
ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  Č E R V E N E c - s R P E N  2 0 1 6  |  R O Č N í k  2 2  |  Z D A R m A

Kinobus přijede opět do Řep

Kurzy češtiny pro děti cizinců

Slavíme 220. výročí narození Václava Babinského
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milí čtenáři,
začínají nám prázdniny a já si nemohu nevzpomenout na své dětské prázdninové těšení. V dětství 
jsem se nemohl dočkat začátku prázdnin. Čekalo mě vždy mnoho dobrodružství na táborech v pří-
rodě, nová přátelství a nové lásky. Poslední dětské prázdniny jsem prožíval v Altenbergu, v tehdejší 
Německé demokratické republice. V domnění, že se jedná o cvičení vojáků, jsme zdravili projíždějící 
tanky a transportéry. Byl 20. srpen 1968. Druhý den nás naši vedoucí vyzvali, abychom z jídelny vzali 
všechen chléb a sůl, protože jedeme do „koncentracion lager“.  
Ano, autobusy nás odvezly do halle a zde jsme byli ubytováni v novém potravinářském učilišti. místní 
nás krmili šunkou a čokoládou a všichni nadávali na okupaci. k vystrašeným rodičům jsme se dostali 
až někdy kolem 24. srpna. Věřím, že vám se tyto prázdniny vydaří k plné spokojenosti, a že se všich-
ni, milé děti, zase sejdete ve školních lavicích. Tomáš Finger

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mČ Praha 17

Žalanského 291, Španielova 1280, 
Makovského 1141, Bendova 1121: 
Pondělí:	 8.00–12.00/13.00–17.30 hodin 
Středa: 8.00–12.00/13.00–18.30 hodin 
Pátek:	 7.30–11.00 hodin

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

Ověřování	Španielova 1280:  
v úředních hodinách odboru výstavby 
pro potřeby jeho klientů

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 Aktuálně z radnice

kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.repy.cz 
v oblasti samospráva nebo v listinné podobě na Odboru kanceláře starostky mČ Praha 17, Žalan-
ského 291, Praha-Řepy.

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	21.	9.	2016	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRůHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	–	Řepy.
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ZŠ	genpor.	Fr.	Peřiny,	Laudova	1024,	Praha	6	–	Řepy,	rekonstrukce	osvětlení	
Rada městské části projednala a souhlasí s přijetím  nabídky uchazeče ELEkTROsTAV Praha 
s.r.o., v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané dle § 12 odst. 2 a § 38 odst. 1 zákona 
č. 37/2006 sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

ZŠ	Jana	Wericha,	Španielova	1111,	Praha	6	–	Řepy,	rekonstrukce	osvětlení	
Rada městské části projednala a souhlasí s přijetím  nabídky uchazeče ELEkTROsTAV Praha 
s.r.o., v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané dle § 12 odst. 2 a § 38 odst. 1 zákona 
č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Uzavření	pojistné	smlouvy	na	majetek	pořízený	v	rámci	projektu	"Hravé	a	zdravé	Řepy"
Rada městské části projednala a  schvaluje uzavření pojistné smlouvy na dobu neurčitou s ČsOB 
pojišťovnou a.s., na majetek pořízený v rámci projektu "hravé a zdravé Řepy".

Vstupní	zpráva	Strategického	plánu	rozvoje	Městské	části	Praha	17
Rada městské části projednala, souhlasí a doporučuje ZmČ schválit předloženou Vstupní zprávu 
strategického plánu rozvoje, která bude podkladem pro vyhotovení strategického plánu rozvoje 
mČ Praha 17

 

Pranostiky na léto
Co červenec neupeče, 
to již srpnu neuteče.

Když jsou v srpnu velké rosy, 
zůstane obyčejně pěkné počasí.

Vavřinec ukazuje, jaký 
podzim nastupuje.

Zapláče-li Markyta, 

bude deště dosyta.Když prší na svatého Prokopa, 
promokne každá kopa.

Srpen k zimě hledí 
a rád vodu cedí.Svatý Jak

ub dává
 kukuřic

i 

klasy, sv
atá Anna vlas
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Vážení čtenáři,

otvíráte prázdninové číslo našeho časopisu 
a já pevně věřím, že Řepská sedmnáctka 
bude vaším příjemným společníkem třeba 
na letní dovolené.
Ráda bych vám popřála krásné léto, dosta-
tek slunce i odpočinku – a to i toho aktiv-
ního, neboť pohyb je pro lidský organismus 
nezbytný a po celoročním sezení v lavicích 
si ho zcela jistě patřičně užijí především 
děti. Navíc v letošním roce, díky ředitelské-
mu volnu, mají všichni žáci řepských škol 
prázdniny téměř o týden delší. 
Ty z vás, kteří Řepy neopustí ani během 
prázdnin, snad potěší kinobus. Ten je pro 
vás letos připraven na čtyři červencové ve-
čery a věřím, že nabídka filmů, jež přiveze, 
vás pobaví. O jeho programu se můžete do-
číst na straně 14.
Na srpen pak připadá kulaté 220. výročí 
narození loupežníka Václava Babinského, 
který závěr svého života prožil v klášteře 
sester boromejek. Velký článek věnovaný 
této nevšední osobnosti najdete v historic-
kém okénku na konci časopisu. 
Po návratu z prázdnin se pak můžete těšit 
na tradiční „Babí léto“, které se letos bude 
konat 10. září, jako vždy na louce před bu-
dovou radnice.

Prožijte krásné letní dny, načerpejte nové 
síly a hlavně se šťastně vraťte domů!

Jitka Synková

slovo starostky

Léto
Babí

10. září 2016 od 14:00 hod.

Městská část Praha 17 vás srdečně zve na tradiční zábavné sobotní 
odpoledne pro celou rodinu.

Místo konání: na ploše před radnicí, ulice Žalanského, Praha-Řepy

Historická vozidla, umělecká vystoupení žáků všech řepských základních  
a uměleckých škol, dále taneční skupina B-Original, Japonská škola, mažoretky  

a gymnastky, jízdní oddíl MP, psovodi, policejní a hasičská technika, atrakce  
pro děti, knihovna řepy point, skvělé jídlo a pití, koncerty skupin atd.

upoutavka bab16 R17.indd   1 22.06.16   10:01

Slavnostní jízda historických vozidel
Dne 10. září budou v rámci programu „Babího léta“ projíždět 

Prahou 17 auto-veteráni a moto-veteráni 

startovat budou cca ve 14 hodin a projíždět budou níže uvedenou trasou.  
Jejich cesta bude pak pokračovat dále směrem na Zličín.

Účast na jízdě je otevřená i pro všechny zájemce z řad majitelů historických vozidel.  
startovné se neplatí a účastníci pojedou podle zpracovaných mapek, které obdrží před startem. 

Jízda nemá soutěžní charakter.

Zájemci se mohou předem přihlásit na adrese lubomir.nemejc@praha17.cz,  
nebo na tel.: 235	300	097.	

Shromaždiště	vozidel	je	před	úřadem	Prahy	17	v	ulici	Žalanského.	
Je třeba se dostavit k vyřízení formalit v dostatečném předstihu, nejpozději v 13.40 hod. 

Všichni jsou vítáni.

Start	a	cíl	
u	budovy	
radnice

Praha 17
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OTÁZKA MĚSÍCE čErvEnCE/SrpnA

Téma měsíce: Bezpečnost silničního provozu
Jak je v Řepích zajištěna bezpečnost silničního provozu (přechody, semafory)?

Na otázku bezpečnost silničního provozu a jak je 
v Řepích zajištěna, se domnívám, že to není nic 
moc. složitější je ale, jak tuto situaci zlepšit. Praha 
a sídliště budovaná do roku 1989 nebyly projekto-
vány na současné množství vozidel. V roce 1989 by-
lo v Praze registrováno kolem 450 tisíc vozidel, v ro-
ce 2000 to bylo 800 tisíc. současné číslo neznám, 
ale domnívám se, že je ještě vyšší. samotná městská 

část proto není schopna problém s dopravou vyřešit sama. Řepy jako 
okrajová část Prahy jsou navíc parkovištěm pro část středočeského kra-
je. To je jeden problém. samotná doprava v pohybu je další problém. 

Bohužel uspěchanost a bezohlednost některých řidičů situaci ještě 
zhoršují. Jako příklad bych uvedl situaci v ulici skuteckého, kde řidi-
či předjíždějí stojící autobus v zastávce a ohrožují chodce a především 
děti přecházející před autobusem po vyznačeném přechodu pro chod-
ce. Z důvodu ochrany chodců připravujeme opatření, abychom předešli 
zranění chodců a zejména dětí. Nebýt bezohlednosti, tak by vynaložené 
prostředky mohly být investovány jinam. Způsobů, jak omezit dopravu 
v Řepích několik je, ale jedná se o to, aby tato opatření co nejméně 
postihla naše občany. Je ale nepravděpodobné, že se tento problém 
podaří brzy vyřešit. Bohužel.

Do Řep jsme se nastěhovali  v roce 1982, tedy 
ještě v době, kdy se celá městská část budovala. 
V současné době mohu prohlásit, že celá doprav-
ní infrastruktura z hlediska bezpečnosti přechodů 
a fungování semaforů je dokonale zabezpečena a to 
i v místech, které mohou být jak pro děti, tak pro se-
niory dílčím způsobem problémové. Nutné je dodat, 
že součástí bezpečných přechodů a funkčních sema-

forů je i velmi dobrá dopravní dostupnost centra Prahy. snad možná by 
za zvážení  stála možnost umístění zpomalovačů (retardérů) v někte-

rých ulicích, například na příjezdové komunikaci k hotelu comfort. Uve-
dená skutečnost svědčí především o dobré práci vedení zastupitelstva 
městské části Praha 17 a možná, že právě tento fakt  vytvořil předpoklad 
k oblíbenosti občanů z pří pražských oblastí (kladno, Beroun), kteří 
denně do Prahy dojíždějí a parkují v oblasti stanic mhD. samozřejmě 
toto je již jiná otázka, jejíž řešením se bude muset vedení zastupitelstva 
zabývat v následujících letech. Patří sem i dobudování protihlukové ba-
riéry na ulici slánská a třeba i zajištění odklizení odložených vraků aut 
bez sPZ. Nicméně na závěr mohu za svoji osobu zcela jednoznačně pro-
hlásit, že mČ Praha 17 se již zařadila do kategorie „Smart City“.

Bezpečnost silničního provozu je v Řepích celkem 
ucházející. Jsou jistě místa, kde by mohl přibýt 
nějaký přechod, ale těch moc není. snad jen čis-
tota podchodů by mohla být lepší, ale to je opět 
spíš několikrát diskutovaná otázka vandalismu 
a lidské bezohlednosti.

Jana voráčková

Bc. václav Dbalý ODS

Ing. pavel Franěk KSčM

myslím, že bezpečnost silničního provozu se v Ře-
pích s postupem doby neustále zlepšuje. když si 
třeba vzpomenu, jak vypadala tramvajová zastáv-
ka „Blatiny“ kdysi – a jak se tam přecházelo, je to 
velký rozdíl. Dnes tady jsou u přechodů retardéry 
pro auta, zastávka má nové zábradlí s výplní, tak-
že lidé nepřebíhají silnici a zábradlí nepodlézají. 
Bezpečnost chodců i plynulost silničního provozu 

je tak dobře zajištěna. Z této změny mám velikou radost!

Marta Floriánová

Otázka na příští měsíc: pozitivní události v Řepích
Co vás v naší městské části v poslední době potěšilo?

chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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Proč	jste	se	rozhodl	věnovat	politice?
mé rozhodnutí věnovat se politické činnosti 
jsem dlouho zvažoval, protože vím, že činností 
politických stran a hnutí je hlavně boj o politic-
kou moc v tomto státě a většina politických stran 
a hnutí si nebere servítky k dosažení svých cílů. 
Trochu odlišná je komunální politika, kde se ne-
projevuje až tak razantně agresivita politických 
stran a je větší pozornost věnována rozvoji měst 
a obcí.
To byl asi jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl 
věnovat spíše komunální politice, kdy všichni 
zástupci všech politických stran a hnutí jsou 
zároveň občany obce či města za kterou kandi-
dují a jde jim o celkové zlepšení života obyvatel 
vlastních regionů.

Čím	vás	oslovila	právě	ČSSD	a	jak	dlouho	
jste	jejím	členem?
Do ČssD jsem vstoupil v roce 2009 a to hlavně 
z důvodů, že můj děda byl členem ČssD za prv-
ní republiky. Dalším důvodem je to, že ČssD je 
zaměřena na sociální spravedlnost a podporuje 
šanci všech lidí na důstojný život. Nechci vy-
jmenovávat všechny cíle a celé programové pro-
hlášení ČssD, ale každý snad pochopí, co je pro 
každého v životě důležité – aby před i po skon-
čení pracovního procesu mohl důstojně žít. Další 
důležité zaměření je na mladé rodiny, jejich ma-
ximální podpora. Vše je tedy o penězích, které se 
musí spravedlivě přerozdělovat. s tímto se plně 
ztotožňuji a plně podporuji.

Jaké	je	vaše	civilní	povolání?
Já jsem vyučený strojní zámečník a do nástupu 
na vojenskou základní službu jsem chvíli praco-
val jako svářeč. Na vojně jsem podepsal vojáka 
z povolání a postupně jsem si dodělal vysokou 
vojenskou školu a následně postgraduální studi-
um na PF Uk v Praze se zaměřením na sociální 
politiku a personální řízení. Jsem absolventem 
vyššího kurzu managementu – ekonomika říze-
ní u Úřadu české vlády a absolvent pěti měsíční 
specializace ekonomika řízení na soukromém 
bankovním institutu. Do svého ukončení slu-
žebního poměru vojáka z povolání jsem byl 
zástupcem velitele hradní stráže. Od roku 2015 
jsem ve služebním poměru státního zaměstnan-
ce jako ministerský rada. 

Překvapilo	vás	něco	na	jednání	
zastupitelstva?
Překvapení je na každém zastupitelstvu. To z to-
ho možná dělá více zajímavá jednání a nejsou 
tak fádní. Větší pozornost bych věnoval předkla-
dům  (obsahově) pro zastupitele a více kontrole 

schvalování návrhů radou Prahy 17. Zastupitelé 
by si měli uvědomit, že mají i trestní odpověd-
nost za schválené předklady, hlavně co se týče 
majetku, veřejných zakázek a toku finančních 
prostředků. Někteří zastupitelé hlasují ve střetu 
zájmů. Doporučuji, aby si prostudovali Zákon 
o střetu zájmů č. 159/2006 sb. 
Dnes se plně razí o otevřenosti a zpřístupnění 
všech informací o hospodárném nakládání ve-
řejnými prostředky. Občané Řep by měli vědět, 
jaké platy mají uvolnění zastupitelé a jaké jsou 
udělovány odměny za jednotlivé roky všem uvol-
něným a neuvolněným zastupitelům. To samé je 
u vedoucích pracovníků institucí, jejichž zřizo-
vatelem je městská část Praha 17. 

Jaký	je	váš	názor	na	plánované	velké	
projekty	–	Sportovní	centrum	Na	Chobotě,	
Dům	s	pečovatelskou	službou?
Nejdříve Dům s pečovatelskou službou, toto 
bylo i ve volebním programu ČssD Prahy 17 na 
současné volební období a plně ho podporuje-
me. Péče o starší a nemocné občany je priorita 
ČssD.
sportovní centrum – proti  výstavbě nemám váž-
nějších připomínek. Byl respektován výjimečně 
náš návrh na vybudování 25 metrového bazénu, 
který je součástí sportovního centra.
Větší problém mi dělá využitelnost hotelu, kte-
rý je také součástí a kdo bude vůbec provozovat 
tento objekt a celé sportovní centrum.
Další obavy mám z toho, že zakázka neskončí na 
300 mil. korunách a bude se postupně navyšovat 
a výstavba sportovního centra nakonec může 
skončit až na dvojnásobku ceny.
Otázka spíše na radu Prahy 17 – kdo zaplatí ško-
du na investicích při revitalizaci potoka, která 
stála několik milionů a teď zde bude zahájená 
výstavba sportovního centra?14

Jak	dlouho	v	Řepích	žijete	–	a	jak	se	vám	
tu	líbí?
V Řepích žiji od roku 2002, před tím jsem bydlel 
25 let na Jižním městě. Život v Řepích je běžný 
jako na každém sídlišti a je zde plné vyžití pro 
volný čas pro všechny generace. Nelíbí se mně 
přeplněné ulice osobními auty a málo popelnic 
na plastové opady.

Přál	byste	si	něco	změnit,	chybí	vám	zde	
něco?
Ne všude na autobusových zastávkách jsou la-
vičky a dělá to potíže hlavně čekajícím starším 
lidem na spoje. Zvýšit četnost spojení u lin-
ky 164 ve špičkách z Řep na Bílou horu. Zvýšit 
by se měla také bezpečnost na přechodech pro 

chodce a to jejich výraznějším označením, hlav-
ně u základních škol.
Na ulici slánská by se měli namontovat průběžné 
kamery na měření rychlosti projíždějících osob-
ních a nákladních aut.

Jak	vnímáte	rozvoj	obce?
Ten bych ohodnotil jako pozitivní. Peníze, které 
obec má z prodeje bytových jednotek, by se měly 
investovat ve větší míře. Pravdou je, že rozlo-
ha obce je ohraničena a větší nebude, proto by 
se mělo více zaměřit na zeleň, parky a zvýšení 
parkovacích míst pro občany. V žádném případě 
žádné betonové rozdělování Prahy 17 nějakými 
stěnami (tzv. protihlukové stěny).  Pozornost by 
zasloužilo také zaměření se na výstavbu malome-
trážních bytů (startovacích) pro mladé rodiny.
Námětů pro rozvoj obce je hodně a je to o veřej-
né diskusi a finančních možnostech popřípadě 
dotacích.

