Sportovním centrem Řepy jste 
spustili futsalovou akademii, jak to zatím vypadá?
Akademie je v plenkách, je to těžký začátek a víme, že cesta ne-
bude jednoduchá, ale ve spolupráci s vedením „centra“ věřím, 
že to zvládneme a pomalu to budeme zvedat výš a výš. Je tam 
cítit velké zapálení a chuť ze strany trenérů i rodičů a hlavně dětí. 
Máme v kádru momentálně 13 kluků a nábor probíhá nepřetržitě. 
Tedy stále se můžou zájemci hlásit. Co vím, tak se chystá menší 
turnaj přípravky a několik přátelských zápasů už na jaro. Ale jak 
říkám, jsme na začátku a musíme na tom pracovat. 

Myslím, že už není ani tajemstvím, že jste navázali spolupráci 
s řepským fotbalovým klubem TJ Sokol Řepy.
Ano je to tak. Právě prostřednictvím vedení SC Řepy, jsme na-
vázali spolupráci s vedením „Sokola“ a několik mladých kluků 
u nás zahájilo, řekněme takovou zimní přípravu, účastí v junior-
ské lize. Musím říct, že jsem překvapen kvalitou hry, disciplínou 
a nasazením, se kterým se do toho kluci pustili. Dorost je prů-

běžně druhý v tabulce. Mám radost z akcí, které dávají smysl, 
a toto myslím smysl má.

Jaké máte plány do jarní části sezóny?
Prozatím žádné velké plány nemáme. Uvidíme, jak to vše dopad-
ne. Bohužel je taková doba, že nemůžeme moc plánovat, proto-
že nevíme, s čím přijde vláda a co nastane. Určitě chceme posí-
lit, ale opravdu počkejme na to, co přijde a podle toho budeme 
dělat další kroky.

Co byste vzkázal fanouškům a řepským sousedům?
Ať jsou s námi trpěliví, bojujeme sami bez podpory velkého fot-
balu, je těžké období se sháněním peněz na financování hráčů. 
Je nesnadné udržet v týmu tak velké hráče, jako jsme měli v mi-
strovské sezóně. Covidová doba je zlá, ale věříme, že jednou se 
to vše zase otočí a spolu opět vyhrajeme ligu!

Řepským sousedům bych rád vzkázal, aby se nebáli a přišli se 
na nás podívat a fandit. A když už ne třeba kvůli Spartě, tak kvůli 
té krásné hale, ve které máme úžasnou příležitost hrát a trénovat!

ROZHOVOR PŘIPRAVIL: 
JOSEF DIRBÁK, SPORTOVNÍ CENTRUM ŘEPY
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PROGRAM LEDEN 2022 

Výstava žáků:
Sochařská tvorba

Vystoupení žáků
kurzů KC Průhon

Pro děti: O princezně,
která se ničeho nebála

Petr Fejk: Jak se dělá zoo 
(autorské čtení)

Výstava: 
Postava, postavy

Divadlo pro děti:
Kašpárek na cestách

Vesmír:
Mimozemský život

Divadlo pro děti:
O rukavičce

Výstava žáků sochařského kurzu pod vedením Vojtěcha Malaníka, akademic-
kého sochaře. Výběr z tvorby studentů všech generací za poslední cca tři roky 
působení v kurzu. Sochy jsou tvořeny z materiálů, jako je kámen, keramika 
či sádra. Místo konání: Místní knihovna v Praze Řepích. (vstup zdarma)

Koncert klavírní třídy lektorky Markéty Brabcové. Sál KC Průhon.
(vstupné zdarma)

Loutková pohádka o svérázné a nebojácné princezně. Nebojí se ničeho 
a díky své odvaze vyřeší i nejrůznější problémy a situace. Představení s růz-
nými druhy loutek a autorskými písničkami. Pro děti: od 3 let. Hraje: Diva-
dlo Tondy Novotného. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 70 Kč)

Autorské čtení z knihy „Jak se dělá zoo“ bývalého dlouholetého ředitele 
Zoo Praha, Petra Fejka. Talk show je plná výjimečných zkušeností a příbě-
hů se zajímavými zvířaty a lidmi, doplněná o projekci unikátních fotogra-
�í a zakončená autogramiádou a prodejem knih s osobním věnováním. 
Kniha vypráví o těžkých začátcích, o povodni a o tom, jak se ze staré zoo 
stala jedna z 10 nejlepších na světě. Délka trvání show: 120 min. Sál KC 
Průhon. (vstupné 80 Kč základní/60 Kč snížené - studenti, senioři, ZTP)

Sdružení českých umělců gra�ků HOLLAR patří k našim nejstarším a sou-
časně nejvýznamnějším uměleckým sdružením. Po celou dobu své exis-
tence se významně podílelo na utváření moderní české kultury. Prodlou-
ženo do konce ledna dle otevírací doby knihovny. KC Průhon. (zdarma)

Tři příběhy plné písniček a maňásků o Kašpárkovi a Kalupince, u kterých si 
připomeneme, jak je důležitá poctivost, pravdomluvnost a pomoc druhému. 
Hraje: Divadlo Matky Vackové. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 70 Kč)

Astrobiologie aneb Jsme ve vesmíru sami? Existuje život i mimo naši 
Zemi? Otázka, která fascinuje lidstvo již tisíce let. Zkoumáme geologickou 
minulost Marsu, mapujeme mimozemské oceány ve Sluneční soustavě, 
ztrácíme se v záplavě tisíců planet objevených každým rokem u cizích 
sluncí a snažíme se v jejich rozmanitosti najít nějakou, která by nám připo-
mínala domov. Délka: cca 60 min. Sál KC Průhon. (vstupné 80 Kč základ-
ní/60 Kč snížené - studenti, senioři, ZTP)

Kašpárek v zimě ztratí jednu rukavičku, která se zalíbí vráně a udělá si v ní 
domeček. Všude vládne Meluzína a zvířátka mrznou. Není divu a k vráně 
se brzy nastěhuje zajíček, žabka a lišky. Co udělá medvěd, který se pro-
budí během zimního spánku? To se dozvíte v představení! Hraje: Divadlo 
Úsměv. Sál KC Průhon. (vstupné 70 Kč)

PÁTEK 18:00

NEDĚLE 15:00

ČTVRTEK 19:00

NEDĚLE 15:00
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Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00  Praha - Řepy, tel. produkce: 728 404 042, e-mail: info@pruhon.cz
Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00  Praha 6 – Řepy, tel. produkce: 777 320 390, produkce@kdbh.cz
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Vystoupení žáků
kurzů KC Průhon

Vystoupení žáků moderního tance a baletu PIŠKOTKY I. - IV. pod vedením 
lektoky Emilie Bodyové. Sál KC Průhon. (vstupné zdarma) 

PÁTEK 18:00
21

Pro děti: O Sněhurce
a sedmi trpaslících

Interaktivní klasická činoherní pohádka o Sněhurce, sedmi trpaslících, zlé 
královně a krásném princi. Děti se aktivně účastní děje. Autorem krás-
ných písniček a scénické hudby je skladatel a aranžér Richard Mlynář. 
Hraje: Divadlo KK. Sál KC Průhon. (vstupné 70 Kč)

SOBOTA 15:00
29

Jste mladá, začínající, studentská kapela, která se zatím hudbou profesi-
onálně „neživí“? Právě pro vás vyhlašujeme tuto výzvu a možnost se zvi-
ditelnit, vystoupit pro veřejnost a na závěrečném venkovním FESTIVALU 
MLADÝCH KAPEL. Chcete se zapojit? Zašlete krátké CV – informaci o vaší 
kapele, stylu-repertoáru, jak dlouho se hudbě věnujete a krátkou audio
-video ukázku z vašeho vystoupení, tvorby, případně odkaz na FB, You-
tube, Bandzone aj. Doplňte kontaktní informace (tel. a e-mail). Přihlášky 
zasílejte nejpozději do 30.1.2022 na produkce@kdbh.cz (případné 
dotazy také na tel.: 777 320 390). Účastníci výzvy se budou prezentovat 
od února do května 2022 formou koncertů v KD Bílá Hora. Nejlepší z ka-
pel poté vystoupí na závěrečném červnovém venkovním festivalu KD 
Bílá Hora, kde zároveň vyhlásíme 3 nejúspěšnější z kapel. Více informací 
na www.kdbh.cz.

VÝZVA PRO MLADÉ KAPELY

A4 R17 program KCP leden 22.indd   1 19.12.2021   19:35:25

Foto: archiv redakce

„Veselý senior“, projekt Centra aktivní-
ho stárnutí, připravuje pro zájemce z řad 
seniorů poznávací vycházky po známých 
i méně známých místech hlavního měs-
ta Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů 
i interiérů pražských budov, výlety po sto-
pách významných pražských osobností…

ÚTERÝ 11. 1. 2022
„ARCHITOULKA MEZI 
KARLOVÝM NÁMĚSTÍM 
A NÁRODNÍ TŘÍDOU.“

Po parkové vyhlídce na nejdůležitější 
objekty Karlova nám. se vydáme do 
Vojtěšské čtvrti, kde se kromě his-
torie také zaměříme na nejslavněj-
ší moderní budovy, navštívíme málo 
známá zákoutí a dvorky, které mnoho-
krát změnily svůj význam (kostely jako 
skladiště, dokonce jako vězení). Velká 
část vycházky se bude věnovat největ-
šímu pražskému židovskému ghettu. 
Vycházku zakončíme v malém muzeu 
lokálního funkcionalizmu s fotografie-
mi domů, architektů a majitelů v mís-
tech kde hlavní „široká“ ulice začínala.
  

Sraz v 11 hod. v tunelu lanové drá-
hy na Újezdu. Prohlídku povede Ing. 
Stěnička. Doba trvání 1–1,5 hodiny. 
Vstupné 50 Kč.

PROGRAM 
VYCHÁZEK PRAHOU 
PRO SENIORY
LEDEN 2022

Domov sv. Karla Boromejského
vás srdečně zve 

v neděli 2. ledna 2022

J. J. Ryba –
Česká mše vánoční

Kostel sv. Rodiny,
vstupné dobrovolné.

Konání akcí je závislé na aktuální 
pandemické situaci. 

Sledujte prosím facebook
a webové stránky Domova:

www.domovrepy.cz.



PROGRAM LEDEN 2022 

Výstava žáků:
Sochařská tvorba

Vystoupení žáků
kurzů KC Průhon

Pro děti: O princezně,
která se ničeho nebála

Petr Fejk: Jak se dělá zoo 
(autorské čtení)

Výstava: 
Postava, postavy

Divadlo pro děti:
Kašpárek na cestách

Vesmír:
Mimozemský život

Divadlo pro děti:
O rukavičce

Výstava žáků sochařského kurzu pod vedením Vojtěcha Malaníka, akademic-
kého sochaře. Výběr z tvorby studentů všech generací za poslední cca tři roky 
působení v kurzu. Sochy jsou tvořeny z materiálů, jako je kámen, keramika 
či sádra. Místo konání: Místní knihovna v Praze Řepích. (vstup zdarma)

Koncert klavírní třídy lektorky Markéty Brabcové. Sál KC Průhon.
(vstupné zdarma)

Loutková pohádka o svérázné a nebojácné princezně. Nebojí se ničeho 
a díky své odvaze vyřeší i nejrůznější problémy a situace. Představení s růz-
nými druhy loutek a autorskými písničkami. Pro děti: od 3 let. Hraje: Diva-
dlo Tondy Novotného. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 70 Kč)

Autorské čtení z knihy „Jak se dělá zoo“ bývalého dlouholetého ředitele 
Zoo Praha, Petra Fejka. Talk show je plná výjimečných zkušeností a příbě-
hů se zajímavými zvířaty a lidmi, doplněná o projekci unikátních fotogra-
�í a zakončená autogramiádou a prodejem knih s osobním věnováním. 
Kniha vypráví o těžkých začátcích, o povodni a o tom, jak se ze staré zoo 
stala jedna z 10 nejlepších na světě. Délka trvání show: 120 min. Sál KC 
Průhon. (vstupné 80 Kč základní/60 Kč snížené - studenti, senioři, ZTP)

Sdružení českých umělců gra�ků HOLLAR patří k našim nejstarším a sou-
časně nejvýznamnějším uměleckým sdružením. Po celou dobu své exis-
tence se významně podílelo na utváření moderní české kultury. Prodlou-
ženo do konce ledna dle otevírací doby knihovny. KC Průhon. (zdarma)

Tři příběhy plné písniček a maňásků o Kašpárkovi a Kalupince, u kterých si 
připomeneme, jak je důležitá poctivost, pravdomluvnost a pomoc druhému. 
Hraje: Divadlo Matky Vackové. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 70 Kč)

Astrobiologie aneb Jsme ve vesmíru sami? Existuje život i mimo naši 
Zemi? Otázka, která fascinuje lidstvo již tisíce let. Zkoumáme geologickou 
minulost Marsu, mapujeme mimozemské oceány ve Sluneční soustavě, 
ztrácíme se v záplavě tisíců planet objevených každým rokem u cizích 
sluncí a snažíme se v jejich rozmanitosti najít nějakou, která by nám připo-
mínala domov. Délka: cca 60 min. Sál KC Průhon. (vstupné 80 Kč základ-
ní/60 Kč snížené - studenti, senioři, ZTP)

Kašpárek v zimě ztratí jednu rukavičku, která se zalíbí vráně a udělá si v ní 
domeček. Všude vládne Meluzína a zvířátka mrznou. Není divu a k vráně 
se brzy nastěhuje zajíček, žabka a lišky. Co udělá medvěd, který se pro-
budí během zimního spánku? To se dozvíte v představení! Hraje: Divadlo 
Úsměv. Sál KC Průhon. (vstupné 70 Kč)

PÁTEK 18:00

NEDĚLE 15:00

ČTVRTEK 19:00

NEDĚLE 15:00

ČTVRTEK 18:00

SOBOTA 15:00
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Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00  Praha - Řepy, tel. produkce: 728 404 042, e-mail: info@pruhon.cz
Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00  Praha 6 – Řepy, tel. produkce: 777 320 390, produkce@kdbh.cz
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Vystoupení žáků
kurzů KC Průhon

Vystoupení žáků moderního tance a baletu PIŠKOTKY I. - IV. pod vedením 
lektoky Emilie Bodyové. Sál KC Průhon. (vstupné zdarma) 

PÁTEK 18:00
21

Pro děti: O Sněhurce
a sedmi trpaslících

Interaktivní klasická činoherní pohádka o Sněhurce, sedmi trpaslících, zlé 
královně a krásném princi. Děti se aktivně účastní děje. Autorem krás-
ných písniček a scénické hudby je skladatel a aranžér Richard Mlynář. 
Hraje: Divadlo KK. Sál KC Průhon. (vstupné 70 Kč)

SOBOTA 15:00
29

Jste mladá, začínající, studentská kapela, která se zatím hudbou profesi-
onálně „neživí“? Právě pro vás vyhlašujeme tuto výzvu a možnost se zvi-
ditelnit, vystoupit pro veřejnost a na závěrečném venkovním FESTIVALU 
MLADÝCH KAPEL. Chcete se zapojit? Zašlete krátké CV – informaci o vaší 
kapele, stylu-repertoáru, jak dlouho se hudbě věnujete a krátkou audio
-video ukázku z vašeho vystoupení, tvorby, případně odkaz na FB, You-
tube, Bandzone aj. Doplňte kontaktní informace (tel. a e-mail). Přihlášky 
zasílejte nejpozději do 30.1.2022 na produkce@kdbh.cz (případné 
dotazy také na tel.: 777 320 390). Účastníci výzvy se budou prezentovat 
od února do května 2022 formou koncertů v KD Bílá Hora. Nejlepší z ka-
pel poté vystoupí na závěrečném červnovém venkovním festivalu KD 
Bílá Hora, kde zároveň vyhlásíme 3 nejúspěšnější z kapel. Více informací 
na www.kdbh.cz.

VÝZVA PRO MLADÉ KAPELY

A4 R17 program KCP leden 22.indd   1 19.12.2021   19:35:25
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Pro děti

Letní tábory 2022
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Více na www.pruhon.cz/kurzy, kurzy@pruhon.cz a 601 324 846.
Změna programu vyhrazena.

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

PETR
FEJK

Autorské čtení z knihy „Jak se dělá zoo“ bývalého dlouholetého ředitele Zoo Praha. Talk show je plná výjimeč-
ných zkušeností a příběhů se zajímavými zvířaty a lidmi, doplněná o projekci unikátních fotografií a zakon-
čená autogramiádou a prodejem knih s osobním věnováním. Kniha vypráví o těžkých začátcích, o povodni 

a o tom, jak se ze staré zoo stala jedna z 10 nejlepších na světě. Délka: 120 min.
Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstupné 80 Kč základní/60 Kč studenti, senioři)

Vstupenky v předprodeji v síti GoOut.cz a na pokladně KC Průhon.
 KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00  Praha 6 - Řepy, www.pruhon.cz
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VÝZVA PRO
MLADÉ KAPELY

Právě pro vás vyhlašujeme tuto výzvu a možnost se zviditelnit, vystoupit 
pro veřejnost a na závěrečném venkovním FESTIVALU MLADÝCH KAPEL. Chcete 
se zapojit? Zašlete krátké CV – informaci o vaší kapele, stylu-repertoáru, 
jak dlouho se hudbě věnujete a krátkou audio-video ukázku z vašeho 
vystoupení, tvorby, případně odkaz na FB, Youtube, Bandzone aj. Doplňte 
kontaktní informace (tel. a e-mail). Přihlášky zasílejte nejpozději do 30.1.2022 
na produkce@kdbh.cz (případné dotazy také na tel.: 777 320 390). Účastníci výzvy se 
budou prezentovat od února do května 2022 formou koncertů v KD Bílá Hora. Nejlepší 
z kapel poté vystoupí na závěrečném červnovém venkovním festivalu KD Bílá Hora, 
kde zároveň vyhlásíme 3 nejúspěšnější kapely. Více informací na www.kdbh.cz.