Na závěr bych chtěl vřele poděkovat všem vo-
ličům, kteří dali ČssD hlas v tomto volebním 
období v Řepích. ČssD se umístila ve volebních 
výsledcích jako druhá nejsilnější strana, za kte-
rou stojí podstatná část obyvatel Řep, bohužel ji 
nebylo umožněno ani nabídnuto účastnit se na 
přímém řízení Prahy 17.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Otázky pro Lubomíra Lamperta
Červencové číslo Řepské sedmnáctky vám přináší rozhovor s Lubomírem Lampertem, 
který je členem řepského zastupitelstva první volební období.

Ing.	Lubomír	Lampert		
(61	let,	ČSSD)
•  15 let šťastně rozveden. má tři děti.
•  Záliby: Válečné a akční filmy, houbaření



Rok se sešel s rokem a opět se v polovině června konal Řepský jarmark. Tato 
akce si každoročně klade za cíl jednak pobavit a potěšit všechny příchozí, 
jednak pomoci některé z řepských organizací.
V letošním roce byl výtěžek, jenž činil zhruba 8 000 korun, rozdělen mezi 
dva seniorské kluby. Polovina potěšila členy z klubu seniorů Průhon, ta 
druhá půlka putovala do nejmladšího klubu – tedy klubu seniorů centrum.
Akce se konala v zahradě před centrem sociálně zdravotních služeb v Ben-
dově ulici. Zboží zde nabízelo sedm stánků, kde bylo možné koupit rozličný 
sortiment. Byl zde stánek s knihami či smíšeným zbožím, nakoupit se dalo 
u stánku mateřského centra Řepík, seniorských klubů či Domova sv. karla 
Boromejského. Věřme, že drobnosti, které zde byly k mání, budou dělat 
novým majitelům radost. A hlavně – všichni, kdo přišli a nakoupili, si od-
nášeli dobrý pocit, že pomohli dobré věci. Těšme se tedy na jarmark zase 
za rok!

-ras-
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Řepský jarmark opět pomáhal

Foto: Archiv Anny Baumové

kulturní centrum Průhon přináší svým návštěvníkům mnoho zajímavých 
projektů, představení či besed. Jedno velmi unikátní setkání se zde usku-
tečnilo v pondělí 20. června. Oblíbený projekt ListOVání přinesl nové 
scénické čtení z knihy s názvem „Drž mě pevně, miluj mě zlehka“, tento-
krát však proběhlo za účasti velmi vzácného hosta – samotného autora 
knihy, Roberta Fulghuma.
herci Věra hollá, Alan Novotný a Lukáš hejlík diváky vtáhli do děje romá-
nu, který se odehrává v seattleské tančírně. To je místo, kde se setkávají 
lidé různého vyznání, věku i národnosti – všichni však přichází s jediným 
úmyslem – tančit argentinské tango.
Po skončení představení proběhla beseda s autorem, který zde představil 
také své nové dílo „Poprask v sýrové uličce“. knihu bylo možné na místě 
zakoupit a nechat autorem podepsat.

-ras-

Řepy navštívil robert Fulghum

Foto: Michaela Dvořáková

V podvečer 21. června se konala dlouho avizovaná a občany velmi očekáva-
ná diskuse na téma protihlukových opatření při ulici slánská. 
Za městskou část se účastnili: starostka mgr. Jitka synková, místostaros-
tové martin marek, Jaroslav hájek a Jiří masopust. Za Institut plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy urbanista koncepční projektant mgr. Jan Flegl, za 
Technickou správu komunikací hl. m. Prahy Ing. Jakub Rakovič a Ing. sta-
nislav Šebesta – oba z oddělení strategických investic. Dále pak Ing. Pavel 
kaštánek a architekt návrhu Ing. Arch. Jiří Špaček.
Tentokrát se role moderátora ujala sama starostka naší městské části. 
Představila všechny přítomné a postupně jim předala slovo. Následně si 
vzal slovo martin marek a všem přítomným představil prezentaci s novou 
možnou podobou protihlukové stěny, shrnul historii stavby, podaných 
stížností a dosažených výsledků s magistrátem hl. m. Prahy, který je vlast-
níkem stavby. Následně dal prostor občanům s jejich dotazy. 
Návrhů od občanů přišla celá řada. Řešily se různé podoby a možnosti 
stavby i dopravy. Od mimoúrovňové křižovatky, přes zcela uzavřený tu-
nel nebo třeba menší tunely po obou stranách pro tranzitní dopravu. 
Diskuse se týkala i přechodů pro chodce, využívání podchodů, bezpeč-

nosti, použitého materiálu, jeho pohltivosti, atd. Jednání budou sa-
mozřejmě dále pokračovat a o dalším postupu a výsledcích vás budeme 
informovat.

-mish-

Diskuse s občany na téma protihlukových opatření 
při ulici Slánská

Foto: -mish-



V neděli 29. května v odpoledních hodinách opět ožila klášterní zahrada 
Domova sv. karla Boromejského dětským smíchem. konala se zde tradiční 
Dětská pouť. Akci zahájila veselá pohádka o shrekovi a jelikož se jednalo 
o hudební pohádku, netradičně k ní byly přizvány i samotné děti, které po 
celou dobu tančily spolu s pohádkovými postavami na podiu. Následně již 
mohly běžet za plněním úkolů, sbíráním bodů a ve finále i pro zaslouženou 
odměnu. Ale jelikož nic není zadarmo, musely si jí skutečně zasloužit. 
Disciplín bylo hodně. Jedním z nejobtížnějších úkolů bylo jednoznačně 
„bahno“ s chůzí po židlích a časově nejnáročnější bylo „domino“, při kte-
rém děti musely postupně řadit obrázky. Těm menším samozřejmě pomá-
haly s plněním úkolů různé pohádkové bytosti. Většina úkolů byla opravdu 
veselá, ale kromě smíchu bylo slyšet i povzbuzování a fandění jak ze stran 
dětí, tak rodičů. Postupně jsme s dětmi prošli házení míčků, věšení prádla, 
skákání s balonem, chůzi s míčkem, ježdění s naloženým kolečkem, hádá-
ní poslepu a mnohé další. Vydařilo se i počasí, takže pouť byla skutečně 
příjemná.
Díky patří společnosti pro obnovu řepských tradic, Domovu sv. karla Boro-
mejského, Vězeňské službě oddělení výkonu trestu – Řepy a mČ Praha 17. 
Těšíme se na příští rok!

-mish-

Letošní týden kampaně mOVE WEEk aneb „100 milionů Evropanů aktivně 
zapojených do sportu a pohybových aktivit do roku 2020“, byl vyhlášen 
oproti předchozím podzimním ročníkům již na květen. Dodrželi jsme čtvr-
tek jako náš den v rámci vyhlášeného týdne, což bylo 26. května. Zpočátku 
to však vypadalo, že budeme mít problém, protože květen je na všelijaké 
akce snad nejbohatší měsíc. Obtížně jsme zajišťovali pořadatele a o účast 
jsme měli značné obavy. Dopadlo to však nad očekávání dobře, snad ještě 
lépe než v roce 2015, kdy jsme byli spokojeni. Díky za spolupráci základním 
školám v Řepích, které nabídly naši akci svým družinám. Zúčastněné třídy 
zaplnily jednu chvíli hřiště tak, až se nám na stanovištích vytvářely fronty. 
Ale všechno se podařilo zvládnout a nikdo dlouho nečekal.

Počasí nás nezradilo, a tak si připravené aktivity na hřišti ZŠ genpor. Fr. Pe-
řiny užilo postupně více než 300 aktivních účastníků. A přičteme-li dopro-
vod, který se nám neregistroval, tak můžeme s čistým svědomím říct, že se 
na hřišti pohybovalo více než 400 lidiček všech věkových kategorií. Program 
byl opět velmi bohatý, snažili jsme se využít celou plochu hřiště a okolí.
Oproti loňsku chyběla lukostřelba, ale nově byla zařazena švihadla (Rope 

skiping) a oblíbené kruhy všech velikostí na „hULA hULA“. Zejména hol-
čičky tyto disciplíny uvítaly a ukázaly, že nejsou o nic méně šikovné, než 
bývaly jejich maminky a babičky.
mezi účastníky tentokrát chyběli řepští senioři. Omluvili se, že už mají jiný 
program. Ale jejich vedoucí Pepa Procházka si nenechal ujít možnost zaví-
tat mezi nás a podpořit naši akci. Rádi jsme ho viděli. 
Uvítali jsme, že nás přišli podpořit i řepští představitelé. starostka mgr. Ji-
tka synková	si poctivě prošla všechny disciplíny a některé si vyzkoušela. 
A protože s sebou přivedla štáb Televize Praha, který s ní prošel všechna 
stanoviště a natočil i některé rozhovory, můžeme se podívat na tuto re-
portáž v televizním Expresu Prahy 17.
Díky všem dobrovolným organizátorům a spolupracovníkům, kteří pomoh-
li celou akci uspořádat, zejména z Pražského sdružení sport pro všechny, 
z České asociace sport pro všechny a z TJ sokol Řepy. A díky také všem 
příchozím za účast. Bylo to opět příjemné aktivní odpoledne a můžeme se 
těšit zase na příští rok. Takže za rok na shledanou.

Mgr. Jitka Rosenbaumová,
předsedkyně odboru Sportu pro všechny TJ Sokol Řepy

Foto: -ras-
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v Řepích opět proběhla 
Dětská pouť

Řepy v pohybu – 4. ročník

Foto: -ras-

Foto: -mish-



ŽIvOtNí pROstřEDí

8

nebezpečný odpad
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mo-
hou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat 
k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: 

✗	  rozpouštědla 

✗	  kyseliny 

✗	  zásady 

✗	  fotochemikálie 

✗	  pesticidy 

✗	  zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry) 

✗	  olej a tuk (kromě jedlého) 

✗	  barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice 

✗	  detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) 

✗	  léčiva 

✗	  baterie a akumulátory 

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

Trasa	B			9.	7.	(sobota)

•  ul. skuteckého (parkoviště proti domu 1085) 8.00 –  8.20
•  ul. Laudova (slepé rameno – nad ZŠ) 8.30 –  8.50
•  ul. Nevanova (proti zdravotnímu středisku č. 1079) 9.00 –  9.20
•  ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050 –  

bývalý Julius Meinl) 9.30 –  9.50
•  ul. mrkvičkova (dle možnosti zastavení) 10.00 – 10.20
•  ul. Na Fialce I.  10.30 – 10.50
•  ul. Brunnerova (parkoviště) 11.00 – 11.20
•  křižovatka ul. Březanova – U Boroviček 11.30 – 11.50

Trasa	C			4.	8.	(čtvrtek)

•  křižovatka ul. Bendova – Bazovského (u parkoviště) 15.00 – 15.20
•  ul. makovského (u č. 1394 – vjezd  

do podzemních garáží) 15.30 – 15.50
•  ul. Galandova (u č. 1246) 16.00 – 16.20
•  ul. Španielova (u školy)  16.30 – 16.50
•  křižovatka ul. Španielova – Žufanova (parkoviště) 17.00 – 17.20
•  ul. socháňova (slepé rameno – u školy) 17.30 – 17.50
•  ul. Vondroušova (u výtopny – u stání kontejnerů) 18.00 – 18.20
•  ul. Jiránkova (parkoviště) 18.30 – 18.50

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Nvelkoobjemové kontejnery  
v čErvEnCI a v Srpnu
Velkoobjemové	 kontejnery	 (VOK)	 budou	 přistavovány	 ve	 všední	
dny	v	odpoledních	hodinách	od	14	do	18	hod	a	o	víkendu	od	12	do	
16	 hod.	 Po	 celou	 dobu	 přistavení	 bude	 přítomna	 obsluha,	 která	
bude	koordinovat	ukládání	odpadů.	VOK	nebudou	na	daném	sta-
novišti	zůstávat	přes	noc.
VOK	jsou	financovány	z	prostředků	Magistrátu	hlavního	města	Prahy.

ČERVENEC

•				 8.	7.	Ke	Kulturnímu	domu	x	U	Boroviček	

•			14.	7.	Parkoviště	Drahoňovského	

•			23.	7.	Parkoviště	u	objektu	Bílý	Beránek	(Šímova	ul.)	

•			28.	7.	Parkoviště	Hofbauerova	x	Žufanova

SRPEN

•				 5.	8.	Křižovatka	ul.	Laudova	x	K	Trninám	

•			11.	8.	Parkoviště	v	ul.	Na	Moklině	(u	rest.	U	Hasiče)	

•			18.	8.	Ke	Kulturnímu	domu	x	U	Boroviček	

•			27.	8.	Parkoviště	Drahoňovského

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, podlaho-
vé PVc, umyvadla a záchodové mísy.

Co	nelze	odložit	do	VOK
✗			směsný	komunální	odpad, který lze vhodit do běžné sběrné 

nádoby (popelnice, kontejneru) 

✗			nebezpečné	složky	komunálního	odpadu komunálního odpadu 
(jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky) 

✗			odpad	ze	zeleně	(větve, posekaná tráva apod.)

✗			elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, 
přehrávače, telefony apod.) 

✗			stavební	suť

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

Mobilní sběrný dvůr v Řepích
Mobilní	sběrný	dvůr	(dále	jen	MSD)	funguje	jako	dočasné	stano-
viště	sběrných	nádob	a	velkoobjemových	kontejnerů	na	zpevněné	
ploše	určené	pro	krátkodobý	sběr	určitých	druhů	odpadu	od	osob	
s	trvalým	pobytem	na	území	hl.	m.	Prahy.	

msD přistavuje svozová společnost Pražské služby, a.s., na základě 
smlouvy s hl. m. Prahou, která službu msD organizuje. svozová spo-
lečnost povede evidenci občanů, kteří zde odloží odpad – jméno a pří-
jmení, adresa, složka komunálního odpadu, množství. 

V msD lze ZDARMA odložit – objemný	odpad,	dřevěný	odpad,	odpad	
ze	zeleně	a	stavební	suť.

Termín	a	místo	přistavení	MSD
15.	7.	(pá)	od	13	do	19	hod.	– ke kulturnímu domu x U Boroviček
26.	8.	(pá)	od	13	do	19	hod.	–  parkoviště u objektu Bílý Beránek 

(Šímova ul.)

Sběrné dvory
Objemný odpad lze zdarma odložit také v nejbližších sběrných dvorech: 

•	Praha	6	-	Dejvice,	ul.	Proboštská	1,	tel.:	736	518	204

•	Praha	5	-	Jinonice,	ul.	Puchmajerova,	tel.:	731	142	348

Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18.00 hod.  
(v zimním období do 17.00 hod.), sobota: 8.30 – 15.00 hod.
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Kam s bioodpadem
UPOZORNĚNÍ!

Oproti loňskému roku nastala změna! VOk budou přistavovány po dobu 
 maximálně 3 hodin (viz uvedené termíny), nicméně v případě naplnění kon-
tejneru před koncem doby přistavení budou kontejnery měněny za prázdné.

Ing. Jaroslava Hrdličková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

Stanoviště	BIOVOK:

•			 9.	7.	(so)		 9	–	12	hod. – Na moklině (u restaurace U hasiče)  
•	23.	7.	(so)		 9	–	12	hod. – k Trninám x Laudova 
•	14.	8.	(ne)		 9	–	12	hod. – hofbauerova x Žufanova
•	21.	8.	(ne)		 9	–	12	hod. – ke kulturnímu domu x U Boroviček

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Rada naší městské části už v lednu tohoto roku schválila záměr vyhotovení 
strategického plánu rozvoje Řep. Proč je to tak důležité rozhodnutí? Pro-
tože strategický plán definuje hlavní obrysy dalšího rozvoje území a defi-
nuje priority, které budou pro další rozvoj určující. co to znamená konkrét-
ně pro naši městkou část? Pojďme si představit, že by Řepy už dvě volební 
období takový strategický plán měly. Jak by to mohlo v naší městské části, 
která se v mnoha ohledech rozvíjí správným směrem (volný čas, sociální 
služby atd.), vypadat? Vybral jsem tři oblasti, které dlouhodobé plánování 
potřebují nejvíce, týká se to však i jiných (např. nákladných projektů typu 
sportovní centrum Na chobotě).
•	Parkování
Praha v minulém půl roce přistoupila k rozšiřování placených zón par-
kování – v současné době to je, hlavně pro okrajové části Prahy, jedno 
z nejlepších řešení. Dává přednost rezidentům před těmi, kteří přijíždějí 
z ostatních okolních měst a vesnic a parkují v okrajových městských čás-
tech Prahy. To je také případ Řep. Problém je u nás viditelný na každém 
kroku: auta zaparkovaná na chodnících v částech určených pro kočárky 
a nevidomé, auta na požárních stanovištích, auta před vchodovými dveřmi 
bránící případným zásahům rychlé záchranné pomoci. Toto není problém, 
který se dá vyřešit lusknutím prstů. Jeho řešení vyžaduje dlouhodobé stra-
tegické plánování – kdyby se na tom, že je potřeba tento palčivý řepský 
problém řešit, našla shoda ve strategickém plánu řekněme před 10 lety, 
situace kolem parkování by pravděpodobně vypadala zcela jinak. 
•	Odpad
Odpadové hospodářství je kapitola sama pro sebe a pravomoci obcí jsou 
v tomto ohledu podstatné. stačí ale procházka řepskými ulicemi a na mno-
ha místech uvidíte žalostně vyhlížející odpadová „stání“. Jak uvedl v roz-
hovoru zastupitel Černovský, projekt na jejich rekonstrukci se táhne už 
několik let. Pokud by problematika odpadu byla, zcela logicky, mezi stra-
tegickými prioritami, těžko by k něčemu takovému došlo. A kdybychom 

chtěli myslet opravdu ekologicky – a být „smart“- ptali bychom se, proč 
existuje v Řepích pouze jedno místo, kde se dá čistě zbavit domácího bio-
odpadu (tedy ne jen posekané trávy a větví): provozují ho občané z vlastní 
iniciativy a ve svém volném čase (ÚmČ po dlouhém a komplikovaném jed-
nání poskytl v minulosti finance pouze na jeden kompostér). Na mnoha 
místech v Praze je již tento problém řešen přímo městskou částí a občané 
jsou do této iniciativy cíleně a úspěšně zapojováni. Pokud bychom pro tuto 
oblast měli strategické priority – prodiskutované s občany – situace by 
vypadala jinak.
•	Zapojení	občanů	do	plánování	rozvoje
Příprava strategického plánu, stejně jako např. rozhodování o velkých in-
vestičních akcích, by se neměla konat bez přímé účasti občanů mČ. Úřad 
by měl vyvinout maximální úsilí k tomu, aby se občané do rozhodování 
o tom, jak budou Řepy v budoucnu vypadat, měli možnost jednoduše 
a s dostatečným předstihem vyjádřit (např. ankety, informace na webu, 
kulaté stoly). když nejsou občané do rozhodování zapojeni – a aktivní ob-
čané jsou v jádru konceptu smart city – nemají šanci ovlivnit podobu své-
ho okolí. Projekty, jakými bylo například vybudování obřadní síně na hřbi-
tově či parkoviště na školní zahradě ZŠ Jana Wericha, jsou jim předloženy 
jako hotová věc. Takový přístup není v souladu ani s moderním konceptem 
smart city, ani s tím, co považuji za chytré město. Pokud by byla „strate-
gická shoda“ na široké diskuzi s občany, nemuseli by ti řepští psát petice 
a stížnosti (ke kterým se stejně nepřihlíží).
•	Hospodaření	MČ	
shora uvedené skutečnosti a ad hoc a řádně neprodiskutované a tím kon-
fliktní projekty mají samozřejmě obrovský dopad na rozpočet. hlavním 
strategickým záměrem mČ by mělo být udržet výdaje na stejné či podobné 
úrovni jako jsou výdaje. Jinak – a po utracení prostředků z privatizace – 
bude hospodaření naší městské části neudržitelné.