Jste mladá, začínající, studentská kapela, 
která se zatím hudbou profesionálně „neživí“?

A4 vyzva.indd   1 19.12.21   22:18
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Sportovní centrum Řepy, Na Chobotě 1420/16, 163 00 Praha 6 - Řepy.
Kontakt: +420 222 204 103, e-mail: info@sc-repy.cz, web: www.sc-repy.cz

SEZNAM AKCÍ A ZÁPASŮ
LEDEN 2022

•   7.1.2022 - 19:00   TATRAN STŘEŠOVICE X FBŠ BOHEMIANS    FLORBAL  

•   8.1.2022 - 8:00 - 15:00  FLORBALOVÝ TURNAJ DOROSTENCŮ

•   9.1.2022 - 9:00 - 18:00  JUNIORSKÁ LIGA VE FUTSALE

•   15.1.2022 - 8:00 - 15:00 FLORBALOVÝ TURNAJ VETERÁNŮ

•   16.1.2022 - 8:00 - 15:00     FUTSALOVÝ TURNAJ - ŽENY

•   17.1.2022 - 17:00   TATRAN STŘEŠOVICE
      X FBŠ HUMMEL HATTRICK BRNO

•   22.1.2022 - 7:00 - 19:00 PINGPONGOVÝ TURNAJ 

•   23.1.2022 - 14:00 - 17:30 FLORBALOVÁ EXTRALIGA ŽEN 

•   23.1.2022 - 19:15 - 21:15 SK ŠPANIELKA X ŽIŽKOV C
      (VOLEJBAL 1. TŘÍDA ŽEN)
     
•   30.1.2022 - 10:00 - 15:00 FUTSALOVÝ TURNAJ – MUŽI

•   30.1.2022 - 17:00   TATRAN STŘEŠOVICE
      X PŘEDVÝBĚR.CZ FLORBAL MB

FLORBAL

R17 A4 scr program leden 22.indd   1 18.12.2021   18:43:09
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ŠKOLY INFORMUJÍ

V prosinci jsme v naší MŠ s velkou 
radostí přivítali hudební skupinu 
Muzika Rebel, která se postara-

la o tu pravou vánoční atmosféru. Muzi-
kanti dětem představili formou vyprávění 
příběh o narození Ježíška v Betlémě. Za 
zvuku houslí, flétny, basy a kytary zazpí-
vali známé i méně známe koledy. Podaři-
lo se jim také děti aktivně zapojit, a to ne-
jen zpěvem, tancem, ale i hrou na dětské 
hudební nástroje. Celé vystoupení sklidi-
lo u dětí i dospělých velký ohlas. Děti při-
pravily pro hudebníky na oplátku andělská 
vánoční přání, která se účinkujícím velmi 
líbila. Za vystoupení moc děkujeme a tě-
šíme se zase příště.

UČITELKY ZE TŘÍDY ZELENÝ ŠNEK 
MŠ SOCHÁŇOVA

VZPOMÍNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT

Dne 11. listopadu jsme si pro děti 
prvních a druhých tříd připravili po-
vídání o letci Františku Peřinovi 

a Dni válečných veteránů. Odměnou za 
tuto akci nám paní učitelky zařídily poví-
dání od pravých válečných veteránů. Naši 
školu navštívili pánové štábní poručík Li-
bor Dufek a podplukovník v.v. Jindřich Ple-
scher, kteří se zúčastnili několika novodo-
bých misí a v současnosti oba pracují na 
Generálním štábu Armády ČR. 

Povídali nám o historii a také nám na 
mapách ukazovali, kde se bojovalo nebo 
kde jsou hřbitovy s padlými veterány. Vy-
právění nám mělo přiblížit, co se dělo dříve 

a jak je to teď. Moderní váleční veteráni se 
moc neliší od těch dřívějších.

Když skončilo vyprávění, tak nás jeden 
z vojáků vyzval k tomu, že když uděláme 32 
kliků za 30 vteřin, tak nás odmění svou pa-
mětní mincí s hvězdičkou značící jeho posta-
vení v armádě, kterou dostal za fyzické testy.
Na tuto výzvu se přihlásili čtyři žáci deváté 
třídy a představte si, že tuto minci získala 
mezi samými kluky Rosa Podařilová z 9. A!

NIKOLA GRULOVÁ, 9. C,
ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY,

PRACOVIŠTĚ SOCHÁŇOVA

JAK JSME PEKLI 
VÁNOČNÍ PERNÍČKY 

V krásném adventním čase jsme si 
v naší mateřské škole zahráli na 
„pekaře“ a pustili se do pečení vá-

nočních perníčků. 
Děti pomáhaly s výrobou těsta, vybíraly 

si formičky podle svého přání a pak už jen 
těsto válely a vykrajovaly. 

Krásná „perníková“ vůně se nesla po 
celé školce a přilákala i velkou část našeho 
personálu. Společně jsme čekali, až naše 
perníčky vychladnou, abychom si je mohli 
ozdobit. Děti dostaly barevné zdobičky se 
kterými jim šlo všechno rychle od ruky. 

Za chvíli jsme měli tác plný sobíků, 
hvězdiček, stromečků a srdíček. Samo-
zřejmě jsme tyto dobroty také ochutnali, 
abychom věděli, jak se vše povedlo.

Děti měly ze svých výtvorů velkou ra-
dost a v celé třídě zavládla krásná předvá-
noční atmosféra. 

Všichni doufáme, že zabalené a nazdobe-
né perníčky se líbily celé rodině! 

UČITELKY ZE TŘÍDY MODRÁ KYTIČKA,
MŠ SOCHÁŇOVA

BESEDA S VÁLEČNÝMI 
VETERÁNY
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•   30.1.2022 - 10:00 - 15:00 FUTSALOVÝ TURNAJ – MUŽI

•   30.1.2022 - 17:00   TATRAN STŘEŠOVICE
      X PŘEDVÝBĚR.CZ FLORBAL MB

FLORBAL

R17 A4 scr program leden 22.indd   1 18.12.2021   18:43:09

Foto: -ras-

Foto: archiv MŠ Socháňova

Foto: archiv MŠ Socháňova
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V  předmětu pracovní činnosti se 
žáky 6. třídy pravidelně navštěvu-
jeme cvičnou kuchyňku, kde pro-

bíhá výuka vaření. Podařilo se nám mimo 
jiné vytvořit vynikající sendviče a šťavna-
té burgery. Jednu hodinu jsme se vždy 
věnovali postupům přípravy, žáci měli 
možnost natrénovat, jak se dané pokr-
my vyrábějí. 

Teprve následující hodinu probíhala 
soutěž, kde se tři skupiny soutěžících 
snažily připravit ten nejlepší možný send-
vič a burger. V konečném hodnocení 
porota sice zohledňovala vůni, chuť 
i vzhled pokrmů, ale ve výsledku zvítě-
zily všechny zúčastněné děti, protože je 
vaření velice bavilo a všechna jídla se jim 
moc povedla.

MARTIN HAUFT

Rok 2021 už je za námi. Pro mnohé 
z nás to byl opět rok plný nečekaných 
výzev a nenaplněných očekávání.

Nepříznivá epidemiologická situace 
nám sice nedovolila uspořádat tradiční 
akce jako adventní dílny a rozsvěcení vá-
nočního stromu, ale my jsme se nevzda-
li. Vánoční strom jsme za velké pomoci 
řepských dobrovolných hasičů nazdobili 
a jeho rozsvícení zprostředkovali zájem-
cům alespoň na webových stránkách. 

Doufáme, že zářící strom v adventním 
čase potěšil nejen naše žáky a jejich rodi-
če, ale i další občany Řep. 

Děkujeme všem příznivcům naší školy 
za spolupráci a podporu, které si velice 
vážíme. Přejeme všem v  novém roce 
mnoho dobrých zpráv, a  hlavně pevné 
zdraví.

ZŠ JANA WERICHA

ADVENT VE 3. D

Přišlo nejkrásnější období v roce, 
čas čekání na Ježíška, čas adven-
tu. Rozhodly jsme se spolu s paní 

asistentkou, že si v této době připomene-
me různé lidové zvyky a tradice. Jednou 
z nich je i adventní věnec. A tak se naši 
žáci pustili do tvorby svých vlastních věn-
ců. To, co během jednoho dne vytvořili, 
se nedá ohodnotit jinak než velkou pod-
trženou jedničkou. Všem se věnec moc 
povedl. A podle reakcí rodičů se výrobky 
líbily i doma. Jsem ráda, že děti práci tak 
skvěle zvládly.

A aby toho nebylo málo, žáci složili i ad-
ventní básničku. Protože se zrovna učíme 
vyjmenovaná slova, muselo se toto učivo 
objevit i v básni…

ADVENT

Advent má čtyři svíčky
a my jsme u babičky.
Svíčky krásně hoří,
maminka dobroty vaří.
Slyšíme cinkot rolniček,
brzy už přijde Ježíšek.
Na Ježíška se moc těšíme
a čertů se nebojíme.
A proč? Protože nezlobíme.

R. LADICKÁ, D. CIBULKOVÁ
A ŽÁCI 3. D 

KUCHAŘSKÁ MINISHOW

VÁNOČNÍ STROM 
NETRADIČNĚ

Foto: archiv
ZŠ Jana Wericha

Foto: archiv ZŠ Jana Wericha

Foto: -lnk-
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V prosinci na naší škole proběhly 
v rámci preventivních programů 
přednášky Policie ČR.

Sedmé třídy měly přednášku o kyberši-
kaně. Pan policista nám vyprávěl o chlapci, 
který měl rád hvězdné války, tak chtěl na 
video nahrát, jak umí bojovat se světel-
ným mečem, a umístil ho na internet, na 
platformu YouTube. Video se rychle šířilo 
a lidé v jeho okolí, zejména ze třídy, se mu 
posmívali. Někdo vytvořil verzi, ve které 
video upravil a udělal si z něj legraci. Na-
konec se stal terčem kyberšikany od lidí 
prakticky z celého světa. Chlapec se s ro-
dinou odstěhoval na druhý konec Kanady. 
To ale nepomohlo a asi za tři měsíce se to 
video rozšířilo i tam. On se z toho psychic-
ky zhroutil, ale přežil. Trvalo mu několik let, 
aby si nic nedělal z nenávistných komen-
tářů. (Dnes je z něj kvalifikovaný právník.) 

Dále vyprávěl příběh o dalším chlapci Rya-
novi, ten byl šikanovaný ve škole. Parta kluků 
z jeho třídy se domluvila s jednou holkou, že 
si bude s Ryanem psát a pak jim ten jejich 
chat předá. Ryan o tom samozřejmě nevěděl 
a byl tak šťastný, že si spolu rozumějí, sdělo-
val jí i své citlivé osobní informace. Jednou 
na internetu uviděl chat, který si s tou holkou 
psal. Neunesl to a doma se oběsil. Jeho 

otec jezdí po školách v USA a říká dětem, 
aby v podobných případech neudělali chybu 
jako Ryan, že si neřeknou o pomoc a nedají 
životu šanci. Také dětem vzkázal, aby nebyly 
„mlčící většina“, tzn. že v případě, kdy uvidí, 
že někdo takhle někomu ubližuje, tak budou 
jenom přihlížet, protože to je chyba! Máme 
zasáhnout, protože my tu situaci můžeme 
ovlivnit. Pokud máme např. problém, že 
nám někdo ubližuje, tak se svěříme. Pokud 
je ubližováno někomu jinému, tak nebudeme 
přihlížet a zastaneme se dotyčného. 

Na konci jsme dostali letáčky o kyber-
šikaně, co máme dělat, když se staneme 
terčem takové šikany, kam můžeme na-
psat či zavolat, komu se svěřit a komu 
raději ne. 

Myslíme si, že takové přednášky jsou 
dost důležité a spoustě dětí můžou po-
moci vyřešit jejich problémy. Děkujeme. 

PETRA SKOKANOVÁ, VALENTINA 
ŠOTTNEROVÁ, ADAM ŠVORC 

A JÁCHYM KAVKA, 7. A

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA KYBERŠIKANA V NAŠÍ ŠKOLE

I letos jsme se tradičně zúčastnili IT sou-
těže s názvem Úžlabinská informatika. 
A stejně jako loni se vzhledem ke covi-

dové situaci soutěž konala online. Letos 
soutěžila dvě trojčlenná družstva.

Máme štěstí, že máme tak velkou školu 
a můžeme si soutěžící vybírat. Z 9. C (praco-
viště Socháňova) nás reprezentovali Pavel 
Sobotka, Daniel Mužík a Jakub Gololobov. 
Z 9. D (pracoviště Laudova) to byli Adam 
Novotný, René Šimák a Daniel Linhart. 

Oficiální zahájení i zadání úkolů proběh-
lo v Microsoft Teams. V první části soutěže 

si žáci prověřili své znalosti v používání 
aplikací „kancelářského balíku“. V druhé 
části čekal žáky kvíz zaměřený na vše-
obecné znalosti informatiky. Třetí část, na 
kterou se žáci nejvíce těšili a která měla 
otestovat důvtip a logické uvažování žáků 
v minihře, byla bohužel z technických dů-
vodů zrušena.

Vyhodnocení soutěže proběhlo o 14 dní 
později také online.

V soutěži jednotlivců získal Daniel Mužík 
krásné 1. místo a Jakub Frey Gololobov 
2. místo. V soutěži družstev bylo družstvo 
z „Laudovky“ na druhém místě a ze „So-
cháňky“ čtvrté. 

Moc bychom si přáli, abychom příští 
školní rok mohli konečně vyjet soutěžit 
společně, setkat se s vedením školy 
a s žáky, kteří pro nás soutěž připravují 
osobně, a třeba navázat nová IT přátelství 
se skutečnými lidmi.

Rádi bychom si školu, která připravuje 
do praxe budoucí systémové programá-
tory, správce počítačových sítí a techniky 
v elektrotechnických firmách, také prohlédli 
a načerpali její atmosféru, především při 
rozhodování o volbě povolání. Bohužel se 
tam zájemci o studium musí vypravit sami.

Všem našim soutěžícím moc děkujeme 
za reprezentaci a moc jim gratulujeme ke 
krásným výsledkům.

Ing. EVA HOLUBOVÁ
FOTO: ARCHIV ZŠ GENPOR.

FR. PEŘINY

ÚŽLABINSKÁ INFORMATIKA ONLINE

Foto: archiv ZŠ genpor. Fr. Peřiny
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MŠ SOCHÁŇOVA

Přijme kuchařku
na plný úvazek.

Nástup od 1. 2. 2022

Zaučíme.
V případě zájmu kontaktujte

Ředitelku MŠ na tel. čísle: 734 428 342, 
na mailové adrese:

reditelka@ms-sochanova.cz   

nebo                                                                                                             
Vedoucí školní jídelny na tel. čísle: 
731 129 575, na mailové adrese: 

vedouci.sj@ms-sochanova.cz 

MC ŘEPÍK INFORMUJE
Milí čtenáři, rodičové, děti,

ohlédnu-li se za loňským rokem plným 
akcí, kroužků, setkávání v Řepíku, nemohu 
nepřiznat, že jsme si to společně s ostat-
ními maminkami lektorkami a s vámi a va-
šimi dětmi maximálně užívali. 

Pomyslnou tečku za loňským rokem 
udělal Mikuláš se svojí partou. Hříšníci 
doufejme byli napraveni, děti i rodiče si 
to patřičně užili a nás potěšilo, jak velký 
zájem o akci byl. Přeji Řepíku minimálně 
stejně vydařený a radosti plný rok 2022! 

My už nyní netrpělivě očekáváme, co 
zajímavého, kolik nových přírůstků a zážit-
ků nám letošní rok přinese.

V úterý 20. ledna v čase 12-18 hod. 
bude probíhat Podiatrický screening
s MUDr. Kateřinou Švejdovou z kliniky 
Reh Aktiv. Screening je určen všem od 
3 let věku k prevenci, při podezření na 
špatně vyvinutou klenbu nohou, popřípadě 
jiný problém chodidel. 

Pro rodiče malých dětí je připraven 
na 17. února od 16.30 hod. Kurz první 
pomoci s dlouholetou zkušenou záchra-

nářkou a také maminkou tří dětí, která při 
praktických ukázkách připraví rodiče na 
situace, které mohou nastat v domácím 
prostředí nebo venku (popálení v kuchyni, 
vdechnutí většího předmětu a následné 
dušení, febrilní křeče při vysokých horeč-
kách, úrazy hlavy, tonutí...)

Již teď můžete přihlašovat své děti na 
kroužky do druhého pololetí. Vybírat mů-
žete ze sportovních i výtvarných aktivit. 
Pro holčičky i kluky jsou určeny Taneč-
ky I a Tanečky II, Sportovky a výtvarný 
kroužek Malé šikulky.

Během celého roku mohou zájemci 
o Školičku pro děti 2-3 roky psát do-
tazy na e-mail ohledně kapacit, místa se 
uvolňují průběžně a není problém s ná-
stupem kdykoliv na libovolný počet dnů 
v týdnu. 

Každé úterý a čtvrtky v čase 15-17 hod. 
zveme všechny, kteří chtějí alespoň na 
chvíli změnit prostředí, na volnou hernu. 
Pohrát si s neokoukanými hračkami, vidět 
se s kamarády, popovídat si u kávy, to vše 
vás v našem mateřském centru čeká. 