 Lukáš Pokorný, Praha 17 - Řepy

proč Řepy potřebují kvalitní strategický plán

„Něco specifického, říkáte,“ pokrčí rameny Petr a pokračuje: „Co byste řekli 
na černé skládky? V poslední době jich v Řepích bylo poměrně dost. To ví-
te, i když městská část objednává velkoobjemové kontejnery na určitý den 
a místo, stejně se najdou tací, kteří různé věci pohodí, kdekoli si zamanou.“
Černá skládka, co je to? Jedná se o místo, na němž ukládání odpadů není 
povoleno příslušnými orgány, není pro ukládání odpadů technicky vyba-
veno, osoba odpovědná za navezení odpadu na toto místo není známa 
a je obtížné, velmi často i vyloučené ji následně dohledat…
Co	hrozí	jejím	založením?	Ohrožujeme své zdraví a hyzdíme i své životní 
prostředí. Z nezabezpečené černé skládky mohou unikat škodlivé látky 
do ovzduší, někde půdy i vody. Vzniká riziko většího výskytu hlodavců, 
kteří mohou přenášet infekční onemocnění.

Co	dělat,	když	zjistím,	že	se	v	mém	okolí	vytváří	černá	skládka?	Roz-
hodně je na místě zavolat městskou policii, a to na bezplatnou linku tís-
ňového volání 156. Pracovník tísňové linky po vás bude chtít informaci, 
kde je skládka umístěna. možná se zeptá i na jiné detaily. 
Co	bude	následovat	dál?	hlídka, která na místo přijede, skládku zado-
kumentuje a veškeré informace předá příslušnému správnímu orgánu, 
který se o další řešení postará, a to včetně odklizení černé skládky.
Co	 dělat,	 aby	 černé	 skládky	 nevznikaly? Nic nevznikne bez našeho 
přičinění. Buďme zodpovědní, využívejme místa pro odpad určená a vší-
mejme si svého okolí.
Poděkování hlídce strážníků z Řep s volacím znakem mÁTA 75.

Zuzana Gašpar, Kancelář ředitele MP. hl. m. Praha

S Mátou na černé skládky
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Oto,	můžeš	se	v	krátkosti	
představit?
Jmenuji se Ota Bartů-
něk, je mi 13 let, chodím 
do Základní školy genpor. 
Františka Peřiny do 7. třídy 
a jezdím bikros.

Můžeš	prosím	
specifikovat	bikros?	Co	
to	vlastně	je?
Jsou to dvacetipalcová ko-
la, pro která jsou určené 
speciální tratě, které měří 
cca kolem 400 m. Jezdí se 
v osmi lidech a jsou různé 
soutěže – mistrovství re-
publiky, Českomoravský po-
hár, Evropy atd.

Od	kolika	let	mohou	děti	
s	tímto	sportem	začít?
Děti mohou začít vlastně od 
chvíle, kdy se naučí jezdit na 
kole. V tomto ohledu tento 
sport není věkově ome-
zen. Je nejlepší se zapsat 
do nějakého klubu a začít 
trénovat s trenéry, aby jim 
měl kdo vysvětlit techniku 
ježdění.

Kdy	jsi	ty	začal?
s bikrosem jsem začal te-
prve před třemi lety, dříve 
jsem jezdil motokros. Pak 
jsem se dostal k bikrosu.

Můžeš	přiblížit	rozdíl?	
A	proč	jsi	přesedlal?
Při motokrosu jezdíte na 
motorce v terénu, jsou tam delší tratě a větší skoky. Jezdí se ve větším 
počtu lidí.
Na motorce jsem získal titul mistra republiky a kariéra se mi začala roz-
víjet, ale měl jsem nějaká zranění, lékaři mi doporučili přestat alespoň 
na půl roku. Vzhledem k tomu, že zranění bylo víc, rozhodli jsme se tuto 
závodní dráhu ukončit. chvíli jsem hrál tenis, ale ten mě příliš nebavil. 
Zároveň jsem však měl bikrosové kolo, takže jsem občas chodil na dráhu 
jezdit a bikros mě pak opravdu chytil.

Co	tě	vůbec	prvotně	přivedlo	ke	sportu?
Já jsem už od malička měl různé sportovní aktivity, avšak obecně ke sportu 
mě přivedl hlavně můj táta. Ten také jezdil motokros, tak mi ve čtyřech 
letech koupil motorku a to byl vlastně začátek úplně všeho.

Co	člověk	musí	mít,	
aby	tento	sport	mohl	
provozovat?
Určitě musí mít nějaké fi-
nanční prostředky, aby na-
koupil vybavení a kolo. Je 
třeba mít helmu, rukavice 
a speciální závodní kalho-
ty. Člověk však musí hlav-
ně chtít závodit, posouvat 
se dál a hlavně ho to musí 
bavit.

Jsou	potřeba	nějaké	
tělesné	dispozice?
Určitě každý jezdec, který 
chce aspoň trošku závodit, 
musí mít nějakou fyzickou 
přípravu a musí se tomu 
sportu trošku více věno-
vat, ale je to hlavně na tom 
jezdci jestli má chuť závodit 
a něčeho dosáhnout.

Jezdí	i	holky?
Ano, v České republice je 
dívčí kategorie spojena 
s tou klučičí, ale v meziná-
rodních závodech však jezdí 
holky odděleně.

Spojené	kategorie	–	není	
to	pro	ně	hendikep?
holky to vyvažují tím, že 
mohou jezdit nižší věkovou 
kategorii. Tedy, když jim je 
třeba čtrnáct, mohou jezdit 
v kategorii třináct.

Jak	je	to	u	dospělých?
V dospělosti je to již rozdě-

leno, tam potom jsou kategorie junior men/women elite man/woman.

Věnuješ	se	tomu	tři	roky,	jaké	jsou	tvoje	největší	úspěchy?
můj největší úspěch je zisk titulu mistra republiky v roce 2015 v kategorii 
12 let. A pak ještě třetí místo na evropské lize v manchesteru.

V	jaké	zemi	jsi	závodil	nejdál?
Nejdál byl asi ten manchester, kde jsem získal třetí místo. Jinak jsem závo-
dil např. v Belgii, Francii, holandsku…

Liší	se	nějak	ty	zahraniční	závody	od	těch	českých?
Určitě je tam větší konkurence, více jezdců, větší zázemí. Obecně je to na 
vyšší úrovni než na závodech národních.

Bikros mě opravdu chytil
Již několikrát jsme vám na stránkách našeho časopisu představovali nadané děti, které vyrůstají v Řepích. Každé je osobitým 
talentem, ať už jde o tanec, zpěv, herectví, sport… V tomto čísle vám přinášíme rozhovor s nadějným jezdcem bikrosu 
Otou Bartůňkem, který je v tomto sportu již mistrem republiky.

Ota Bartůněk (13 let, žák sedmé třídy)
•  mistr republiky v motokrosu (2012).
•  mistr republiky v bikrosu (2015).

Foto: Archiv Petra Rohra

Foto: -ras-



Dá	se	říct,	z	které	země	je	konkurence	největší?
To se nedá zobecnit, v každé zemi se vždy najde někdo, kdo je hodně dobrý 
a jezdí dobře.

Jezdíš	i	do	zahraničí,	jak	člověk	získá	takovou	výkonnost	za	pouhé	
tři	roky?
hlavní zásluhu na tom má klub – tedy Bikros klub Řepy, který mi poskytuje 
zázemí a super dráhu. Jsou tady dobří trenéři. kromě toho mám i osobní 
trenéry, kteří mě připravují individuálně. Na mistrovství republiky 2015 
mě připravoval Lubor Vašát. kromě toho je nutné během zimy pracovat na 
fyzičce, přes léto je to pak trénink techniky na dráze, skoků atd. Ale to že 
sem se tak rychle posunul je hlavně kvůli tomu, že jsem sám chtěl něčeho 
dosáhnout.

Jak	často	trénuješ?
Dá se říct, že prakticky celý týden. V úterý a ve středu máme tréninky s klu-
bem, kromě toho chodím cvičit, jezdit sprinty na kole, zlepšovat techniku 
na trati…

Jak	vypadá	ten	zimní	trénink?
Jednou v týdnu máme společný trénink v tělocvičně, jinak od trenérů mám 
individuální plán na cvičení v posilovně atd. Je nutné cvičit, posilovat sva-
ly a mít nějakou fyzickou přípravu.

Jak	staré	děti	v	klubu	trénují?
Tréninky jsou rozděleny – od přípravky, přes starší děti až po elitu.

Jak	je	to	s	tím	sportem	u	nás?	Je	klubů	hodně?
myslím, že tento sport má u nás dobrou základnu. máme skvělé jezdce, 
např. Jan Švub je několikanásobný mistr republiky. 

Jaké	máš	další	cíle?
Za tři týdny se pojede mistrovství republiky, tak bych rád obhájil titul. Tý-
den na to se pojede mistrovství Evropy ve Veroně, a tam bych rád zajel 
nějaký dobrý výsledek.

Co	plánuješ	dál,	budeš	se	sportu	věnovat	i	dál?
sportu se chci věnovat určitě dál, pracovat na sobě a zlepšovat se.
Jinak po skončení základky bych rád udělal střední, asi elektrotechnickou 
a potom na vysokou školu. V dospělosti bych chtěl být dopravní pilot letadla. 

Jak	tvoje	úspěchy	vnímají	spolužáci?
Většina moje úspěchy obdivuje a některým je to jedno… 

Máš	čas	i	na	něco	jiného?
snažím se ho najít, ale moc ho není. Ale rozhodně chodím cvičit rád, jdu si 
zaběhat, takže mi tohle naplnění času určitě vyhovuje.

Máš	sourozence?
mám malého sourozence, ale ten je ještě ve školce, takže se mu snažím 
občas věnovat, zajít s ním na zmrzku, do kina, vzít ho na nějaké zajímavé 
místo atd… Ale tomu je teprve pět, takže na kole zatím příliš nejezdí.

Co	na	tvé	úspěchy	říká	rodina?
Určitě jsou z toho nadšení, táta mě ve všem podporuje a snaží se, abych 
zajel co nejlepší výsledek.

Možná	po	přečtení	těchto	řádek	někoho	tento	sport	osloví.	
Doporučil	bys	bikros	i	ostatním?
Doporučil bych to určitě každému, kdo má rád adrenalinové sporty, nebojí 
se kontaktů mezi sebou… stejně tak to jistě osloví každého, kdo jezdí rád 
na kole.

Co	pro	tebe	bylo	nejtěžší?
když jsem začal, musel jsem hodně zlepšit techniku. kluci, kteří jezdí od 
malička, mají techniku určitě lepší, lépe skáčou, jezdí po zadním kole, tak-
že v tomto ohledu jsem musel hodně zabrat. A ještě pořád v tomto ohledu 
mám nějaké rezervy.

Je	nějaký	limit,	kdy	by	měl	člověk	začít?
Doporučuje se do těch osmi, deseti let. Pokud člověk začne později, těžko 
se pak technika učí. To může být problém, pokud pokud se začne ve čtr-
nácti v patnácti. 
Pokud člověk chce začít v dospělosti, je to už spíš jen pro zábavu, vzít si 
kolo a jít si zajezdit nebo se účastnit nějakých závodů

Měl	jsi	někdy	pocit,	že	bys	sportu	raději	nechal	a	dělal	něco	úplně	
jiného?
To asi úplně ne. Ale pár zranění bylo, zrovna před měsícem jsem doléčil 
zraněné koleno. Přesto mě tento sport moc baví a dělat něco jiného bych 
nechtěl.

Jaké	bylo	nejhorší	zranění?
Na kole nic moc vážného nebylo, ale na motorce jsem měl několikrát i otřes 
mozku a byl jsem v bezvědomí, různé zlomeniny,… 

Máš	nějaký	vzor?
mým vzorem jsou někteří jezdci ze zahraničí např. sam Willoughby, Niek 
kimman, maris strombergs…

Chceš	někomu	na	závěr	poděkovat?
chtěl bych poděkovat Bikros klubu Řepy za super dráhu za super vedení 
i podporu a myslím, že největší zásluhu na tom má Lukáš Tamme, několi-
kanásobný mistr republiky v bikrosu.

chtěl bych také poděkovat Luboru Vašátovi, který mě připravoval na se-
zonu a mistrovství republiky v roce 2015, potom Janu Švubovi, který mě 
připravoval přes zimu na sezonu 2016 a současnému trenérovi honzovi 
kučerovi a všem co mě podporují.

Děkuji za rozhovor a přeji ti, aby se ti podařilo na Mistrovství republiky 
titul obhájit a na závodech ve Veroně zajet co nejlepší výsledek.

Radka Sálusová
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programy pro řepské seniory červenec a srpen 2016

kluby podporuje centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou  pracovnice recepce csZs v Bendově ulici 1121 při osobním 
jednání nebo telefonicky na číslech 235 314 141, 235 313 182, mobil 777 575 117 – v době od 7 do 15.30 hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

plán Klubu 17        na červenec a srpen 2016

•	Socháňova	1221,	Řepy	•	Tel.:	235	314	141,	775	591	700	•

Dětem se platí vstupné, doprava mimo Prahu. Občerstvení a dopravu po Praze si platí účastníci 
sami. samozřejmostí jsou vyplněné návratky se souhlasem zákonného zástupce s účastí klienta 
NZDm na konkrétní akci, návratky na jednotlivé akce budou s maximálním 14 denním předsti-
hem. Pokud dítě na akci bez omluvy nepřijde, ztrácí tak možnost účastnit se dalších tří násled-
ných akcí.

Klub	seniorů	Průhon
Po	 dobu	 letních	 prázdnin	 setkání	 seniorů	
probíhá	v	CSZS	Bendova	1121,	Praha	17	a	to	
každou	středu	od	9.00	-	11.00	hod.
Program na tyto měsíce je volný.
Po letních prázdninách se setkávání koná opět 
v klubu 17 socháňova 1221, Praha 6,
pod vedením Ivany Jelínkové

Klub	seniorů	Řepy	(KSŘ)
Po	dobu	letních	prázdnin	setkání	seniorů	pro-
bíhá	 v	 KC	 Průhon,	 Socháňova	 1220/27, Pra-
ha	17	a	to	každé	pondělí	od	9.00	-11.00	hod.
Program na tyto měsíce je volný, pod vedením 
Josefa Procházky.

Klub	aktivního	stáří	(KLAS)
Po	dobu	letních	prázdnin	zavřeno.

Klub	Gemini	(zdravotně	znevýhodnění)
Po	dobu	letních	prázdnin	zavřeno.

Klub	seniorů	Centrum
Po	dobu	letních	prázdnin	setkávání	seniorů	
vždy	v	úterý	od	9	do	11	hodin	v	CSZS,	Bendo-
va	1121,	Praha	17.
Program na tyto měsíce je volný, pod vedením 
Jitky hanzlové.

DOMOV SV. KARLA  
BOROMEJSKÉHO 

V PRAZE - ŘEPÍCH

HLEDÁ
Registr. zdravotní 

sestru 
Ošetřovatelku/

ošetřovatele
Sanitářku/

sanitáře
Požadujeme vzdělání pouze pro 

zdravotnictví – dle Zákona 96/2004 Sb., 
v platném znění. Upozorňujeme 
zájemce, že kurz pro pracovníky 
v sociálních službách je pro tyto 
pracovní pozice nedostačující.

Nástup možný ihned nebo dle dohody. 

Pro ženy možnost ubytování.

Kontakt: konsolata@domovrepy.cz

Červenec	2016

	 1.	7. klub 17  13.00 – 18.00 hod.
	 8.	7. Paintball Džbán (akce)
12.	7. klub 17 13.00 – 18.00 hod.
13.	7. muzeum Grévin (akce)
15.	7. klub 17 13.00 – 18.00 hod.
19.	7. klub 17 13.00 – 18.00 hod.
20.	7. Laser game (akce)
22.	7. klub 17 13.00 – 18.00 hod.
26.	7. Lezecká stěna (akce)
27.	7. Zoo Praha (akce)
29.	7. klub 17 13.00 – 18.00

Srpen	2016

	 2.	8. klub 17 13.00 – 18.00 hod.
	 3.	8. Aquapark (akce)
	 5.	8. klub 17 13.00 – 18.00 hod.
	 9.	8. klub 17 13.00 – 18.00 hod.
10.	8. Petřín (akce)
12.	8. klub 17 13.00 – 18.00 hod.
16.	8. klub 17 13.00 – 18.00 hod.
17.	8. Paintball Džbán (akce)
19.	8. klub 17 13.00 – 18.00 hod.
23.	8. klub 17 13.00 – 18.00 hod.
24.	8. kino (akce)
26.	8. klub 17 13.00 – 18.00 hod.
30.	8. klub 17 13.00 – 18.00 hod.
31.	8. Grilování s klubem 17



V tomto čísle si vám dovolujeme představit nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež ve věku od 6 do 18 let. klub 17 pod naším vedením funguje 
již od roku 2007 a za tuto dobu prokazuje oblíbenost u svých klientů. 
Otevřeno v klubu máme v úterý, středu a pátek od 15 do 20 hodin. každý 
den je naplánována tematická činnost, kterou naši návštěvníci mohou, 
ale nemusí společně dělat. V prostorách klubu 17 mají celou řadu mož-
ností jak se zabavit (keramika, společenské hry, hudební koutek, kuleč-
ník, fotbálek, počítače, domácí kino, XBOX, karaoke a spousta dalších 
variant). Jedinou povinností našich klientů je během pobytu v našem 
zařízení respektovat pravidla slušného chování. Jednou měsíčně pořá-
dáme akci pro veřejnost, kdy jsou všichni v klubu 17 vítáni, v ostatních 
dnech je klub 17 vyhrazen jen pro naše klienty. 
Všechny naše služby jsou bezplatné díky podpoře mČ Praha 17, ma-
gistrátu hl. m. Prahy, mPsV a dalších donátorů. V klubu 17 pracují 
odborníci pod vedením Jany Štěpánkové, se kterými si mohou naši kli-
enti na základě jejich zájmu povídat, mohou požádat o pomoc, radu, 
získat pomoc našeho pracovníka. Během roku odhadujeme průměr-
nou návštěvnost 30 klientů v jednom dni, ročně to pak dělá více než 
3 600 vstupů do klubu 17.
Na letošní léto jsme si připravili novinku v podobě provozu po celé dva 
měsíce prázdnin. V tomto čísle Řepské 17 se dočtete, jaký program pro 
naše návštěvníky chystáme. Pravidelně jednou týdně budeme podnikat 
výlety, v ostatních dnech se budeme bavit v prostorách klubu 17. A pro-

gram bude jistě zajímavý, je sestaven na základě rozhovorů s našimi 
klienty.

A kde nás najdete? 
socháňova 1221, Praha 17 – Řepy (naproti ks Průhon) 
Tel: 235 311 791, E-mail: klub17@seznam.cz

Centrum sociálně zdravotních služeb se představuje
Nízkoprahové	zařízení	pro	děti	a	mládež	Klub	17
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Již v průběhu letních měsíců se nás ptáte na termíny zápisu do aktivit 
pro seniory pořádaných centrem sociálně zdravotních služeb v Řepích. 
Podmínkou pro zápis je seniorský věk a trvalé bydliště na území Pra-
hy 17. Přednost mají uchazeči, kteří tyto služby dosud nevyužili. Zápis 
bude prováděn pouze do naplnění maximální kapacity dané aktivity. 
s přihlášením neváhejte, počet míst je omezen.
V přiložené tabulce máte uvedeny kontakty a termíny zápisů jednotli-
vých aktivit.

Zápisy probíhají na všechny aktivity uvedené v tabulce od 13. 9. 2016 
od 7 hodin, výhradně prostřednictvím recepce v Bendově ulici osobně 
nebo telefonicky na číslech 235 314 141 nebo mobil 777 575 117. Zápis 
bude probíhat v pracovní době od 7 do 15.30 hod. a také zde obdržíte 
podrobnější informace. 

PhDr. Jindřich Kadlec,  
ředitel CSZS

Zápis pro seniory – podzim 2016

Název aktivity Termín a místo výuky místo výuky

Angličtina pro začátečníky Pondělky 17.00 od 3. 10. 2016 socháňova 1221

Francouzština pro pokročilé Pondělky 18.00 od 3. 10. 2016 socháňova 1221

Němčina pro začátečníky Pátky 8.00 od 7. 10. 2016 Bendova 1121

Ruština středy 8.00 od 5. 10. 2016 Bendova 1121

Plavání pro seniory Pátky od 16. 9. 2016 Info na recepci

Výuka práce na Pc pro seniory Úterky odpoledne od října 2016 Bendova 1121

Foto: Archiv CSZS

Vážení čtenáři, 
budeme velmi rádi, když se na nás obrátíte. Veškeré informace získáte u našich kolegů na recepci v Bendově ulici 1121, Praha 17 v pracovní době  
pondělí – pátek od 7 do 15.30 hod. (pondělí a středa do 17.30) nebo telefonicky na číslech 235 314 141 nebo mobil 777 575 117, případně  
emailem na cszs@iol.cz. PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS
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Oslavy 20. výročí založení 
Domova sv. Karla Boromejského v Řepích

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, Praha-Řepy • www.domovrey.cz

9. září od 17.00 hod. – refektář 
Vernisáž výstavy fotografi í řepského rodáka Josefa Czwartynského 

a autogramiáda knihy Jaroslava Hájka „Šlechtična a loupežník“ 

11. září od 14.00 hod. – zahrada
Vinobraní v klášteře s oslavou výročí obnovení Domova a ženské věznice

18. září od 10.00 hod. – kostel sv. Rodiny
Slavnostní bohoslužba k výročí  Domova a farnosti sv. Martina za účasti 
generálního vikáře Arcidiecéze pražské, Mons. Zdenka Wasserbauera

18. září od 17.00 hod. – kostel sv. Rodiny
 Koncert sboru Wagner Ensemble z Kalifornie 

22. září od 15.30 hod. – refektář
Beseda s historikem Adamem Votrubou,  autorem knihy 

Václav Babinský – život loupežníka a loupežnická legenda 

25. září od 17.00 hod. – kostel sv. Rodiny
Houslový recitál Pavla Ereta, 

na programu J. S. Bach, N. Paganini a P. Janda

27. září od 18.00 hod. – kostel sv. Rodiny
Svatováclavský koncert v podání kvarteta Jiřího Žigmunda

30. října od 17.00 – kostel sv. Rodiny
Slavnostní koncert sopranistky Pavlíny Senič 

s doprovodem souboru Musica Festiva di Praga 
s natočením LIVE CD. Generální zkouška 

za přítomnosti publika proběhne v 15.00 hod.
Počestní občané v převleku za lupiče a loupežníky 

vítáni. Soutěž o nejlepší kostým.

Vinobraní 
s oslavou 20. výročí
Neděle 11. 9. 2016 od 14.00 hod.
zahrada Domova sv. Karla Boromejského K Šancím 50, Praha-Řepy 

Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou
Saxofonové kvarteto ze Zličína

taneční soubor Makotřaské Stařeny s kapelou 
orchestr Archioni Plus
Jana Rychterová a spol. 

Domov sv. Karla Boromejského 
slaví 20. výročí své znovuobnovené 

činnosti ve prospěch potřebných lidí.  
Při poskytování současné zdravotní 
a sociální služby seniorům navazuje 
na historii kláštera v Řepích, do  níž 
se zapsal i slavný loupežník Václav 

Babinský, když napraven dvacetiletým 
žalářem, pracoval v klášteře jako 
zahradník. Letos si připomínáme 

220. výročí jeho narození.

občerstvení, vína, stánky, program pro děti www.domovrepy.cz

Kinobus
Řepy
Začátky promítání  
od 21.30 hodin.

VSTUP ZDARMA

Dopravní podnik hlavního města Prahy vás zve do kina

Informace o programu na
www.dpp.cz/kinobus

Najdete nás  
také na Facebooku  
KinobusCZ

Co jsme komu udělali
Whiplash
Ztraceni v Mnichově
Dejte mi pokoj

 pondělí 18. 7. 
 úterý 19. 7. 

středa 20. 7. 
čtvrtek 21. 7. 
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20. srpna letošního roku 
si připomínáme krásné kulaté 
výročí 220 let od narození snad 
nejslavnějšího českého loupežníka 
Václava Babinského. Podrobné 
povídání o této osobnosti našich 
dějin najdete v historickém 
okénku tohoto čísla.

A tak právě u příležitosti 
„loupežnických kulatin“ – 
přijďte všichni „řepáci“

20. srpna v 19.30 hod. 
k hrobu Václava Babinského 
u hřbitova sester boromejek.

Zapálíme svíčku, vzpomeneme 
na loupežníka, který závěr 
svého loupežnického života 
prožil v Řepích, a pak si 
společně na jeho památku 
připijeme.

Vítáni jsou všichni příchozí!

Jaroslav Hájek,
zástupce starostky

PŘiJďte ZAVZPomínAt

na loupežníka 
Václava Babinského!



PROGRAM ČERVEN 2016 
  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

PETR KOLÁŘ

VLADIVOJSKO

Léto
Babí

10. září 2016

TĚŠTE SE!

A4 kapely babose 2016.indd   1 21.06.16   22:23
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Poslední oslava řepských jubilantů před letními prázdninami se konala 
odpoledne 2. června. Jako tradičně probíhala v prostorách kc Průhon, 
celou akci pečlivě připravili zaměstnanci Občansko-správního odboru. Na 
květinami vyzdobených stolech čekalo na oslavence drobné občerstvení 
a k doladění slavnostní atmosféry jednoznačně přispělo vystoupení žáků 
muzikálového kroužku ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny pod vedením jejich učitele 
miroslava maxanta. Tentokrát se děti představily zejména pohádkovými 
písničkami, zazněly i melodie z připravovaného muzikálu „kominíček“, 
který se v této škole pilně nacvičuje.
Po vystoupení již následovaly gratulace od zástupce starostky martina 
marka, který všem jubilantům předal drobné dárky a kytičku a zejména po-
přál do dalších let hodně zdraví a pohody.

Svá	jubilea	oslavili:
Josef Šubrt, karel Vondruška, marie Bečvářová, stanislav Bečvář, svatava 
honková, Bohuslav suk, helena Bártová, stanislava hessová, marie Něm-

cová, Jiří cvrček, Ivanka kozáková, Renata Baloušková, Ladislav kohout, 
Roman Zeiss, Josef cimpa, milan Špaček, Vlasta Žáková.

-ras-

Foto: -ras-

Oslava řepských jubilantů

3. února 2016 začalo pět členů našeho klubu seniorů Řepy navštěvovat 
projekt „senior akademie“ v pražském komunitním centru „Život 90“. kaž-
dou středu od 14 do 16 hod. se scházeli spolu se seniory z jiných pražských 
klubů, aby si vyslechli přednášky lektorů z městské policie.
Projekt senior akademie realizovala městská policie hlavního města Prahy 
pro seniory zdarma. Byl zaměřen na vzdělávání seniorů s cílem získat pro 
ně potřebné informace z oblasti prevence kriminality. Vzdělávací cyklus 
tvořil 13 přednáškových bloků. cyklus obsahoval následovní témata: Pre-
vence osobního bezpečí, Základy právního vědomí, Bezpečnost seniorů 
v provozu metropole, Požární ochrana, Domácí násilí, Zabezpečení majet-
ku, senioři versus podvodníci, kriminalistika jak ji neznáte, chov psů na 
území Prahy, Základy první pomoci, mimořádné události a krizové situace, 
Finanční gramotnost a Nutná obrana, krajní nouze.
V rámci tohoto cyklu, který také pomohl lépe poznat a ocenit práci policie 
i hasičů, měli senioři možnost zúčastnit se 4 exkurzí. Navštívili muzeum 

Policie České republiky, centrální operační středisko městské policie, Útu-
lek pro opuštěná zvířata městské policie a dispečink tísňové péče, kterou 
zajišťuje „Život 90“, v které je aktivně zapojená i mČ Praha17.
Témata přednášek byla velmi vhodně vybrána a zkušenými lektory dobře 
předána. Účastníci obdrželi mnoho materiálů, které souvisely s přednáše-
nými tématy. Někteří litovali pouze jednoho – a to, že neměli možnost 
projít takovýmto kurzem dříve, vyhnuli by se různým nepříjemnostem, 
které je v životě potkaly.
senior akademie byla slavnostně ukončená ve středu 27. dubna 2016 
v prostorách divadla U Valšů. Přítomní členové obdrželi z rukou zástupců 
městské policie pamětní listy podepsané ředitelem městské policie hl. m. 
Prahy a tašku plnou malých, ale hodnotných dárečků. Věříme, že pro velký 
úspěch si v roce 2017 nenechají ujít seniorskou akademii i další členové 
našeho klubu. 

Mária Szitányiová

Senior akademie a Klub seniorů Řepy

Ludvo vše nejlepší a pevné zdraví!

Dne 12. července 2016 oslaví 80. narozeniny
Ludvík Dlouhý, řepský rodák a nositel nejvyššího 
hasičského vyznamenání – řádu „Svatého Floriána“, 
patrona hasičů. 

Hodně zdraví, spokojenosti a radost do dalších let 
přeje především rodina, přátelé, řepští hasiči,é ale také 
Redakční rada Řepské sedmnáctky.

Dnes osmdesátiletý řepský rodák, Ludvík Dlouhý, který svůj život zasvětil „hasiččině“. Do roku 1971 
byl v hodnosti kapitána velitelem požární a záchranné služby letiště Ruzyně, právě v době, kdy měl 
těsně před povýšením do hodnosti majora. Vše však zhatila léta 
komunistické normalizace. Jak se tehdy říkalo, „pro pasivní přístup“ 
musel svoji práci profesionálního hasiče opustit. 

Členem řepského spolku hasičů je neuvěřitelných 64 let. Ocenění 
řádem Sv. Floriána je určitou satisfakcí, která mu však ztracená léta 
v komunismu již nevrátí. I on již dnes patří do jakési pomyslné řepské 
síně slávy.

Blahopřejeme 
ke zlaté svatbě

Dne 11. června oslavili

Marie a Jiří 
Kounovští

zlatou svatbu – tedy padesát let 
společného života.

Gratulují a do dalších společných let 
spoustu lásky a spokojenosti přejí 

spolužáci z řepské základní školy.



Úřední hodiny jsou na služebně v makovského ulici čp. 1227 každý pra-
covní den od 9 do 18 hodin. Telefon	na	služebnu:	235	316	122.

může se stát, že v době mezi 18. a 7. hodinou není přítomen žádný 
z místních okrskářů, výjimečně je to možné i v sobotu, neděli nebo ve 
svátek v době denní. V takovém případě je na místě dosti rychle auto-
hlídka z nedalekého OŘ 13 – telefon: 222	025	721	(722). Velmi často 
je jedna noční autohlídka vyčleněna pouze pro území Řep a Zličína.

V	nouzi	mohou	občané	v	kteroukoli	dobu	volat	bezplatnou	linku	156!

Vedoucím	okrsku	je	komisař	Vladimír	Bernát	tel.	778	765	904	
(pouze	v	jeho	pracovní	době).
Pro účely městské policie jsou Řepy rozděleny do 4 okrsků. Území je roz-
děleno severojižně ulicí slánskou, a západovýchodně zhruba po spojnici 
ulic Na chobotě, Španielova, Bazovského, Na Fialce. 

Severozápadní	okrsek	–	Řepy	1:	
Slánská, Karlovarská, po hranici obvodu MČ směr k ulici K Šancím, 
Engelmüllerova, Na Chobotě, Galandova, Španielova, Bendova, 
Bazovského a Slánská. 

Bohuslav	Holan tel. 778 701 945
dočasně	neobsazen tel. 778 701 905
dočasně	neobsazen tel. 778 701 944
Bc.	Roman	Bartošák tel. 778 702 032

Severovýchodní	okrsek	–	Řepy	2:
Slánská, Karlovarská, Zbečenská, Thürnova, U Boroviček, směrem po hranici 
obvodu k ulici Na Fialce II, K Trninám, směrem k ulici Slánská + Slánská.

Ctibor	Čeleda tel. 778 701 998
Jana	Jarošová tel. 778 701 949
Mgr.	Věra	Menšíková tel. 778 702 031
Lenka	Abrahamová	 tel. 778 701 943

Jihozápadní	okrsek	–	Řepy	3:
Slánská, Plzeňská, Drahoňovského, Makovského, Galandova, Španielova, 
Bendova, Bazovského a Slánská.

Tomáš	Janeček tel. 778 701 997
Aleš	Rajtr tel. 778 701 984
Mgr.	Petr	Moravčík tel. 778 701 906

Jihovýchodní	okrsek	–	Řepy	4: 
Slánská směr K Trninám, Na Fialce II směr k hranici obvodu a směrem 
k ulici Plzeňská.

Zdeněk	Kobes tel. 778 701 982
Tomáš	Erben tel. 778 701 996
Petra	Bezděková tel. 778 702 033

Vzhledem k tomu, že jednotliví strážníci (včetně vedoucího okrsku) 
mají různý režim služeb, může se stávat (zejména v případech, kdy 
nemají službu), že nebudou přijímat hovor na uvedeném mobilním te-
lefonu, či telefon nebude dostupný. V takovém případě volejte prosím 
tel. č. 222	025	721-2.