Přihlašování a případné dotazy směřujte 
na mail repik.rezervace@gmail.com nebo 
mcrepik@gmail.com 

Závěrem bych vám všem za sebe i za 
celý tým lektorek ráda popřála radostný 
rok 2022, ať si užíváte každou chvilku se 
svými dětmi a blízkými. Běžným denním 
starostem nepřikládejte zbytečně velkou 
váhu a berte je s nadhledem! 

NA VIDĚNOU V ŘEPÍKU!
PETRA ONDERKOVÁ

VÁNOČNÍ BAZAR V MŠ LAUDOVA
SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI

V mrazivém prosincovém dni se před 
budovou MŠ Duha konal charitativ-
ní bazar pod záštitou spolku Laudov-

ka, podporující děti se speciálními vzděláva-
cími potřebami. Rodiče dětí i kolemjdoucí si 
mohli zakoupit krásné vánoční výrobky, kte-
ré přichystali zaměstnanci všech našich čtyř 
mateřských škol. Ozdobený stromeček a vá-
noční koledy přispívaly k vytvoření báječné 
vánoční atmosféry, pro zahřátí byl připraven 
horký čaj.

Se spolkem Laudovka jsme se mnoho 
let účastnili Mikulášského charitativního 
bazárku v Pražské křižovatce, který pořádala 
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 
97. Z důvodu nepříznivých epidemiologic-
kých podmínek se tento bazárek nekonal, 
a tak jsme se rozhodli uspořádat náš Vánoční 
bazar v bezpečném venkovním prostředí za 
dodržení hygienických podmínek.

Bazar měl velký úspěch, o krásné výrob-
ky byl zájem. Děkujeme všem, kteří nás při-

šli podpořit a nakoupili si nabízené výrobky. 
Výtěžek z prodeje přispěje na další aktivity 
spolku či nákup didaktických pomůcek pro 
naše děti.

Přejeme všem čtenářům úspěšné a zdra-
vé vykročení do roku 2022.

ZA KOLEKTIV DĚTÍ A PEDAGOGŮ MŠ 
LAUDOVA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI

Mgr. MICHAELA MIKULOVÁ

Foto: archiv 
MC Řepík

Foto: archiv MŠ Laudova 
se speciálními třídami
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Starý rok nám již nastavil záda a my 
již vyhlížíme ten nový s očekáváním, 
co nám dobrého přinese. Prosinec, 

který je pro nás dospěláky často ve zname-
ní hektičnosti, bývá pro děti tím nejoblíbe-
nějším a nejkouzelnějším měsícem v roce. 

V žádném měsíci v roce není tolik zvyků 
a tradic jako právě v tom posledním. Sa-
mozřejmě na plné čáře vyhrává Ježíšek, 
který v tuto dobu vede před Elsou, Spider-
manem a celou Tlapkovou patrolou. Před 
příchodem tohoto novorozeněte za dětmi 
chodí, někdy i trochu obávaná, návštěva 
Mikuláše, anděla a čerta. Tato „partička“ 
přišla i do naší školky. Mikuláš vyzdvihl to 
dobré, andílek rozdával dárečky a čert? 
Ten při odchodu trochu zažertoval a chtěl 
si odnést některé paní učitelky. Děti nás 

ale nedaly a tím zažehnaly personální krizi. 
A tak odešel s prázdnou. Ve školce máme 
totiž nejen hodné paní učitelky, ale hlavně 
hodné a šikovné děti. Nový rok se nám 
otevírá jako prázdná, nepopsaná kniha. My 

vám všem přejeme, abyste do ní vepsali 
jen šťastné okamžiky a zážitky prožité ve 
zdraví a lásce. 

KOLEKTIV MŠ SOCHÁŇOVA

Začátkem prosince jsme připravili dě-
tem pěkný projektový den plný zá-
žitků. Převlékli jsme se i s dětmi za 

čerty, anděly a Mikuláše. Měli jsme čertov-
ský oheň i ples s anděly a hodného Miku-
láše, co rozdával perníky. Prostě hráli jsme 
si venku s dětmi a všem se to moc líbilo.

Vedeme děti k poznávání českých lido-
vých tradic a příchod adventu s mikuláš-
skou zábavou k tomu patří. 

Ve školce jsme se už týden dopředu 
na příchod Mikuláše připravovali. Děti si 
vyráběly papírové čertíky a andílky, učily 
se písničky i básničky. Ke konci týdne 
přišlo to velké očekávání. Paní učitelky na 
zahradě udělali „Peklo“ a z hřiště ozdobe-

ného mráčky a vločkami „Nebe“. Z pekla 
do nebe byla cesta náročná, a tak všichni 
zdolávali sportovní překážky, aby se dostali 
na „Andělský bál“. Na konci cesty čekal 
Mikuláš s odměnou. Dal dětem velký úkol: 
namalovat andílky do oken školky, aby nás 
chránili a všem udělali před Vánoci radost. 
Přišel si je pak prohlédnout a rozsvítil náš 
vánoční strom.

Od Spolku rodičů jsme měli venku Čer-
tovské divadlo a dáreček s dobrotami. A také 
spoustu hraček pod stromečky do každé třídy 
i dětem domů. Adventní čas jsme prožili ve 
sváteční pohodě s našimi dětmi.

ZA KOLEKTIV UČITELEK
MŠ BENDOVA

`MARUŠKA SUCHÁNKOVÁ

PROSINEC
U NÁS
VE ŠKOLCE

ADVENTNÍ RADOSTI S ANDÍLKY
A ČERTÍKY V MŠ BENDOVA

Foto: archiv
MŠ Socháňova

Foto: archiv MŠ Bendova

Foto: archiv MŠ Bendova
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ROZHOVOR

Stanislav Tcaci, žák 9. třídy Základ-
ní školy genpor. Františka Peřiny, 
si splnil velký sen a zúčastnil se 

14. 11. 2021 Mistrovství světa v Brazil-
ském jiu jitsu v Abu Dhabi, kde získal bron-
zovou medaili. Úspěšnému sportovci jsem 
položila několik otázek…

Čím Tě oslovilo právě Brazilské jiu jitsu 
a jak dlouho se tomuto sportu věnuješ?
Na konci 1. třídy v roce 2014 se moji rodiče 
rozhodli hledat sport, kde bych svůj přeby-
tek energie a aktivity mohl uplatnit a vybít, 
a tak jsme objevili Brazilské jiu jitsu. To byla 
náhoda, nic jsme o tomto sportu tehdy ne-
věděli. Měl jsem velké štěstí, že jsem pot-
kal mého trenéra Miloslava Bosáka. To on 
se snažil, abych tento sport pochopil a za-
miloval si ho, rozvíjel mé dovednosti. Bra-
zilské jiu jitsu mě oslovilo hlavně jednodu-
chostí, že soupeře musím dostat na zem 
a upáčit či uškrtit.

Jak často máš trénink? Je pro Tebe ná-
ročné spojit sport a školu dohromady?
Pravidelné tréninky mám třikrát do týdne. 
O víkendu, když není závod, tak jdu do fit-
ka nebo si trénink udělám sám. A také ne-
smím zapomenout na soustředění, které 
mám, pokud ne každý týden, tak aspoň 
jednou za dva týdny. Samozřejmě je ná-
ročné zvládat obojí naráz, a ještě k tomu 
perfektně, ale už jsem si na ten „tlak“ 
zvyknul.

Jaké úspěchy máš dosud za sebou?
Mám jich mnoho, musím se přiznat, že už 
ani nevím kolikrát jsem „Mistr“ a čeho. 
Když je potřeba konkrétně, tak moje máma 
ví všechno, ona si vše zapisuje v excelo-
vých tabulkách, stejně jako u mojí sestry 
Marii Eleny Tcaci, která dělá gymnastiku 
a taneční sport. Samozřejmě mám tituly 
Mistra Evropy, České republiky a dalších 
evropských států, jako například Itálie, An-
glie, Německa atd. Mám za sebou nemalé 
úspěchy: 45x zlato, 24x stříbro, 8x bronz, 
38 pohárů a 4 mistrovské pásy.

V  listopadu ses  účastnil Mistrovství 
světa v Brazilském jiu jitsu v Abu Dha-
bi a získal jsi bronzovou medaili. To je 
ohromný úspěch! Jaká byla Tvoje ces-
ta k tomuto mistrovství?
Příprava byla pro mě hodně náročná, jak 
ze stránky dietní, tak i tréninkové. Tréno-
val jsem dvakrát intenzivněji než obvyk-
le, ale příjem potravy byl dvakrát men-
ší. Za tři týdny jsem zhubl 5 kg, což bylo 
nejvíce, co jsem kdy shodil za tak krát-
kou dobu. Cesta to byla nesmírně těžká, 
ale stála za to.

Jaká byla konkurence? Jak vůbec ta-
ková událost probíhá?
Konkurence byla silná, v kategorii jsem 
měl kluky z Brazílie, Jihoafrické republi-
ky a Saudské Arábie. Vše proběhlo velmi 
rychle, v hale byl obrovský zmatek, a proto 
jsme se maximálně soustředili na to, aby-
chom vůbec uslyšeli naše jméno a nastou-
pili do zápasu. Co se týče dne, kdy se turnaj 
odehrával, tak mi úplně vypadl z hlavy, jako 

sen. Asi kvůli tomu, že jsem se tak moc tě-
šil a už to mám za sebou.