Mgr. Přemysl Pavlas, zástupce ředitele OŘ MP Praha 13
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Městská policie
Městská část Praha 17 spadá do obvodu Městské policie Praha 13. 

(6-9 let)

ZDARMA! FOR FREE! MIỄN PHÍ!
Kurz je určen pro migranty ze zemí mimo EU

REGISTRACE:  ruk1@icpraha.com nebo na tel. 775 751 748

KDY: 12. 9. – 30. 11. 2016
 

(pondělí a středa od 13:45 do 15:30)

KDE: ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111

KURZ ČESKÉHO JAZYKA 
PRO DĚTI

KURZ ČEŠTINY PRO DĚTI

(6-9 years old) (6 - 9 tuổi)

The course is intended for migrants (except EU citizens) Khoá học dành cho những người di cư đến từ các nước ngoài liên minh châu Âu (EU)

REGISTRATION:  ruk1@icpraha.com or tel. 775 751 748 ĐĂNG KÝ: ruk1@icpraha.com hoặc qua số đt. 775 751 748

WHEN: 12. 9. – 30. 11. 2016
 

(Monday and Wednesday 1:45 p.m. - 3:30 p.m.)

WHERE: ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111

THỜI GIAN: 12. 9. – 30. 11. 2016


(thứ 2 và thứ 4 hàng tuần từ 13:45 đến 15:30)

ĐịA ĐIỂM: ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111

CZECH LANGUAGE COURSE 
FOR CHILDREN

KHOÁ HỌC TIẾNG SÉC DÀNH 
CHO TRẺ EM 

Kurz je pořádán v rámci projektu „Jsme sousedé“, který je realizován za podpory MV ČR a MČ Praha 17
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Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie 
– nezáleží tedy, zda jste dítkem 

z mateřské školky či seniorem. 
Jedinou podmínkou je chuť 

něco tvořit a dobrý nápad J

ŘEPSKÁ vyhlašuje novou soutěž pro všechny čtenáře!!!

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  k V ě t e n  2 0 1 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

Výročí genpor. Františka PeřinyUmění řepských řidičů
Řepské Smart City

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 30. 9. 2016.

„ŘEPSKÝ POTOK“

Nejzajímavější 
příspěvky naleznete 
v našem zpravodaji 
v říjnu, výherce obdrží 
drobnou odměnu.

Vaše příspěvky můžete doručit buď osobně 
či poštou do redakce, Žalanského ul. 291/12b 
nebo e-mailem na adresu: redakce@praha17.cz

      Těším
e se na vaše příspěvky!

Pro vás všechny soutěživé vyhlašujeme téma: 

„ŘEPSKÝ POTOK“ a necháváme jen na 

vašem uvážení, jakým způsobem toto téma  

ztvárníte. Můžete zaslat fotografii, namalovat  

obrázek, napsat báseň, povídku či fejeton… 

Fantazii se zkrátka meze nekladou!

ŘEPSKÁ vyhodnocení soutěže „POČASÍ V ŘEPÍCH“

1. místo, 
Vlastimil Štol

3. místo,  

Albert Kadeřábek  
a Jan Karásek  
z 5.B ZŠ Jana Wericha

Vážení čtenáři,

když jsme na jaře v roce 2015 vyhlašovali novou soutěž týkající se 
Řep, netušili jsme, jak velký ohlas bude tato soutěž mít. Již první dvě 
témata – „Ráno v Řepích“ a „Doprava v Řepích“ u vás vzbudila pro 
nás opravdu nečekaný zájem. Do redakce za tu dobu dorazila ohrom-
ná spousta příspěvků dokazujících kreativitu, vtip i umění mnohých 
řepských obyvatel. 
Velice nás potěšilo, že váš zájem se zvýšil ještě u třetího tématu, 
kterým bylo „Počasí v Řepích“ – tady se vybíralo z několika desítek 
příspěvků! Všechny byly kreativní a nápadité – ať už šlo o malby, kolá-

že, kresby, fotografie… samozřejmě, vybrat ty nejlepší nebylo vůbec 
snadné! Přesto vám můžeme představit vítěze:
První místo získala malba Vlastimila Štola. Jedná se o olejomalbu na 
desce o rozměrech 80 x 65 cm a zachycuje poslední řepský sníh. 
Druhé místo získal Antonín Jiřinec, který nám zaslal celou sérii fo-
tografií, které zobrazují Řepy ve všech ročních obdobích. Všechny se 
nám bohužel nepodaří zveřejnit, rádi však zveřejňujeme alespoň jed-
nu – jarní pampeliškovou… 
Třetí místo patří velmi originální koláži, kterou vyrobili Albert kade-
řábek a Jan karásek z 5. B Základní školy Jana Wericha.

-ras-

2. místo, 
Antonín Jiřinec

Výhercům gratulujeme, budeme je brzy kontaktovat.
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Pohádku o Pyšné princezně zná, hádám, každý. Ale ne každý ví, že se tato 
pohádka natáčela v zámecké zahradě státního zámku Telč. V pohádce od-
mítl král miroslav zavázat tkaničky princezně krasomile u zahradní kašny. 
Ale to už není pravda. Postarali se o to 26. května 2016 výletníci z klubu 
seniorů Řepy (ksŘ) a centra sociálních a zdravotních služeb (csZs).
král miroslav (míra Ptáček) uvázal tkaničky krásné princezně krasomi-
le (Janina Štěpánková) u dobové kašničky v zámecké zahradě. Vše je 
zdokumentované a vyfocené.
V tak veselé a pohodové atmosféře, za nádherného počasí se nesl celo-
denní výlet seniorů z Řep do zámeckého areálu s parkem a historického 
centra malebného městečka Telče. celý tento komplex je od roku 1992 
zapsán na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNEscO.
„Pojeďte s námi na výlet na zámek Telč“ – bylo lákadlo pro nás seniory od 
csZs Řepy. Nebylo třeba dlouhého přemýšlení a 18 členů ksŘ se okamžitě 
přihlásilo. máme hrazenou dopravu, vstupné na prohlídku zámku, zdra-
votní péči. A to vše zdarma jako dar od mČ Praha 17 a csZs.
Jako bonus pro nás všechno dopředu vybavené a zorganizované včetně 
oběda v restauraci Švejk, informacích o historii zámku, seznámení se s le-
gendami z Telče a okolí, s jídlem v době panství majitele zámku Zachariáše 
a procházkou po kouzelném náměstí, parku a okolí města. O tento per-

fektní servis se postaraly dvě dámy z csZs mgr. monika Čermáková a Jana 
Štěpánková. Obě vytvořily takovou perfektní náladu, že jsme se cítili jako 
v peřince.
Dostali jsme i pozdrav od ředitele csZs PhDr. Jindřicha kadlece formou 
starostlivosti o náš pitný režim a sladké pokušení. Škoda, že v ten den ne-
mohl být s námi pro jiné pracovní povinnosti.
Byli jsme okouzleni zámkem v Telči, zámeckými interiéry s nejhonosnějším 
zlatým sálem s kazetovým vyřezávaným stropem, zámeckou zahradou 
a parkem, náměstím Zachariáše z hradce s nezapomenutelnými měšťan-
skými domy, obchody s množstvím suvenýrů a dárkových předmětu. Na-
vštívili jsme i malebné vinárničky a dopřáli si pohár dobrého vínečka.
cesta autobusem trvala téměř tři hodiny jedním směrem, ale přežili jsme 
to i díky našemu Lojzíkovi, který jemu vlastním humorem nás v zadní části 
autobusu bavil celou cestu. Těsně před 19. hodinou jsme přijeli do Řep, si-
ce zdravě unavení, ale maximálně spokojení, plní dojmů a nových zážitku. 
Naše poděkování patří mČ Praha 17 pod vedením starostky mgr. Jitky 
synkové, centru sociálních a zdravotních služeb pod vedením ředitele 
PhDr. Jindřicha kadlece za nádherný výlet do perly moravské renesanční 
architektury.

Za KSŘ Ing. Mária Szitányiová 

Král Miroslav uvázal tkaničky princezně Krasomile

slavnostní naladění, uspokojení z odvedené práce a radost z nových 
poznatků – to jistě byly pocity, které si uvědomovali všichni účastníci 
počítačových kurzů pro seniory, kteří si v úterý 31. května přišli do centra 
sociálně zdravotních služeb převzít diplomy za absolvování kurzu.
seniorské počítačové kurzy se v Řepích těší velké oblibě a pravidelně je pro 
naše seniory organizuje centrum sociálně zdravotních služeb. 
Právě 31. května všichni účastníci slavnostně převzali diplomy z rukou 
zástupce starostky martina marka, ředitele csZs PhDr. Jindřicha kadlece 
a také mgr. Dany kropáčové a mgr. hany Veselkové, které kurz pravidelně 
a trpělivě vedly.
Všichni jmenovaní popřáli absolventům zejména bohaté uplatnění naby-
tých poznatků v praxi a snadnou práci s počítačem i v budoucnu.

-ras-

ukončení počítačových kurzů

Foto: -ras-

Vážení čtenáři, 
jako členky klubu seniorů centrum bychom se s vámi chtěly podělit o krás-
ný zážitek.
26. května jsme se zúčastnily zájezdu pro seniory do Telče. Z Prahy jsme 
vyjížděly pod zataženým nebem, v Telči už ale svítilo sluníčko, nebe bylo 
modré. Nejprve jsme navštívily krásný telčský zámek, jehož prohlídku vel-
mi příjemně osvěžili průvodci z řad žáků místní základní školy (samozřej-
mě pod vedením profesionální průvodkyně). Následoval velmi dobrý oběd 
a poté jsme mikrobusem projely další části Telče a blízké okolí. Ve zbytku 
odpoledne jsme si prohlédly pohádkově krásné telčské náměstí a samo-
zřejmě jsme nevynechaly návštěvu cukrárny. Pak už jen klidná cesta domů. 
Zájezd se velmi vydařil a velkou zásluhu na tom měly přítomné 
organizátorky mgr. monika Čermáková a Jana Štěpánková, klidné, laskavé 
a usměvavé, i pohodový pan řidič. 
Za umožnění tohoto zážitku moc děkujeme centru sociálně zdravotních 
služeb v Řepích, jejímu řediteli PhDr. Jindřichu kadlecovi a starostce Pra-

hy 17 mgr. Jitce synkové děkujeme za finanční podporu. Doufáme, že nám 
zachovají svou přízeň i nadále. 

členky Klubu seniorů Centrum

Foto: Archiv Klub seniorů Centrum

výlet se vydařil
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V tomto školním roce byl na naší škole otevřen nultý přípravný ročník 
pro žáky s odkladem školní docházky. Třídu 0. A letos navštěvovalo 
18 žáčků. U těchto dětí se mimo jiné snažíme snižovat a předcházet 
rizikovým faktorům vzniku narušené komunikační schopnosti. Ško-
la obdrže la finanční prostředky z rozvojového programu ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Podpora logopedické prevence 
v předškolním vzdělávání v roce 2016“. 
Logopedická prevence v přípravné třídě je zaměřena na přirozené ovlivňo-
vání správného řečového vývoje dítěte, na poskytování správného mluvní-
ho vzoru a eliminaci negativních faktorů, které ovlivňují správný vývoj řeči. 
Pedagog v přípravné třídě má široké možnosti ovlivňovat celkový vý-
voj dítěte. mezi tyto možnosti patří i logopedická prevence, která se 
zaměřuje na rozvíjení smyslového vnímání, aktivní a pasivní slovní zá-
soby a vyjadřovacích schopností, jemné a hrubé motoriky, obratnosti 
a koordi nace mluvních orgánů, nácvik správného dýchání a hospodaření 
s dechem. Tyto činnosti jsou v přípravné třídě zařazovány během den-
ního rozvrhu do tzv. jazykových chvilek, a to pro děti nejpřijatelnější 
formou – formou hry. smyslem těchto činností je předcházení narušené 
komunikační činnosti v celé její šíři, ve všech jazykových rovinách (nejde 
tedy o pouhou výslovnost). V přípravném ročníku učí paní učitelka s vy-
sokoškolským vzděláním, která absolvovala kurz logopedické prevence 
(logopedický asistent) a která se cíleně logopedické prevenci věnuje, 

a to pod metodickým vedením speciálního pedagoga – logopeda. Logo-
ped provede přímo v přípravné třídě logopedickou depistáž, na základě 
níž doporučí, jak s dětmi v rámci logopedické prevence dále pracovat.
Logopedická prevence v přípravné třídě v žádném případě nenahrazu-
je odbornou logopedickou péči u dětí, u kterých byla diagnostikována 
těžší logopedická vada. Rodičům těchto dětí je doporučena odborná 
péče v logopedické ambulanci. 

Mgr. Hana Veselková, speciální pedagog

ZŠ Jana Wericha

Logopedická prevence v přípravné třídě

ZŠ genpor. Fr. peřiny

Těšení, radost, smutek i lehká nervozita byly cítit v podvečer 14. června 
v řepské sokolovně. konala se tu totiž tradiční školní akademie ZŠ Jana 
Wericha, pořádaná vždy k ukončení školního roku. Je také jakýmsi roz-
loučením s žáky devátých ročníků, kteří si pro tuto příležitost připravují 
závěrečná vystoupení.
Ani v letošním roce nebyla nouze o zajímavý program, o který se po-
staraly zejména děti navštěvující zájmové kroužky na této škole. svou 
mrštnost a hbitost tak předvedly malé gymnastky, diváci mohli vidět 

 irské tance či mažoretky nebo třeba taneční vystoupení ve stylu country. 
Závěr pak samozřejmě patřil deváťákům. Obě třídy si připravily velmi 
kreativní představení, ve kterých žáci ukázali, že jim rozhodně nejsou 
cizí převleky, hudba ani tanec… Na závěr pak byl již čas na poslední 
společné vystoupení všech deváťáků, kteří se s přítomnými rozloučili 
s melodií písně karla Gotta – „Být stále mlád…“
Nezbývá než popřát všem žákům z devátých ročníků, aby šťastně vykro-
čili do další životní etapy! -ras-

Foto: Archiv školy

Školní akademie

přípravný kurz 
pro prvňáčky
Dne 17. května 2016 končil pro budoucí žáky 1. tříd přípravný kurz, 
který každoročně připravuje Základní škola Jana Wericha. Děti na po-
slední lekci čekalo milé překvapení od žáků třetí třídy. Děti si připra-
vily recitační pásmo z vyjmenovaných slov, které provázely papírové 
kulisy. Budoucí žáčci ani netušili, že se učí vyjmenovaná slova zábav-
nou formou. Představení se posluchačům moc líbilo, což potvrdili vel-
kým potleskem. Paní učitelky popřály dětem hodně zdaru v prvních 
třídách a my pedagogové doufáme, že z nich budou tak šikovné děti, 
jako jsou žáci z 3. c. PhDr. Pavla Šimůnková

Foto: -ras-
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kdo jste se ve čtvrtek 16. června pohyboval v Bendově ulici, jistě jste 
si všiml neobvykle velkého množství lidí. A co se zde dělo? Předškolá-
ci z „Bendovky“ se loučili se školkou. A patřičně stylově. Vyzdobená 
škola, vstupní brána a samozřejmě i slavnostní oblečení dětí a do-
spělých nasvědčovalo tomu, že jde vskutku o velkou událost. A bylo 
co sledovat!
každý budoucí prvňáček dostal medaili a následně se celý průvod 
ubíral k ZŠ Jana Wericha. Zde na děti současní žáci prvních tříd, 
kteří je spolu s paní učitelkou přivítali. Zaznělo několik písniček 
a následně děti prošly slavobránou a celý průvod se vrátil zpět do 
školky. A začala zábava. O tu se postarali Jiří helekal s dcerou, ale 
také třeba vystoupení holčiček, které ve školce navštěvovaly kroužky 
zumby a aerobiku. Až do podvečerních hodin hrála hudba, tančilo 
se a díky zručnosti maminek měla každá třída také vynikající občer-
stvení. Takže děti, vzhůru za prázdninami a hlavně šťastný vstup do 
první třídy!

-mish-

Loučení předškoláčků

Foto: -mish-

Naše mateřská škola Laudova se speciálními třídami se účastní projektu 
„Jsme sousedé“ ve spolupráci s Integračním centrem Praha o.p.s. Projekt 
je financovaný ministerstvem vnitra ČR a spolufinancovaný mČ Praha 17. 
Zaměřuje se na soužití lidí z různých zemí, kteří se přistěhovali do naší 
země, aby zde společně s námi žili, pracovali a vychovávali své děti. 
součástí projektu jsou semináře pro učitelky a workshopy pro děti. Paní 
učitelky z našich čtyř pracovišť se již zúčastnily velmi zajímavých seminá-
řů „Práce s dětmi cizinců“ a „kulturní odlišnosti“. Tyto semináře byly pro 
učitelky přínosem pro jejich praxi při začleňování dětí cizinců do třídních 
kolektivů. seznamování se s odlišnostmi jiných kultur bylo spojeno s prak-
tickou ukázkou a ochutnávkou typických pokrmů cizokrajných kuchyní. 
Naši předškoláci se budou s kulturními odlišnostmi, tradicemi a zvyklost-
mi svých spolužáků a kamarádů seznamovat na workshopech pomocí pes-
trých poznávacích, tvořivých a pohybových aktivit.
Na podzim se ještě můžeme těšit na zahradní slavnost pořádanou mŠ Lau-
dova se speciálními třídami nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče a známé, 
další workshopy pro děti a seminář pro učitelky zaměřený na jazykovou 
podporu dětí cizinců. Všechny tyto aktivity povedou k lepšímu poznání 
a vzájemnému porozumění mezi dětmi i dospělými z různých společen-
ských kultur.

Mgr. Michaela Mikulová

Zapojili jsme se do 
projektu „Jsme sousedé“ 

mateřská škola Pastelka se v letošním školním roce zapojila do kampaně 
„celé Česko čte dětem“. Při této příležitosti byla rozšířena školní knihov-
na, děti navštívily řepskou knihovnu, do školky přišla herečka paní Valerie 
Zawadská přečíst dětem pohádku a byla vyhlášena rodinná výtvarná sou-
těž, kdy rodiny měly za úkol společně tvořit  na téma „Náš nejoblíbenější 
knižní hrdina“. Výrobky byly nápadité a zdařilé. Vyhlášení výsledků soutě-
že bylo spojeno s otevřením nově opraveného mlhoviště, které bude vyu-
žíváno celoročně. Vítězem se stala každá zúčastněná rodina, děti obdržely 
knížky, pracovní sešity, záložky do knih, časopisy a další odměny. smyslem 
akce bylo společné setkávání rodin nad knihou, protože předčítání dítěti je 
pro jeho rozvoj velmi důležité. Pojďme se společně vrátit ke knihám, žád-
ný tablet ani počítač nemůže nahradit listování v krásné obrázkové knize 
 plné fantazie.

Kolektiv MŠ Pastelka

Jak se čte v „pastelce“

V termínu 21. – 28. května vycestovalo 45 žáků pátých až devátých 
tříd naší školy na tradiční studijní pobyt do Velké Británie. Tentokrát 
naše cesta směřovala do přímořského města Eastbourne v jižní Anglii. 
Děti byly ubytovány v hostitelských rodinách, které mimo ubytování 
poskytovaly žákům stravu a večerní konverzaci. Žáci absolvovali cel-
kem 12 lekcí anglického jazyka ve třech výukových dnech, výuku vedli 
rodilí mluvčí. V závěru děti obdržely certifikáty o absolvování kurzu. 
Během pobytu žáci navštívili atraktivní místa – Portsmouth s námořní 
základnou Velké Británie včetně vyhlídky ze spinnaker Tower, hever 
castle – jeden z nejromantičtějších hradů v Anglii, křídové útesy Bea-
chy head aj. První a poslední den pobytu jsme strávili v Londýně. 
celý pobyt se skvěle vydařil a již nyní se těšíme na další zajímavé cesty.

Olga Panošová

Žáci z „peřinky“ 
navštívili Anglii

Tento školní rok žáci genpor. Františka Peřiny opět vyjeli za hrani-
ce našeho státu. Poznávací zájezd do Německa se uskutečnil 13. 
a 14. června 2016.
společně jsme se vydali do Berlína, hlavního města Německa s po-
hnutou historií. seznámili jsme se s východní i západní části Berlí-
na. Připomněli jsme si události konce druhé světové války i historii 
poválečného uspořádání Německa. Naše procházka vedla kolem sídla 
německého parlamentu Říšského sněmu, Braniborské brány a Třídy 
Unter den Linden. Pozornost jsme věnovali i dalším významným mís-
tům německé historie i současnosti: Vítězný sloup, Berlínská zeď s To-
pografií teroru, Památník holocaustu a moderní architektuře náměstí  
Postdammerplatz.
Druhý den byl věnován návštěvě biosférické rezervaci sprévský les. 
Oblast, která je propojená říčními kanály v délce 1 600 km, jsme čás-
tečně projížděli na lodičkách. celého zájezdu se zúčastnilo 44 žáků 
naší školy. Poznávací zájezd a studijní pobyt v Anglii byly finančně 
podpořeny grantem městské částí Praha 17. 

Žáci ZŠ genpor. Fr. peřiny

učíme se cizí jazyky 
a poznáváme okolní státy
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Foto: -mish-

sobota 21. května patřila v Řepích jednoznačně nohejbalu. Na hřišti u so-
kolovny se od rána připravovalo a chystalo, aby zhruba v 10 hodin začalo 
samotné klání. A že se bylo na co dívat a komu fandit! Účastnilo se 12 tý-
mů. Po celý den se hrál jeden turnaj za druhým, abychom se v podvečer 
dočkali toho finálového, mezi týmem sokol Jinonice a Volejbal (Řepy). Byl 
to výborný zápas a zvítězilo družstvo sokola Jinonice. 
Organizátorem této akce, která nese název „O pohár starostky mČ Pra-
ha 17“ je Jan kechner a záštitu přebírá městská část. V letošním roce se 
turnaj konal již po třinácté! starostka Jitka synková samozřejmě nemohla 
chybět jak u finálových klání, tak při předávání cen.
Ještě jednou dodatečně gratulujeme nejen vítězům, ale všem, kteří se zú-
častnili.

-mish- 

v Řepích se opět konal nohejbalový turnaj

První červnovou sobotu se za krásného slunečného dne sešli pražští soptí-
ci na závodech v Třebonicích. Proběhla zde „soutěž o pohár starosty Pra-
hy 13“ pro pětičlenná družstva dětí ve věku 3 až 5 let, která spadají do 
kategorie přípravka. 
Nejmladší hasiči bojovali v pěti disciplínách: štafetový běh cTIF, štafeta 
požárních dvojic, útok cTIF, požární útok a střelba z vodní pistole. Řepské 
družstvo přípravky si zde odbylo svou soutěžní premiéru a dlužno říct, 
že velmi úspěšně. Děti nestačily pouze na skvěle připravené domácí 
z Třebonic a v celkovém hodnocení obsadily krásné druhé místo. Doufej-
me, že řepským hasičům roste nová nadějná generace následovníků, kteří 
ponesou dále tradici hasičiny v naší obci.

Mgr. Veronika Jánská,
starostka SDH Řepy Foto: Archiv SDH Řepy

Řepská píďata v akci

Členové klubu seniorů Řepy mají za sebou křest v licencovaných turnajích 
pétanque, kde pod hlavičkou sk Španielka Řepy, absolvovali tři náročné 
regionální turnaje za dva dny v Ořechu. Byl to výkon hodný zdatných spor-
tovců.

Dne 30. dubna se dopoledne konal první z nich pod názvem: „20.	Prvomá-
jové	koule	Barona	Prášila“.
mezinárodní turnaj za účasti hráčů z Německa, holandska, Švédska, Dán-
ska a samozřejmě nejlepších z Česka byl pro nás seniory z Řep vstupem 
do neznáma. I když jsme už absolvovali řadu turnajů, tento byl náš první 
licencovaný. Bylo na nás znát napětí a obavy, abychom nedostali, jak se 
říká kanára, a prohráli 13:0. Po rozlosování nastoupili do boje naše dvo-
jice Eva s Jaroslavem, Ria s mírou, Jana s Bobinou, maruška s Lojzíkem, 
Pavel s Jaroslavem a smíšená dvojice Pepa s Jiřinkou z Prahy 1. Postoupit 
mezi 32 nejlepších se nám sice nepodařilo, ale na 33. – 64. místě skončili 
naši manželé Eva a Jaroslav Pastorkovi a Pepa s Jiřinkou se ziskem 45, 026 
bodů v žebříčku Čapek (Česká asociace pétanquových klubů). Ostatní naše 
dvojice se umístily na 65 – 91 místě se ziskem 26, 031 bodů. 

Od 15 hod. se konal druhý již nelicencovaný turnaj pod názvem: Dopro-
vodný	turnaj	„O	COP	BARONA	PRÁŠILA“.
Švýcarský systém na 3 kola s časovým limitem 60 min. absolvovalo 59 týmů 
na 32 hřištích. 

Po urputném a doslova vyčerpávajícím boji až do 19 hod. nás čekalo nej-
větší a nejradostnější překvapení turnaje. 
Náš manželský pár Eva a Jaroslav Pastorkovi získali: 1. místo a cop Barona 
Prášila.		
Evičce a Jaroslavovi patří obrovské „BRAVÓ“ a naše poděkování za vzornou 
reprezentací klubu seniorů Řepy, sk Španielka a mČ Praha 17.	
V pozdních večerních hodinách jsme se dostali domů, unavení zalehli, 
s tím, že ráno znovu zazvoní budíček a jede se do Ořechu na další turnaj.

Vzbudili jsme se do nádherného prvomájového rána a jeli už na třetí turnaj 
a druhý licencovaný do Ořechu, který se konal dne 1. května znovu za me-
zinárodní účasti. Turnaj se konal pod názvem: „Turnaj	PIRÁTA	MORGENA“.
Do turnaje po nezbytném políbení našich seniorek pod rozkvetlou třešní, 
nastoupili naše tři vytrvalé dvojice Eva s Jaroslavem, Pepa s mírou, Pavel 
s Jaroslavem. Dvojice Pepa s  mírou se umístila celkově na 5. místě.
můžeme teda konstatovat, že turnaje pro nás skončily nad očekávání. 
I když unavení, ale spokojení, jsme se dohodli, že se už teď těšíme na 
„21. ročník o koule barona Prášila“.

Závěrem děkujeme organizátorům turnaje pod vedením ředitele Vladimíra 
Glasera, za to, že nás do turnajů zařadili a měli s námi trpělivost.

Ing. Mária Szitányiová 

Tři náročné turnaje v pétanque v Ořechu 
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Dětská atletická liga 2016
Sportovní areál při ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici
Vždy od 15.30 hodin prezentace, v 16 hodin zahájení.

 7. 9. 2016 – Běžecké odpoledne (sprint, vytrvalost)

21. 9. 2016 –  Finále Atletické ligy – Vícebojařské odpoledne  
(sprint, hod, skok do dálky)

 5. 11. 2016 –  Vědomostně přespolní běh pro děti – Lesopark Řepy 

I letos na děti čeká losování dvou horských kol Author, jak mezi všemi závodníky, tak vítězi celé série závodů v daných kategoriích. 
Dětská Atletická liga Řepy je sérií závodů, která dává šanci každému dítěti a každý si odnese něco dobrého. Závody jsou již tradičně 
na hřišti ZŠ Jana Wericha a prezentace v den závodu je vždy od 15.30 hod., start závodu od 16 hodin.  Také rodinný závod, který 
se přesunul do lesoparku Řepy, bude odstartován prezentací od 9.30 hod. a start závodu od 10.00 hodin. Po závodě na děti čeká 
opékaní buřtů. Veškeré změny a časové harmonogramy, můžete sledovat na stránkách www.atletikarepy.cz                    Tomáš Slavata 

Pak, že děti nesportují…
Na ZŠ genpor. Františka Peřiny se plně sportuje – dokonce úspěš-
ně s vybojovanými medailemi. se svými vyučujícími tělesné vý-
chovy se během školního roku zúčastňujeme mnoha různých 
sportovních akcí, soutěží a turnajů. 
chodíme na aerobik atletická klání, stolní tenis, futsal, softbal, 
přetah lanem, basketbal, plavání (1. místo v kategorii), mini-
fotbal (postup do pražského kola), florbal (4. místo v pražském 
kole), šplh (3. místo), volejbal (postup do pražského kola, 
st. chlapci vybojovali 4. místo), nohejbal (ml. žáci postoupili do 
pražského kola), beachvolejbal (st. chlapci i dívky bezkonkurenč-
ně vybojovali 1. místo). Takže sport máme v krvi…

Autor článku: Michaela Siváková, vyučující TV
Redakce: Eduardo Sobotka, 9. A, ABC týmFoto: Archiv školy

„peřinka“ a sport

Foto: Archiv školy

V neděli 15. května se děti z Tiger Gym Řepy – copacabana BJJ zúčast-
nily mezinárodního turnaje v brazilian jiu jitsu  DUcO BJJ cup 2 v polské 
Poznani. V krátkosti přináším výsledky sedmi sportovců, kteří startovali ve 
dvou disciplínách v kimonu GI a bez kimona NOGI.

Pokorná Aneta 1. místo  kašek Oliver 1. místo
kořínek Jan 1. místo kalabis Petr 3. místo
kořínek martin 1. místo Baláž Emil 3. místo
kaňka Lukáš  1. místo

Největším překvapením a skokanem tohoto turnaje pro nás samotné je 
výhra šesti zápasů Lukáše kaňky s o hlavu většími soupeři. Vítězství od mi-
stra světa Jana kořínka a Anety Pokorné jsem očekával, oba podali 100% 
výkon. Anetku musím pochválit i za přístup k finále, kde porazila domácí 
polskou závodnici 5:0 a nedala jí žádnou šanci a oplatila jí porážku z Duco 
cup BJJ 1.
mile překvapilo nasazení a boj o medaile od Emila Baláže a Petra kalabise, 
kteří se teprve učí zápasit v brazilském jiu jitsu.

Vedoucí výpravy a trenér Miloš Bosák,
Tiger Gym Řepy – Copacabana BJJ organizace Foto: Archiv Tiger Gym Řepy

Úspěch na soutěži v brazilském jiu jitsu
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václav Babinský aneb venca z pokratic –  
220. let od narození

měsíc srpen a následné dva jsou ve znamení tří významných historických 
výročí. V září si připomeneme 20 let od znovuobnovení řepského klášte-
ra (dnes Domov sv. karla Boromejského). Poté v říjnu 140 let od  úmrtí 
významné ženy, první představené v původní ženské věznici v Řepích 
s. m. charitas, původem komtesy Albertiny sophie a následně hraběnky 
coudenhoven. Tato témata si ponechme na další vydání Řepské sedmnáct-
ky. Dnes chci připomenout datum nejaktuálnější, jímž bude 20. srpen, 
který bude dnem, kdy uplyne 220 let od narození snad nejznámějšího 
loupežníka v české historii. Loupežníka Václava Babinského, opředeného 
různými legendami, bájemi a převyprávěnými historkami, který poslední 
roky života po propuštění z tvrdého žaláře strávil v Řepích v klášteře boro-
mejek. V klášteře, kde pracoval jako zahradník a kde také dožil.

Je velmi zajímavé, že on a zmiňovaná matka představená s. m. charitas 
(hraběnka couenhove), měli vlastně mnohé společné. Ostatně posuďte 
sami z úryvku mé nové knihy, která vyjde v září tohoto roku. Legendární 
loupežník Václav Babinský a hraběnka Albertina Sophie Coudenhove, 
dva úplně jiní lidé, odlišného společenského postavení, výchovy a vzdě-
lání, odlišné mentality, povahy a také jiného světa, v němž oba vyrůs-
tali. On v chudých ba přímo nuzných poměrech, ona šlechtična u císař-
ského dvora a dáma Tereziánského ústavu šlechtičen v Praze. Byť se to 
někomu zdá nemožné, přesto měli oba jedno společné, tedy obětovat 
sebe pro druhé. On na hraně zákona pro jiné hřešil a kradl, ona srdcem 
a láskou, kdy obětovala svůj šlechtický titul a původ. Na sklonku života 
je osud zavál a svedl do kláštera tehdy malé řepské vesničky, kdy si byli 
téměř rovní. Slova šlechtična a loupežník totiž byla již minulostí, kdy je 
nahradila slova zahradník a velebná matka představená.

Ve stručnosti si připomeňme, kdo vlastně Václav Babinský byl. Narodil 
se 20. srpna 1796 v Pokraticích na Litoměřicku rodičům, kteří pracovali 
v zahradě i domácnosti Antonína Bienera, rytíře z Bienenbegu a krajského 
komisaře v Litoměřicích. Vyrůstal ve vesnici jako ostatní a vlastně chu-
dé děti. mnoho peněz, tak jako většina lidí z tohoto kraje, neměli. chodil 
v otrhaných šatech, které většinou zdědil a dostával po některém ze star-
ších chlapců z vesnice. spíše se po vsi potloukal a nezdálo se, že by byl 
zlé povahy. Už jako malý okusil bolest biče panského kočárového kočího, 
který ho bezdůvodně udeřil, když prosil o svezení. „mohl byste mi prosím 
vzít vzadu na stupačku? V botách bez podrážky již nevládnu.“ Za slušnou 
prosbu ucítil silnou bolest v obličeji a slova: „Táhni ty chudá lůzo“. Tím 
v něm začínala bujet nenávist k bohatým, když s krvácejícím rtem za tím-
to kočárem s nabubřelým boháčem uvnitř, malou pěstičkou zahrozil. když 
trochu dorostl, nabídl pán z Bienerů jeho otci, který u něho zahradničil, 
aby syna dal na studie. snad ani špatným studentem nebyl, spíše snad 
průměrným. Učení ho však vůbec nebavilo, a tak školu opustil. Poté chvíli 
nádeničil a později se u otce učil zahradníkem. Tato práce ho také netěšila, 
a tak si jeho otec oddychl, když Václava povolali na vojnu. To zase těžce 
nesla jeho matka, když hořekovala: „Bože vojna, to je zlá věc, to Václav 
nepřežije.“ Tenkráte byla vojna čtrnáctiletá, a kdo nebyl otrlý, či fyzicky 
zdatný, vracel se z ní jako troska. Babinský nastoupil v roce 1816 do Prahy 
k Wellingtonovu pluku. Některé neověřené prameny uvádějí, že předstíral 
šílenství, aby byl vojny zproštěn, opak však byl pravdou. Nesnášel disciplí-
nu, a tak ještě s několika kumpány z vojny zběhl. A nejen zběhl, s sebou 

Václav Babinský

Hraběnka Albertina Sophie Coudenhove
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si vzali i vojenskou kasu. hlavním důvodem útěku a krádeže tohoto sej-
fu však byla křehká chudá pražská dívka, do které se zamiloval. Plánovali 
společný život a útěk do Polska a pro ni také vlastně prvně kradl. Zůstalo 
však jen u plánů, jeho vyvolená byla zneuctěna svým bohatým domácím 
a tím ji Václav navždy ztratil. A tak už vlastně nebylo návratu. stal se z ně-
ho pronásledovaný štvanec, který když chtěl přežít, musel jít dál, přežívat 
v úkrytech, živit se nekale, nebo se dát chytit. Štvanec, u kterého nená-
vist k bohatým ještě více každým dnem vzrůstala. Byť byl ostražitý, někdo 
z rivalů jeho tlupy ho udal, a tak v roce 1825 a potom i v roce 1829 byl 
chycen, vyšetřován pro krádeže, dokázány mu však ještě nebyly. V té době 
se Babinský potuloval v okolí Teplic, Děčína, České Lípy, mnichova hradi-
ště, sobotky, mladé Boleslavi a mělníka. Babinský se uměl velice rychle 
přesunovat z místa na místo, proto mu snad byly trestné činy velice těžko 
prokazovány. I když byl následně znovu několikrát zatčen, dokázal vždy 
uprchnout. Až zatčení a vlastně poslední v roce 1839 se mu stalo osudné. 
soudní proces s ním probíhal v roce 1840 a následně i s jeho družkou Apo-
lenou hoffmannovou. Václav Babinský byl obžalován z 12 trestních činů, 
vražda mu však nikdy dokázána nebyla. Při závěrečném líčení 1. 12. 1840 
bylo uvedeno, že Babinský je pro veřejnost velmi nebezpečný, přitěžující 
okolností mu bylo popírání viny a falešná tvrzení k oklamání soudu. To, že 
mu nebyla prokázána žádná vražda, ho zachránilo před šibenicí. Ostatně 
o všem hovoří body obžaloby, či zproštění viny:
Pro nedostatek důkazů: 
– loupežného přepadení a vraždy židovského finančníka Wallenfelda 
– vyloupení Klatovského hostince Jana Prouzy Bezděka 
– vyloupení Koutkovského mlýna 
– vyloupení Heinova mlýna v Mikulášovicich
– loupežné přepadení barona Waltra u Mladé Boleslavi
– vykradení letohrádku lesní obory knížete Ypsilanty
se soudní obžaloba snižuje a soustředí na pouhých 12 obžalovacích bodů

✏ vyloupení panství a pokladny v Dětenicích v říjnu 1827
při níž bylo odcizeno 962 fl. stříbra a 30 krejcarů, vše ve vídeňské měně. 
Podezření z tohoto trestného činu vyvrátil V. Babinský nad veškerou pochyb-
nost, prokázal, že v inkriminované době se nacházel v Pokraticích. 
Výrok poroty – zproštěn viny.

✏ Případ Václava Domina
Václav Domin byl známý podvodník, často vězněný, byl nalezen zavražděný 
18. září 1830. Z vraždy byl usvědčen Matěj Dražný, mlynář, který se s Dominem 
nepohodl v hospodě, patřící F. Steinzovi. Vyšetřovací protokol uvádí, že se Ba-
binský s Dominem sice znal, avšak účast na vraždě mu nebyla prokázána.
Výrok poroty – zproštěn viny.

✏ Loupežné přepadení mlynářky Anny Krouské
Ve vsi Brodce u Mladé Boleslavi na brodeckém panství se v noci z 30. na 
31. května roku 1831 vloupalo několik mužů do mlýna, který patřil mlynáři 
Krouskému. Vyděšenou mlynářku Annu Krouskou poté přinutili, aby jim vy-
dala klíče od peněz a uzavřených cenností, které posléze uloupili. Vzhledem 
k tomu, že žena mlynáře byla pravděpodobně v šoku a nemohla podat přesný 
popis pachatelů, upustilo se od vyšetřování prvních podezřelých, kterými byli 
krajánci Jan Hudec a Antonín Bäckert. Na Babinského nebyl vznesen jediný 
důkaz žaloby. 
Výrok poroty – zproštěn viny.

✏ Případ vraždy manželů Stránských
Ve vsi Mankovicích byla v noci z 8. na 9. října roku 1831 spáchána vražda na 
rychtářovi Jiřím Stránském a jeho ženě Veronice. Vyšetřováním se potvrdilo, 
že šlo o vraždu loupežnou a že snaha obžaloby přičíst tento kriminální delikt 
V. Babinskému je mylná. Ten svědecky prokázal své alibi, neboť v době spá-
chání trestného činu byl na zcela jiném místě. 
Výrok poroty – zproštěn viny.

✏ Konflikty v hospodě Petra Stoje
Na teplickém panství přišlo do hospody Petra Stoje z Upeřin 16. října 1833 
pět mužů, kteří žádali karty. Když jim je nevydal, což potvrzovala jeho žena 
Anna, vyšli tito muži ven a rozřezali mu na voze plachtu. Mezi nimi měl být 
i Babinský, který byl údajně poznán hospodskou služkou. Ta svědčila, že Ba-
binského poznala, neboť jej znala z dřívějšího seznámení, ke kterému došlo 
u její sestry v Terezíně. Její výpověď byla zpochybněna, neboť Babinský byl 
v té době v Polsku. 
Výrok poroty – zproštěn viny.

✏ Udání vězňů o loupe-
ži v Brně a na česko-saské 
hranici
V pražské svatováclavské 
věznici oznámili dva vězňo-
vé, že se měl Babinský do-
pustit dvou loupeží v Brně 
a posléze v mlýně na česko-
-saské hranici, kde měl být 
zastřelen stárek. Na dotaz 
magistrátního rady Müllera 
však odpověděl trestní soud 
v Brně 2. září 1839, že mu 
o takových loupežích není 
nic známo. 
Výrok poroty – zproštěn viny.

✏ Loupež u Jana Paula 
z Lysé nad Labem
Do domu důlního důchodní-
ho Jana Paula v Lysé nad Labem se vloupali lupiči o půlnoci z 1. na 2. května 
1830. Loupeže se účastnili Antonín Vater, Alois Hoffmann spolu se svou sest-
rou Apolenou a rovněž i Babinský a ostatní lupiči. 
Výrok poroty – vinen sedmi hlasy.

✏ Případ převozníka Krejzy
Do domu převozníka Krejzy v Brozanech nad Ohří se vloupali lupiči v noci ze 
14. na 15. ledna roku 1831. Odcizili zde 2 500 zlatých. Této loupeže se proka-
zatelně účastnil Alois Hoffmann, Apolena Hoffmannová a Václav Babinský. 
Ten byl také následujícího dne zadržen, ale z vazby uprchl. 
Výrok poroty – vinen devíti hlasy.

✏ Odpor při zatýkání v Kuřích Vodách
O Vánocích roku 1830 se dozvěděl Václav Franke, který byl rychtářem v Kuřích 
Vodách, že se u Davida Maxe nebo u Tobiáše Klingera v téže obci skrývá jakýsi 
nebezpečný člověk. Rychtář Franke však pátral marně, protože muže neobjevil. 
Přibližně po třech nedělích, 19. ledna 1831, dostal opět informaci, že týž 
podezřelý se skrývá s jakousi ženou u vetešníka a přechovávače podezřelých 
osob a věcí Josefa Eichlera v jeho domku za obcí. Tam ho také skutečně nalezl 
a podezřelý muž se prokázal dokladem na jméno Josef Schmidt. Rychtář mu 
však nevěřil, takže došlo k zápasu, při němž byl domnělým Schmidtem, Ba-
binským, pokousán. Při rvačce zranil ještě další dvě osoby, ale byl zatčen a do-
praven do pražské trestnice, z níž potom uprchl. Přítomná žena, se kterou se 
u Eichlera skrýval, byla Apolena Hoffmannová. Ta utekla z místa činu okamžitě.
Výrok poroty – vinen.

✏ Padělání úředních dokumentů
Při prohlídce věcí zatčeného v Kuřích Vodách po 19. lednu 1831 byl nalezen 
falešný pas znějící na jméno Josef Schmidt. Ten si dal Babinský zhotovit, aby 
mohl uprchnout do Polska. Při pozdějších výsleších doznal, že měl i další pa-
dělaný pas na jméno Antonín Müller. 
Výrok poroty – vinen.

pRO řEpskÉ pAtRIOty

Zde působil spíše jako šlechtic než loupežník
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✏ Případ v Mikulášovicích
V domě výměnkáře a mlynáře Antonína Heina v Mikulášovicích u Šluknova 
došlo v noci z 23. na 24. března roku 1832 k loupeži. Bylo při ní ukradeno 
asi 500 tolarů pruské měny. Následkem prožitého šoku dostal mlynář Heine 
srdeční mrtvici, na kterou krátce potom zemřel. V nedalekých Kuřích Vodách 
byl pak zatčen Václav Babinský a jeho společníci Josef Ungermann a Mikuláš 
Marschal. Z litoměřického vězení, kam byl Babinský a jeho spoluvězni umís-
těni, po dvou dnech Babinský uprchl. 
Výrok poroty – vinen devíti hlasy.

✏ Loupežná vražda na Janu Blumbergovi
V noci ze 4. na 5. července roku 1833 došlo k přepadení a následnému za-
vraždění pláteníka Jana Bohumila Blumberga při cestě do Horní Kamenice. 
Pro tuto vraždu byla žaloba rozšířena ještě na jistého Jana Jenniga, který žil 
v Sasku. Babinský se svými společníky byl též stíhán, ale soud mu nedokázal 
vraždu samotnou, pouze účast na loupeži. To mu velmi pravděpodobně za-
chránilo život, neboť nemohl být odsouzen k vyššímu trestu než ke dvaceti 
letům žaláře. Babinský se k této vraždě nepřiznal ani u soudu, ani později. 
Výrok poroty – vinen.

Václav Babinský byl odsouzen k 20 letům tvrdého žaláře toho času v nej-
tvrdším vězení na Brněnském Špilberku.  

• Dle popisu v Kmenové knize špilberských vězňů byl Václav Babinský uve-
den pod číslem 1 042 a umístěn v kopce číslo 14 Josefínského traktu. Je vyso-
ké silné postavy, má hnědé vlasy a obočí, šedé oči, silnou hruď, široká ústa, 
dobré zuby, kulatou bradu, na pravém rameni má malé mateřské znamínko 

a mrká pravým okem, mluví německy a špatně česky, na Špilberku se choval 
podle vězeňského řádu.

• S pláčem si stěžoval řádovým sestrám, že když je spoután na rukou i no-
hou, nemůže se bránit dotěrnému hmyzu.

• Je zdravý, ostatně velmi odvážný, zatvrzelý, všeobecné veřejnosti velmi 
nebezpečný člověk. Byl ve spojení s rozšířenou tlupou lupičů a zlodějů, je ve-
lice prohnaný a podnikavý; dvakrát se pokusil nejvýše smělým, s nebezpečím 
života spojeným způsobem o útěk z vězení a svedl k tomu i jiné.

• Bývalý dozorce v Kartouzích Pohl z Jičína ve svém svědectví dokládá pro-
slulost jeho zahradnického umění tím, že viděl na jednom keři pět různých 
růží, každou jiné barvy.

• Tělesně zdráv, jinak velmi nebezpečný člověk. Byl ve spojení s velkou lou-
pežnickou a zlodějskou tlupou, je velmi zchytralý a podnikavý. Dvakrát se 
pokusil o útěk vylámáním způsobem životu nebezpečným z velké výšky a jiné 
naváděl. 
(Tato slova napsal mimo jiné do kmenové knihy špilberských vězňů písař 
při příchodu Babinského na Špilberk).
Jako spoluviníci uvedeni: Bart. Kolschitz, Franz Anton Vater, Apolonie Hof-
mannová, Mich. Latner, Ignatz Bittner.

Více než jeden a půl století navršilo na působení Babinského mnohé le-
gendy. Byl líčen jako zbojník Jánošíkovského typu, který bohatým bral 
a chudým dával. Na Špilberku si odpykal prvních 15 let, kdy toto vězení 
bylo zrušeno. Zbývajících 5 let si odpykal v kartouzích (dnes Valtice), kde 
působily sestry boromejky. Zajímavostí bylo, že po příchodu do tohoto vě-
zení mu ihned po projití vstupní brány byla sejmuta pouta a řetězy s okovy 
a mohl se volně pohybovat. To způsobilo vzporu ostatních vězňů, o čemž 
svědčí zápisy z kronik. Václav tam okamžitě začal pracovat jako zahradník. 
A že byl zahradník úspěšný, hovoří svědectví bývalého dozorce v kartou-
zích Pohla v předešlé stati. když se ho po jeho propuštění mateřská obec 
zřekla, sestry boromejky si ho na sklonku jeho života vzaly do Řep, kde 
pracoval také jako zahradník pod jménem Adam müller. Zde se také uvádí, 
že se zmiňovanou matkou představenou s.m. charitas (hraběnkou cou-
denhove) se těšili vzájemné přízni. Údajnou nákloností mělo být v mládí 
její zaslíbení proti její vůli jistému finančníku Wallenfeldovi. Toho Babin-
ského tlupa měla přepadnout a tím ze sňatku mělo sejít. (I tento čin byl 
původně v obžalobě Václava, který mu však nebyl dokázán.) Václav Babin-
ský zemřel v pátek 1. srpna 1879 o půl druhé hodiny odpolední při plném 
vědomí ve věku 83 let.
Václav Babinský psal české dějiny stejně tak, jako Juraj Jánošík slovenské, 
Nikola Šuhaj z Podkarpatské Rusi Rakousko Uherské, loupežník schinder-
hannes německé, nebo také lupič hiesel bavorské. Dokonce se mezi ně řa-
dil i český Jan Vojta, velký konkurent Babinského v loupežnickém řemesle, 
který se pak ale ztratil v jeho stínu. Venca z Pokratic, jak se také Babinské-
mu přezdívalo, se tak zařadil mezi hrdiny našeho národa, ať se to někomu 
líbí či nikoliv. Tak jako Brňané díky Špilberskému vězení, Litoměřičtí či Po-
kratičtí díky místu jeho narození, tak samozřejmě i my řepští díky posled-
nímu působení na sklonku jeho života a místu jeho posledního odpočinku, 
máme neodmyslitelné právo se o tuto legendu dělit. Václav, nebo chcete-li 
loupežník, neodmyslitelně k Řepům patří, stejně tak jako kostely sv. mar-
tina a Panny marie vítězné, klášter sester sv. karla Boromejského či místa, 
na kterých se odehrávala „Bitva na Bílé hoře“. Pro nás rodilé „řepáky“ se 
pak následně stal jakousi obecní chloubou i folklórem a jeho skromný hrob 
na místním hřbitově pak historickým klenotem ve vsi. stal se hrdinskou 
doménou Řep, na kterou je povinností nás všech s úctou vzpomínat nejen 
v období 220. výročí od jeho narození, jakož i každý další všední den. 

Jaroslav Hájek
zástupce starostkyHrob na řepském hřbitově.
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DOUBRAVÍNOVA – klidná, jednosměrná a jako pravítko rovná ulice 
v horních Řepích vede od západu k východu souběžně s karlovarskou. 
Je pojmenována po mikuláši Diviši Berounském z Doubravína, který žil 

přibližně v letech 1577 až 1647. Byl to Český bratr, náboženský bás-
ník, spisovatel a hudebník, písař starého města pražského, jehož pro 
vlastenecké cítění, tak jako mnohé, semlela bělohorská tragédie po 
roce 1620. Nebyl sice, tak jako 27 českých pánů, popraven, ale na ně-
kolik hodin přibit za jazyk k šibenici na staroměstském náměstí. Přežil 
a byl vyhnán z vlasti. když se v roce 1631 vrátil do Prahy s protestant-
skými vojsky, pomáhal s identifikací a důstojným pohřbem dvanácti 
hlav popravených, které byly celých deset let potupně vystaveny na 
věži karlova mostu v železných klecích.
V nedávné době prošla ulice komplexní rekonstrukcí. Bylo nutno vy-
řešit problém parkování, průjezdu a pohybu místních obyvatel v úzké 
komunikaci. Došlo ke změně dopravního režimu a z ulice se stala obyt-
ná zóna, přičemž je vozovka a chodník v jedné úrovni. Pruh pro chodce 
tak často vchází do vozovky a je vyznačen barevně. Dle mého názoru 
zajímavé řešení.

Jan Bösser

DOUBRAVÍNOVA
ŘEPY – PRAHA 6

Foto: Jan Bösser

Tentokrát vás chci pozvat na vodácký výlet po romantickém úseku sáza-
vy, trampy zvané Zlatá řeka. Výlet není dlouhý – jen 16 kilometrů a dá se 
splout za čtyři hodiny. Pražští vodáci ho dobře znají, protože je to nejbližší 
atraktivní úsek řeky od hlavního města, vzdálený pouhou hodinu jízdy vla-
kem z nádraží Braník.
Že jste v kánoi nikdy neseděli? Že nemáte loď a další nezbytné vybavení? 
Nevadí. Vše potřebné vám ochotně zapůjčí na startu vaší plavby v Týnci 
nad sázavou, v půjčovně Bisport. A jak dopravíte loď nazpátek? Nijak. V cí-
li plavby – v Pikovicích – loď jednoduše zamknete do klece na břehu řeky 
a odjedete domů. Zaměstnanci půjčovny si vše vyzvednou sami a dopraví 
zpět do Týnce. Úsek sázavy z Týnce do Pikovic je pro četné peřeje a krásné 
okolí nejhezčí úsek řeky. má devět jezů, které jsou často splavné i pro za-
čátečníky. s výjimkou čtvrtého jezu, zvaného kaňov.

Zkušený vodák, si vždy, i když řeku jede po několikáté, jez dopředu pro-
hlédne a rozhodne se, zda jez pojede, či ne, zda ho přenese po břehu nebo 
přetáhne či spustí loď po tělese jezu. sjízdnost se totiž mění podle stavu 
vody a stavu jezu. V posledních 25 letech byly u nás obnoveny, nebo nově 
vybudovány malé vodní elektrárny, a tak za malé vody odvádějí velkou část 
z hlavního řečiště do náhonů na své turbíny. Na vodě platí – nepřeceňovat 
své síly! Není ostuda jez přenést! Pokud jste se rozhodli vyrazit na celý ví-
kend a sjet si řeku dvakrát, máte možnost stanovat buď na začátku v Týnci, 
nebo naopak v cíli cesty, v Pikovicích. I večer u táborového ohně k „vodě“ 
patří. možností občerstvení je na obou místech, ale i po cestě, dost. Vždyť 
z vodáků jsou místní živnostníci od jara do podzimu živi!

Prvních asi 5 kilometrů plavby vede obydlenou krajinou a takřka po kaž-
dém kilometru se nám do cesty staví jez. Po šestém jezu – Pěnkava – za-
číná 3 kilometry dlouhá peřej skoro až do kamenného Přívozu, kde vodáci 
nabírají síly v místních hospůdkách, které jsou jen několik kroků od řeky. 
Čekají nás již jen tři polorozbořené, a proto za průměrného stavu vody 
sjízdné jezy. Po jezu v Žampachu již nebudeme zastavovat a přenášet. Řeka 
se zde zařezává do hlubokého, skalnatého kaňonu. Jediné lidské osídlení 
jsou sruby, chatky a osady zvučných jmen, vybudované v zálesáckém stylu 
na břehu řeky či přilepené na skalách. Ohniště či krby s přírodním poseze-
ním, totemy, bizoní lebky či americké a britské vlajky, všudypřítomný kult 
indiánů a divokého západu nám připomíná, že jsme národ trampů, který 
vyrostl na příbězích Vinnetoua a knihách k. maye, E. T. setona, F. steube-
na, Z. Greye a J. Foglara. Národ, v kterém se, i přes 40 let komunistických 
zákazů, hluboce zakořenil skauting a svobodný pobyt v přírodě. Vysoko na 
pravém břehu vede železniční trať tzv. Posázavského Pacifiku, vlevo pak 
známá Posázavská stezka. kraji vévodí vrch medník. Nemusíme pádlovat, 
jen udržujeme loď v proudu a vyhýbáme se kamenům. Šplouchání vody 
přeruší jen zahoukání vlaku a my pokorně vnímáme tu krásu!
Za poslední peřejí se údolí rozšíří a proud zpomalí. Lávka na obzoru nám 
dává vědět, že jsme v cíli, v mekce všech vodáků a trampů, v Pikovicích. 
hned za lávkou je u tábořiště možnost pohodlného přistání a výstupu z lo-
di. kdo plul poprvé, chce jet znovu.
Pokud plavbu končíme, do Prahy nás odveze z pravého břehu vlak do Bra-
níka, z levého pak příměstské linky autobusů řady 300 na smíchov.
Šťastnou plavbu a ahóóój!

Jan Bösser

výlet – Ahoj ze Sázavy!

Foto: Blanka Sequensová

Foto: Aleš Jirásek



Plocha: 87 m2

Cena: 150 Kč/1 m2/hod

Plocha: 167 m2

Kapacita: 110 míst
Cena: 300 Kč/hod

Plocha: 92 m2

Cena: 200 Kč/hod
Pouze víkendy

Foyer_

_Společenský sál

Pohybový sál_

Ať máte v plánu jakoukoliv akci, najdeme 
pro vás řešení pro její realizaci. Moderní 
prostory k pronájmu v KC Průhon a Sokolovně 
Řepy lze využít pro akce jakéhokoliv rozsahu, 
od malých až po ty velké. Většinu z nich je 
navíc možné přizpůsobit tak, aby co nejvíce 

NABÍDKA PROSTOR KC PRŮHON
odpovídaly vašim potřebám. Nezáleží, 
jestli plánujete firemní školení, chcete 
naplno využít váš volný čas nebo byste 
rádi uspořádali velkolepou kulturní akci. 
Prostory se dají využít pro nejrůznější účely. 
Stačí si jen vybrat. 

Plocha: 22 m2

Cena: 150 Kč/hod  
(3 a více hod za 100 Kč/hod)

Fotoateliér_____

Fotoateliér nabízí širokou škálu 
profesionálního vybavení, se kterými 
bude realizace vašich kreativních 
nápadů hračka. Ateliér KC Průhon 
je vhodný pro focení portrétů, 
rodinné a dětské fotografie, ale také 
pro produktové fotky a celou řadu 
dalších fotografických žánrů.

Plocha: 17 až 20 m2

Cena: 150 Kč/hod
Všední dny dopoledne, 
víkendy celé

Hudebna_

Plocha: 180 m2

Kapacita: 150-200 míst
Cena: 400 Kč/hod

Sokolovna Řepy_____

Sál je vhodný pro pořádání hudebních 
akcí, divadel, plesů, tanečních a celou 
řadu dalších akcí. Dispozice společenského 
sálu je možné přizpůsobit dle potřeby 
na divadelní, stolové nebo jakékoliv jiné 
uspořádání. 

Cena: 1 000 Kč (paušál)

Bar v Sokolovně__

Uzamykatelný bar je situovaný ve 
společenském sále Sokolovny Řepy. 
Po dobu pronájmu je zde k dispozici 
výčepní zařízení, presovač, lednice  
a výrobník ledu.

Na vaše akce zajistíme zábavný program, vystoupení umělců, 
hudebních skupin, moderátora, hostesky, apod. Dále nabízíme 
zajištění občerstvení, degustace a kompletní catering.

Cena: dohodou
Zajištění programu+catering

A4 PRUHON PRONAJMY.indd   1 21.06.16   22:01
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FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

163 00  Praha-Řepy
Telefon/fax: 235 310 276
mobil: 604 257 511
e-mail: i.varhulikova@seznam.cz
www.deky-luzkoviny.cz

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

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
● Individuální přístup k dítěti
● Výuka angličtiny
● Bezkonkurenční ceny, již od 40 Kč/hod.

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

První hodina zdarma :)

REKONSTRUKCE KOUPELEN A KOMPLETNÍ  
PŘESTAVBY BYTŮ.  

KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.
Osobní cenová kalkulace a konzultace zdarma.

Tel.: 777 317 278

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

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

www.studio-giaccomo.estranky.cz 
Nevanova 1070/35

Tel.:  777 681 447  kosmetika, pedikúra, manikúra 
603 509 733  kadeřnictví 
775 682 447  modelace nehtů 
608 222 211  
736 513 425  masáže

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

Ú K L I D O V É  P R Á C E

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

Mytí oken • čištění koberců • úklid po 
malířích • běžný úklid • voskování podlah 

malování • lakování
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PRANIC ENERGY HEALING
Poznejte léčivou sílu prány – univerzální životní energie

Rezervace: helena.stranska@pranicenergyhealing.cz

Tel.: 602 257 727
Aktuální termíny seminářů na  

www.pranicenergyhealing.cz

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Čistírna oděvů a kůže
Mandlování a praní prádla

Prodej dámské módy
www.PLETENA-MODA.cz

Pasáž Makovského 1143, Praha 17-Řepy 
PO – ČT 10.00 – 18.00

Pøijïte si procvièit angliètinu na na�e kluby
anglické konverzace.

Rádi Vás uvidíme na na�ich bohoslu�bách,
diskuzních skupinách nad Biblí a dal�ích
akcích.

www.pochoden-praha.cz
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Férová cena, přátelský přístup   

MUDr. A. Albertová, MUDr. M. Šuková a MUDr. L. Hrabovská
Přijímáme nové pacienty k registraci. Ordinace praktickéhé lékaře v 3. patře  
Řepské polikliniky. V ordinaci od března vyšetření CRP, INR a StrepTest  
z kapky krve s výsledky k dispozici ihned.

Tel.: 235 302 689, 235 312 734
Návštěvní služba pondělí a středa před ordinační dobou.

MUDr. Hrabovská, MUDr. Albertová
Po: 13:00–18:00, obj 15:30–18:00
Ut:  13:00–16:00, obj 11:00–13:00 

Administrativa 16:00–18:00
St: 08:00–13:00, obj 13:00–15:00
Čt: 08:00–13:00, obj 13:00–15:00
Pá: 08:00–12:30

MUDr. Šuková
Po: 08:00–13:00, obj 13:00–15:00
Ut: 08:00–13:00, obj 13:00–15:00
St: 13:00–18:00, obj 15:30–18:00
Čt:  13:00–16:00, obj 11:00–13:00 

Administrativa 16:00–18:00
Pá: 08:00–12:30
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SLEVA 
30%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt24 let

inz HAR 60x33 Repy.indd   1 10.12.15   12:36

OPRAVA A PRODEJ CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
opravy spotřebičů provádíme v bytech zákazníků

251 612 464, 603 466 089
www.servis-chlazeni.cz

OPRAVY ELEKTRONIKY A PRAČEK
251 610 329   www.opravujeme.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

Ordinační hodiny:
Po–Pá: 8.00–11.30, 15.00–20.00

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00

ŘEPSKÁ vychází v nákladu 12 000 výtisků
a roznáší se do všech řepských schránek.

máte-li zájem u nás inzerovat, napište nám. Veškeré informace 
naleznete i na webu mČ Praha 17, www. repy.cz v sekci Řepská 17.

Tel. 234 683 531, 720 524 688 
e-mail: michaela.linhartova@praha17.cz

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  D u b e n  2 0 1 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

Pálení čarodějnic: 30. 4. 2016

Anketa: Autobusová linka 164 

Den Země: 27. 4. 2016 

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  l e D e n  2 0 1 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

Zápisy do prvních tříd

Výstavba sportovního centra

Protihluková stěna při ulici Slánská

PF 2016

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  ú n O R  2 0 1 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

Vyhlášení dotací pro rok 2016

Bílá Hora známá i neznámá

Zápis do mateřských škol

Chcete,	aby	se	o	vaší	firmě	dozvědělo	více	lidí?

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  k V ě t e n  2 0 1 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

Výročí genpor. Františka PeřinyUmění řepských řidičů
Řepské Smart City

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  b ř e Z e n  2 0 1 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

Šachista Řepy: 19. 3. 2016Rozpočet MČ Prahy 17 pro rok 2016 Společenský večer Prahy 17: 8. 4. 2016 

Rehapo-masáže
Rehabilitace a masáže – odborná 
péče o Vaše záda a pohybový aparát 
fyzioterapeutkou s bohatou praxí. 
Sleva na první ošetření, výhody  
pro stálé klienty!!!

Více na www.rehapo-masaze.webnode.cz 
nebo tel. 605 429 476

Jedná se o nadstandardní péči,  
kde zákazníci naleznou 
profesionální ošetření 
a individuální přístup.

Adresa: Zrzavého 1084/14, 
Praha 6 - Řepy, 
prostor Elite studia

Centrum zdraví Vinohrady, Vinohradská 53, Praha 2 - Vinohrady, 
telefon: 608 203 923 a www.krasa-zdravi.cz

Snadné dopravní spojení z Řep – cca 5 min. tram č. 11 z I.P. Pavlova

Zkušební ošetření

(včetně konzultace)

50,- KčVýhody metody BIOCON 2000
• neinvazivní, bezbolestná a bezpečná metoda 
• bezkontaktní aplikace – není nutné se svlékat 
• výrazné, příjemné a důkladné cvičení svalů 
• délka 1 aplikace pouze 20 min. 

SVĚTOVÝ PATENT – BIOCON 2000
Zpevnění vnitřních pánevních svalů 
bez námahy a ostychu

INDIKACE – ŽENY
• Před těhotenstvím
• Při potratech 
• Po porodu
•  Při bolestech zad, kyčlí 

a kostrče 
•  Při bolestivém sexuálním 

styku 
•  Při orgastických poruchách 
•  Při poklesu až výhřezu 

orgánů malé pánve 
•  Při bolestivé menstruaci 
•  U všech forem inkontinence 

moči

INDIKACE – MUŽI
•  Pro snížení rizika zbytnění 

prostaty 
•  Po operativním zákroku 

s prostatou
•  V období výskytu problémů 

s prostatou 
•  Pro zvýšení sexuální 

aktivity
•  Při časté bolesti hlavy 
•  Pro správné držení těla 

bezbolestná záda
•  Při i malém náznaku 

inkontinenčních problémů 

KU
PÓ

N



Uzávěrka	inzerce	zářijového	čísla	je	10.	8.	2016.
Informace	na	www.repy.cz
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SLuŽBy
•  MALOVÁNÍ,	TAPETOVÁNÍ,	lepení	stropních	podhledů,	

i o víkendech. PEcINA Tel.:	235	510	096,	602	954	461

•  ELEKTRIKÁŘSKÉ	PRÁCE	–	Erben: opravy i rekonstrukce, 
osvětlení, zásuvky atd., www.elektrikarerben.cz 
 Tel.:	604	516	344

•  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

•  FIRMA	ŠEFL	PROVÁDÍ odstranění tapet, štěrkování 
panelů, malování, lakování. 
 Tel.:	235	311	433,	728	990	267

•  Opravy	obuvi	a	brašnářského	zboží, broušení nožů, 
nůžek a výroba klíčů. makovského 1222 (pasáž). 
 Tel.:	605	266	561

•  MALÍŘSKÉ	PRÁCE,	ŠTUKY,	LAKY,	STĚRKA	+	NÁVŠTĚVA	
ZDARMA!	jsaifrt@seznam.cz Tel.:	606	227	390

•  RIZIKOVÉ	KÁCENÍ,	ŘEZ,	OŠETŘOVÁNÍ	STROMů.	
	 Tel.:	606	662	223

•  	 	 	 	 	 	 !!	SÁDROKARTONEM!!	
RYCHLÉ	A	ČISTÉ	ŘEŠENÍ	INTERIÉRů,	snížené stropy, 
kazetové podhledy, obklady stěn, vnitřní tepelné 
a zvukové izolace, příčky, oblouky, světelné rampy, 
poradenství a konzultace zdarma. Praxe 20 let, 
spolehlivost a kvalita. www. abalapraha.cz.		
	 Tel.:	603	414	039

•  AUTOSERVIS	VRÁNA,	masarykova 295, Rudná. 
servis vozů všech značek, www.autovrana.com.	
	 Tel.:	603	117	059

•  ŠICÍ	STROJE	–	opravy	u	zákazníka,	Petr meyer, 
Galandova 1236, Řepy. Tel.:	211	148	037,	603	341	927

•  OPRAVY	TV,	ANTÉNY,	STA,	SATELITY,	ELEKTRONIKA.	
Böhmova 5, P13, v.siebert@volny.cz, www.tvservis.cz  
 Tel.:	733	311	747

•  Zpracování	účetnictví,	personalistiky,	daň.	evidence, 
zastupování na úřadech, osobní návštěva u klientů. 
Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny. Tel.:	731	515	392

•  ARMYSHOP	–	VYBAVENÍ	A	OBLEČENÍ	DO	PŘÍRODY	
–  kraťasy, trika, mikiny, spacáky, batohy, celty, nože, 
obr. spreje. Bílá hora – Čistovická 15,  
po–pá 13–19 h. www.e-armyshop.cz

•  AUTODOPRAVA	DODÁVKOU	IVEcO maxi, levně, rychle, 
možno i menší stěhování, odvoz starého nábytku. 
 Tel.:	602	817	588

•  HODINOVý	MANŽEL, mALOVÁNí, ŠTUkOVÁNí, 
kOmPLETAcE  NÁByTkU. f.seher@seznam.cz	
 Tel.:	603	305	211

•  !!!	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

•  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

•  PŘEVODY	DRUŽSTEVNÍCH	BYTů	DO	VLASTNICTVÍ, 
prohlášení nemovité věci, zakládání sVJ, zaměřování 
bytů	 Tel.:	724	304	603

•  JIŘÍ	ERD	–	ZEDNICKÉ,	OBKLADAČSKÉ	A	BOURACÍ	
PRÁCE.	Od drobných prací až po kompletní rekonstrukce 
bytů a domů. Zateplení fasád. Email: jirierd@seznam.cz		
	 Tel.:	736	459	431

•  Z	DůVODU	UKONČENÍ	ŠKOLNÍHO	ROKU	V	ŘEPÍCH	
O	TýDEN	DŘÍVE, NABíZímE ZAČÁTEk LETNí ŠkOLy UŽ 
V TÝDNU OD 27. 6. DO 1. 7.		 Tel.:	737	337	445

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

•  ENGLISH	CONVERSATION	LESSONS,	Business English 
with a native speaker from England, TEFL certified.  
	 Tel.:	731	523	540

•  CZECH	FOR	FOREIGNERS	– exam preparation for level 
A1–B2. www.english1to1.cz. 	 Tel.:	737	337	445

•  ANGLIČTINA	–	SOUKROMÁ	VýUKA	pro dospělé, děti, 
maturanty, příprava na PET, kET, FcE, skype English. 
www.english1to1.cz		 Tel.:	737	337	445	

•  A.DOHNÁLKOVÁ	–	STŘÍHÁNÍ	PSů.	Ošetření uší, drápky, 
zubní kámen a anál. žlázy. Laudova 1014/15, Řepy.  
 Tel.:	235	312	157,	737	841	145

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

LÉKAŘI

•  HLEDÁM	ZDRAVOTNÍ	SESTRU	DO	STOMATOLOGICKÉ	
ORDINACE.	Volejte Po-Čt od 19 hod.	 Tel.:	732	464	492

ZAMĚSTnÁnÍ

•  POTRAVINY	V	ŘEPÍCH	PŘIJMOU	PRODAVAČKU.		
	 Tel.:	777	267	477

ByTy, nEMOvITOSTI

•  PRONAJMU	NEBYTOVÉ	PROSTORY	130m2, přízemí 
v rodinném domě v Řepích.  Tel.:	603	244	031

•  PRONÁJEM	SKLADU	20m2 V ČIsTOVIckÉ UL. 243/26 – 
sUTERÉN. Nájem 860 kč/m2/rok/bez služeb.		
	 Tel.:	212	230	244,	721	134	195