Co byl pro Tebe největší zážitek v Abu 
Dhabi?
Celý výlet byl jeden velký zážitek. Největ-
ší zážitek byl určitě ten, kdy jsem nastu-
poval na žíněnku.

Ale co se týče města, tak jsme navštívili 
Burj khalifu v Dubaji - nejvyšší mrakodrap 
světa, mešitu Sheikh Zayed v Abu Dhabi 
– jedna z největších a nejvýznamnějších 
mešit na světě. Prošli jsme celý Dubai 
Mall, kde jsme viděli akvárium, ledovou 
plochu, fontány, poté jsme vyšli k venkov-
ním fontánám Dubai Fountain.

Čeho by sis přál ve sportu dosáhnout 
do budoucna?
Přeji si hlavně, abych byl zdravý a nesta-
la se mi žádná zranění. To zdraví bych jis-
tě chtěl využít na vybojování zlaté medaile 
na Mistroství světa. Doufám, že Brazilské 
jiu jitsu bude co nejdříve oficiálně uznáno 
jako olympijský sport a pak samozřejmě 
věřím v účast na olympiádě.

Jsi v deváté třídě. Jaké jsou Tvé dal-
ší plány po skončení základní školy?
Mám v plánu se nadále vzdělávat. Budu 
se v budoucnu rozvíjet v tom, co mě baví 
a udělám vše proto, abych byl nejlepší. Už 
jsem podal přihlášku na sportovní gym-
názium, na které bych chtěl nastoupit. To 
jsou zatím všechny mé plány.

DĚKUJI ZA ROZHOVOR.
RADKA SÁLUSOVÁ

SKVĚLÝ ÚSPĚCH STANISLAVA 
TCACI NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
V BRAZILSKÉM JIU JITSU

Foto: archiv 
Stanislava Tcaci

Foto: archiv Stanislava Tcaci
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Bylo 1. prosince 2021 a v portugal-
ském Portu právě začalo Mistrovství 
Evropy v TeamGymu. Mistrovství 

Evropy je v této gymnastické disciplíně 
nejvyšší soutěží a Česká republika zde 
měla zastoupení ve dvou ženských katego-
riích. Nás ovšem nejvíce zajímala katego-
rie junior, kde reprezentovaly ČR dvě člen-
ky z gymnastického oddílu Sokola Řepy. 

Klárka Štěpánková a Kateřina Behúnová 
si v tomto náročném roce plném covidu, 
kdy se většinou nemohlo ani do tělocvi-
čen a nebyla možnost tak plnohodnotně 
trénovat, vybojovaly a udržely místo v re-
prezentaci ČR. 

Příprava byla náročná a v posledních mě-
sících před Mistrovstvím Evropy také velmi 
intenzivní. Ale vyplatilo se a 1. 12. 2021 
se české družstvo junior poprvé v historii 
probojovalo z kvalifikace do finále ME. Ve 
finálovém závodě se holky nakonec umístily 
na krásném 5. místě za týmy ze Švédska, 
Velké Británie, Islandu a Finska.

Děkujeme Klárce a Kačce za jejich vý-
drž, zodpovědný přístup a skvělou repre-
zentaci TJ Sokol Řepy. 

LENKA ZAJPTOVÁ Dis.
VEDOUCÍ ODDÍLU GYMNASTIKY

TJ SOKOLA ŘEPY
FOTO: ARCHIV ODDÍLU GYMNASTEK 

TJ SOKOL ŘEPY

GYMNASTKY ZE SOKOLA ŘEPY NA MISTROVSTVÍ 
EVROPY V TEAMGYMU

17KLUB
program na měsíc

PROSINEC 2021
datum den program
01. 12. středa Výroba čert  mikuláš
0 . 12. pátek Vánoční andílci z rychleschnoucí hmoty
07. 12. terý Medové svíčky a ozdoby
08 . 12. středa Vánoční přání
10. 12. pátek Výroba vánočních dárk  z mýdla
14. 12. terý Skoro vizovické vánoční ozdoby  nejedlé
15. 12. středa Vánoční besídka v Klubu 17
17. 12. pátek Vánoční koledy jaké znáš
21. 12. terý Vánoční dárky na poslední chvilku
22. 12. středa Vánoční zvyky
24. 12. pátek Zavřeno
28. 12. terý Zavřeno
29. 12. středa Zavřeno  

1. 12. pátek Zavřeno

17KLUB
program na měsíc

LEDEN 2022
datum den program
04. ledna Út Malujeme zimní mandaly
05. ledna St Tři králové z papíru 
07. ledna Pá Hra „Země – město“
11. ledna Út Sněhuláci ze špachtlí
12. ledna St Pohybová středa
14. ledna Pá Turnaj v kulečníku
18. ledna Út Malujeme provázkem 
19. ledna St Keramika v klubu 17
21. ledna Pá Filmové odpoledne
25. ledna Út Malujeme na kameny  zimní motivy
26. ledna St Deskové hry
28. ledna Pá Výroba záložek do knih

17KLUB
program na měsíc

LEDEN 2022
datum den program
04. ledna Út Malujeme zimní mandaly
05. ledna St Tři králové z papíru 
07. ledna Pá Hra „Země – město“
11. ledna Út Sněhuláci ze špachtlí
12. ledna St Pohybová středa
14. ledna Pá Turnaj v kulečníku
18. ledna Út Malujeme provázkem 
19. ledna St Keramika v klubu 17
21. ledna Pá Filmové odpoledne
25. ledna Út Malujeme na kameny  zimní motivy
26. ledna St Deskové hry
28. ledna Pá Výroba záložek do knih

Team juniorek na ME. Klárka Štěpánková s číslem 
8, Katka Behúnová s číslem 12

Klára Štěpánková a Kateřina Behúnová členky re-
prezentace ČR při cestě na ME v TeamGymu.

LEDEN 2022 V DDM NA BÍLÉ HOŘE

Neděle 2. 1. od 14 do 19 hod., Kluziště Vypich - (ne)Konečná Vypich, 
Na Vypichu 1a
HOKEJOVÉ ODPOLEDNE S NHL
Máš rád hokej? Baví tě si zahrát na ledě i na konzoli NHL? Tak se k nám při-
dej. Vezmi s sebou kamaráda/ku a vyzkoušej si hokej mezi mantinely, a pak 
turnaj na nejnovějších konzolích.
Po bitvě se podíváme na profíky na Winter Classic NHL od 19 hod. Vstup-
né 50 Kč.

Pondělí 3. 1. od 18 do 21 hod., DDM U Boroviček 6
DESKOVKY, FOTBÁLEK A JINÁ NOVOROČNÍ ZÁBAVA
Novoroční deskohraní pro mládež, rodiče i prarodiče. Přihlášení nutné na 
michal.kunstovny@ddmp6.cz

Sobota 8. 1. od 10 do 12 hod. a od 12 do 14 hod., keramická dílna
KERAMICKÁ SOBOTA – pro děti i další zájemce, kteří nemají čas na pra-
videlné kroužky. 
Cena za dvouhodinovku 100 Kč pro děti, 200 Kč pro studenty do 26 let a 
250 Kč pro dospělé. 
Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333 nebo klara.pliestikova@ddmp6.cz

Sobota 8. 1. od 9 do 16 hod., DDM U Boroviček 6
ROZSVÍCENÁ SOBOTA – Otevřený den v DDM, těšit se můžete na zookou-
tek, hernu pro nejmenší, workshopy a dílny… Více na webu DDM Praha 6.

28. 11. 2021 – 28. 2. 2022
KLUZIŠTĚ VYPICH, (ne)Konečná Vypich, Na Vypichu 1a
Bruslení pro veřejnost každý den v čase 9-21 hod., soukromé rezervace jsou 
dostupné denně v časech 6-9 hod. a 21 až 22 hod.  Půjčovna bruslí a občer-
stvení na místě. Více na www.kluzistevypich.cz

Zápis do volných kroužků na 2. pololetí probíhá během ledna

Podrobné informace o všech programech najdete na www.ddmp6.cz
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Občanská věda je vědecký výzkum 
prováděný amatéry v projektech ale 
naplánovaných odborníky. V mnoha 

přírodovědných oborech by to bez pomo-
ci amatérů skutečně nešlo. Poučení nad-
šenci sbírají data z rozsáhlých oblastí pod-
le jednotné metodiky a vědci je zpracují do 
přehledných výsledků, které jsou dostupné 
dobrovolníkům jako zpětná vazba a jediná 
forma odměny. Taková spolupráce je vel-
mi výhodná a spojuje všechny se zájmem 
o danou oblast poznání. Spolupráce budu-
je aktivní občanskou společnost, cílem je 
poznání a úcta ke spolupráci. 

Mezi projekty občanské vědy v ČR patří 
pozorování těles ve vesmíru nebo sbírání 
údajů o světelném znečistění noční oblohy, 
ale také jednotný program sčítání ptáků 
i nářečí českých strnadů, poslední dva jme-
nované projekty garantuje Česká společnost 
ornitologická. Dalším probíhajícím projektem 
je např. mapování výskytu veverky obecné 
(Agentura ochrany přírody a krajiny), do 
kterého se může zapojit také kdokoliv. Je to 
druh, který je všude a nikde. Kdy jste napo-
sledy viděli veverku ve městě a kdy ve volné 
přírodě? Údajů o tomto úplně běžném druhu 
je překvapivě málo. Dokonce tak málo, že 
nemohly být vyhodnoceny populační tren-
dy veverky a nemohla být kategorizována 
v Červených seznamech ohrožených dru-
hů České republiky. Bez pomoci občanské 
vědy se pravděpodobně nedozvíme, jak je 
to s ohrožením veverek obecných. V cizině 
běží stovky projektů zaměřených na různé 
skupiny organismů, např. Ladybird (UK) 
zaměřený na vztah původních a introduko-
vaných druhů slunéček (brouci) nebo Plant 
Tracker zaměřený na invazní rostliny. V USA 
je velmi populární Christmas Bird Count bě-
žící již od roku 1900! Projekt vychází z toho, 
že se ptačí populace v období Vánoc málo 

mění a lidé mají především čas je pozorovat 
a počítat.

Používání mobilních zařízení a aplikací je 
velmi přitažlivým prostředníkem pro okam-
žité předávání poznatků a sdílení se stejně 
nastavenou komunitou. Stejně tak mož-
nost pořízení fotky nebo videa pro pozdější 
determinaci. Řada takových akcí probíhá 
ve stejném termínu se stejnou metodikou 
v řadě zemí současně.

Datum uskutečnění velmi zajímavé akce 
tohoto druhu se blíží. Ptačí hodinka – Sčí-
táme ptáky na krmítku bude 7. – 9.  led-
na 2022. Česká společnost ornitologická 
(ČSO) pořádá toto sčítání od roku 2019. 
Metodika sčítání je jednoduchá. Po dobu 
jedné hodiny pozorovatel zaznamenává 
vždy nejvyšší počet jedinců každého jím 
určeného druhu na krmítku a blízko kolem 
v jeden okamžik. Je na pozorovateli, kdy 
zvolí začátek pozorování a kde to bude. 
Podrobnosti a způsob předání výsledků 
jsou na stránkách ČSO (ptacihodinka.birdli-
fe.cz). V roce 2021 byla celorepublikově 
nejpočetněji sčítaným ptákem na krmít-
ku sýkora koňadra, následovaná vrabcem 
polním a vrabcem domácím. Pro Prahu 
byli nejpočetnějšími druhy sýkora koňadra, 
holub domácí a havran polní. Na území Řep 
by byl výsledek určitě shodný. Do pořadí by 
mohla zasáhnout snad ještě hrdlička zahrad-
ní. Jen za velmi chladného počasí (v zimě) 
se sněhovou pokrývkou by nejpočetnějším 
druhem Řep byl drozd kvíčala. Konzumuje 
bobuloviny a jablka na zemi, na stromě i na 
krmítku. Pokud není potravní nouze, tak jsou 
hejna kvíčal pozorovatelná všude v okolí. 
Do blízkosti lidí se odváží jen, pokud jsou 
přírodní zdroje potravy ve volné přírodě již 
vyčerpané. O čem výsledky vypovídají? 
Sýkora koňadra je velmi přizpůsobivý gene-
ralista. Úspěšně obsadí jakékoliv prostředí. 

Není plachá, je dostatečně silná a obratná. 
Učí se využívat nové možnosti a situace. 
Holub domácí, zpětně zdivočelá forma, také 
není překvapením. Udivující je třetí pozice – 
havran polní. V Praze je to běžně přezimující 
druh. Potravu ale sbírá na zemi. Závěsná 
krmítka jsou pro tento druh hůře dostupná. 
Možná, že byli započteni ptáci sbírající pod 
krmítkem vyhozenou potravu, nebo řada 
pozorovatelů zřizuje krmná místa na zemi. 

Pozorování ptáků na krmítku nepřináší 
jen údaje o počtu, ale také poznání o inte-
rakcích mezi jednotlivými druhy. Kdo je do-
minantní a kdo naopak musí čekat. Jaká je 
potravní preference mezi druhy. Vzácně lze 
pozorovat i útok dravce, tedy v městském 
prostředí poštolky obecné nebo krahujce 
obecného, pro které shromáždění ptáků 
u krmítka znamená také významnou potrav-
ní příležitost. Jaké je načasování návštěvy 
krmítka a který návštěvník je k vidění jen 
vzácně? Možností je mnoho. Pro ty, které 
pozorování na krmítku nadchlo, jsou i další 
možnosti, např. instalovat u svého krmítka 
fotopast nebo webkameru, ale výsledek 
musí pojmenovat logicky sami. 

Profesionální vědci jsou závislí na datech 
od amatérských pozorovatelů v mnoha pří-
rodovědných oborech. Hlavně tam, kde se 
monitoruje velké území a druhy, které se 
dají spolehlivě určit. 

Rozhodně taková výzva stojí za to. Zví-
davá otázka nakonec – víte, kde je vaše 
nejbližší krmítko pro ptáky? Zkuste se letos 
zapojit také! 

TEXT: LUCIE BREJŠKOVÁ,
MARTIN BREJŠKA A JAN FARKAČ, 

VŠICHNI ŘEPSKÁ
ZOOLOGICKÁ SKUPINA

FOTO: MARTIN BREJŠKA, ŘEPSKÁ 
ZOOLOGICKÁ SKUPINA

CO TO JE CITIZEN SCIENCE?
ZAPOJÍTE SE TAKÉ?

Z NAŠÍ PŘÍRODY

Brhlík lesníSýkora koňadra
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TIP NA VÝLET

Ať je zima nebo mráz, na výlet se zas 
vydáš! Anebo také – jak na Nový 
rok, tak po celý rok! Tak pojďme. 

Bude to nenáročný výlet, ale dobrá obuv 
je nutná. A teplý čaj v termosce přijde 
k chuti. Pokud zbylo od Vánoc cukroví, šup 
s ním do krabičky. 

Nepojedeme daleko, nepůjdeme dlou-
ho, výlet je pro všechny, kdo rádi chodí. 
I buřty opečeme!

Na vláček nasedneme ve stanici Praha-
-Zličín v 8.19, ale stačí i v 10.19. Doveze 
nás do Rudné u Prahy, kde přestoupíme 
na spoj do Vráže u Berouna.

U nádraží začíná zelená značka, která 
nás vyvede z obce ven. Po cestě uvidíme 
pomník obětem I. světové války a kostel 
sv. Bartoloměje s mohutnou věží. Lze si 
i koupit něco k jídlu (buřty na opékání) 
v několika malých krámcích.

Vráž je nevelká obec mezi Prahou a Be-
rounem, na kraji Českého krasu. Pro své 
výborné spojení s Prahou ideální bydlení 

pro ty, kdo hledají klid venkova a zároveň 
se nechtějí zbavit pracovních příležitostí, 
které skýtá hlavní město. Autem je to na 
kraj Prahy jen několik minut, autobusem 
půl hodiny a vlakem hodinu.

Přešli jsme po mostě dálnici a u malé-
ho hřbitova vstupujeme do CHKO Český 
kras. Opustíme zelenou turistickou značku 
a vyměníme ji za žlutou. Stoupáme do mír-
ného kopce po kraji lesa k chatové osadě 
Záhrabská. Vpravo se nám ještě naskytne 
několik pěkných výhledů na Vráž, než se 
ponoříme do smíšeného lesa.

Došli jsme k turistickému rozcestníku 
u Dubu na Herinkách. Místo přímo vyzývá 
k zastavení. Dub letní byl památným stro-
mem vyhlášen v roce 2011. Nehledejme 
však žádného velikána – byl vysazen 
o deset let dříve u příležitosti Dne Země 
občanským sdružením Svatojánský občan. 
Na jeho místě stával ještě v 80. letech 
minulého století prastarý dub, u kterého 
podle legendy došlo k setkání knížete Bo-

řivoje s poustevníkem Ivanem. Také se tu 
konaly berounské poutě. 

Před příjemným přístřeškem je ohniš-
tě – gril, takže si tu můžeme opéci buřty. 
Drobného dřeva je na zemi všude okolo 
dost.

Po přestávce pokračujeme po červené 
značce ještě pár desítek metrů do kopce, 
ale to už je poslední stoupání dnešního 
putování. Cesta za chvíli začne klesat k Be-
rounu, který, ač ještě není vidět, slyšet 
je. Jakmile se pod námi objeví rozsáhlý 
areál rehabilitační nemocnice, jsme na 
kraji města.

Červená nás dovede až k vlakovému 
nádraží, odkud můžeme jet stejnou tratí 
zpět, nebo častějším spojem kolem Be-
rounky na Smíchovské nádraží. 

Ušli jsme asi 7 kilometrů, provětrali se 
a snad i vymrzli. Večer nám bude chutnat! 
Šťastnou cestu!

 TEXT A FOTO: JAN BÖSSER

VÝLET – ZIMNÍ VÝLET Z VRÁŽE DO BEROUNA
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INZERCE

SLUŽBY / OSTATNÍ

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

ELETRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN Nová el. vedení, 
zásuvky, světla, opravy apod. Revize elektrického 
zařízení. Odstranění revizních závad.
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

ÚKLIDOVÁ FIRMA NABÍZÍ úklid firemních 
a kancelářských prostor včetně zásobování 
hygienickým materiálem. Dlouholetá praxe v oboru. 

Tel.: 773 948 170

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

Tel.: 733 311 747

PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ PRÁCE, štukování stěn 
i stropů, jsaifrt@seznam.cz Tel.: 606 227 390

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ – interiéry, exteriéry.
Tel.: 604 552 889

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 ANEBYTOVÝCH 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

OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK – 
NOVÉ ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN – SÍTĚ 
PROTI HMYZU. pavel.janci@email.cz. Tel.: 733 720 950

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

Tel.: 775 138 675

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE. Tel.: 737 166 186

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

HLÍDÁNÍ PEJSKŮ MENŠÍCH PLEMEN. Tel.: 603 910 026

A.DOHNÁLKOVÁ a I. HŮLKOVÁ - STŘÍHÁNÍ PSŮ.  
Ošetření uší, drápky, zubní kámen a anál. žlázy. 
Laudova 1014/15, Řepy. Tel.: 235 312 157, 737 841 145

PEDIKÚRA Tel.: 603 910 026

BYTOVÁ DRUŽSTVA LIKVIDACE a prohlášení vlastníka, 
notář, převody bytů do vlastnictví, SVJ, zaměřování bytů. 

Tel.: 724 304 603

BYTY, NEMOVITOSTI

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

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

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

OSTATNÍ

KOUPÍM LP GRAMOFONOVÉ DESKY. Přijedu.
Tel.: 721 442 860

KOUPÍM STARÉ RYBÁŘSKÉ VYBAVENÍ.
Tel.: 728 413 202
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Ceník inzerce 2022

Maximálně 5 řádků  Cena v Kč DPH 21 % Cena celkem

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

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

V případě zájmu nás kontaktujte: 
www.pracenaletisti.cz  |  nabor@prg.aero  |  +420 702 205 946

Přidejte se k týmu Letiště Praha 
Pracovník úklidu toalet

MZDA
HPP: 26 000 Kč

nebo
DPČ: 141 Kč/hod.

Co vám nabídneme:
Hlavní pracovní poměr:

• Průměrný měsíční příjem 26 000 Kč
• Ročně 15 000 Kč na volnočasové aktivity 

nebo zdraví
• Příspěvek na � remní stravování a parkování
• Příspěvek na penzijní pojištění
• Příspěvek na pojištění odpovědnosti
• Kurzy anglického jazyka a masáže
• Slevy v letištních obchodech 15–30 %

Dohoda o pracovní činnosti:

• Mzdové ohodnocení 141 Kč/hod.

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

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

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

AUTOBAZAR MOTOL

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

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

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

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

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

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

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

CÍRKEV BRATRSKÁ
zve na pravidelné nedělní bohoslužby v Řepích, a to vždy 
v neděli od 9:30 hod. v Kulturním centru Průhon, Socháňova 
1220/27, Praha 17. 

Vstup je volný a zván je každý, koho oslovuje 
nabídka pokojného života od Ježíše, a to 
třeba i v této zmatené době.
Kazatelská stanice CB Praze – Velká Ohrada, 
velka.ohrada@cb.cz;     tel. 603 573 688

CÍRKEV BRATRSKÁ
zve na pravidelné nedělní bohoslužby v Řepích, a to vždy 
v neděli od 9:30 hod. v Kulturním centru Průhon, Socháňova 
1220/27, Praha 17. 

Vstup je volný a zván je každý, koho oslovuje 
nabídka pokojného života od Ježíše, a to 
třeba i v této zmatené době.
Kazatelská stanice CB Praze – Velká Ohrada, 
velka.ohrada@cb.cz;     tel. 603 573 688

zve na pravidelné nedělní bohoslužby v Řepích,
a to vždy v neděli od 9:30 hod. v Kulturním centru Průhon, 

Socháňova 1220/27, Praha 17.
Součástí je i zvláštní program pro děti.

Vstup je volný a zván je každý, koho oslovuje nabídka
pokojného života od Ježíše, a to třeba i v této zmatené době.

Samostatná stanice CB v Praze – Velká Ohrada 
velka.ohrada@cb.cz tel. 603 573 688
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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

Specializace na účetnictví pro 
společenství vlastníků a bytová družstva

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

Správa
nemovitostí

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

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

www.studio-giaccomo.cz 
Nevanova 1070/35

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

TĚŠÍM SE NA SPOLUPRÁCI

TAKÉ V ROCE 2022

Plus
Realitní služby,
jaké si přejete

Ing. Miroslav Hošek

T: 739 204 026

E: miroslav.hosek@re-max.cz

TĚŠÍM SE NA SPOLUPRÁCI

Realitní služby,
jaké si přejete

10-12 h - prezentace o škole, průběh přijímacího řízení, aktivity školy, kon-
cepce rozvoje kompetence k učení, práce školního poradenského centra 

12:15-13:50 h - ukázkové hodiny, práce s tablety a hlasovacím zařízením, 
biologické a chemické pokusy

14 h - testování IQ pro zájemce + Herní odpoledne - turnaj v piškvorkách, 
dámě, bridži a jiných deskových či logických hrách

Další informace – nová sekce FAQ – často kladené otázky, TV spot o ško-
le, online virtuální prohlídka školy, to vše na webových stránkách školy.

MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává výhradně mi-
mořádně nadané studenty, kterým poskytuje nadstandardní péči s přihléd-
nutím k jejich zvláštnostem a handicapům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR.

Speci�ka školy: nižší počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných
předmětů, seminářů, jazyků a kroužků; spolupráce s VŠ; vlastní systém hod-
nocení – 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 
certi�káty; individuální vzdělávací plány; péče o studenty se speci�ckými 
poruchami učení aj.

Ve školním roce 2022/23 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ).

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
pořádá pro uchazeče o studium
ve školním roce 2022/2023

Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy
WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ

257 328 786
731 460 907✆

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

1. 12. 2021 a 2. 2. 2022
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petence k učení, práce školního poradenského centra 

12:15-13:50 h - ukázkové hodiny, práce s tablety a hlasovacím zařízením, biologické a chemické 
pokusy

14 h - testování IQ pro zájemce + Herní odpoledne - turnaj v piškvorkách, dámě, bridži a jiných 
deskových či logických hrách

Další informace – nová sekce FAQ – často kladené otázky, TV spot o ško-le, online vir-
tuální prohlídka školy, to vše na webových stránkách školy.

MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává výhradně mi-mořádně nadané 
studenty, kterým poskytuje nadstandardní péči s přihléd-nutím k jejich zvláštnostem a handi-
capům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR.

Specifi ka školy: nižší počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných předmětů, seminářů, 
jazyků a kroužků; spolupráce s VŠ; vlastní systém hod-nocení – bodové a slovní; výuka některých 
předmětů ve výkonnostně nebo věkově rozrůzněných skupinách podle vědomostí a zájmů; rodin-
né prostředí; přátelské vztahy mezi studenty a pedagogy; nabídka přípravy na jazykové certifi káty; 
individuální vzdělávací plány; péče o studenty se specifi ckými poruchami učení aj.

Ve školním roce 2022/23 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ).

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

● Zájmové prográmky již od 1,5 roku
● Provoz denně, Po - Pá 7:30 - 18:00
● Celodenní stravování
● Víkendové řádění
● Prázdninový provoz
●
●
● Bezkonkurenční ceny, již od 40 Kč/hod.

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

První hodina zdarma :)

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



32 / LEDEN / 2022

INZERCE

Prodej a Správa Nemovitostí s.r.o.  www.editanavratilova.cz

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

Co pro Vás mohu zajistit:

• prodej nemovitosti
• pronájem nemovitosti
• řešení exekucí
• výkup nemovitostí

• tržní odhad nemovitosti 
• odhad pro dědická řízení 
• fi nancování nemovitosti
• zajištění PENB

Rezervace
Prodej RD Praha 6 - Řepy, ulice 
Žalanského. Pozemek 505 m2, 
užitná plocha domu je 172 m2.

PRO NAŠE KLIENTY 
HLEDÁME DŮM 

V ŘEPÍCH A OKOLÍ. 

Realitní poradna zdarma NEJEN pro obyvatele Prahy 17

inzerce_casopis.indd   1 13.12.2021   18:55:40

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

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

• Plynovou kotelnou ušetříte až 50% nákladů za vytápění                                      

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz




