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Výstava k 400. výročí bitvy na Bílé hoře
Rekonstrukce v ZŠ v Laudově ulici
Novinky z dopravy

Z RADNICE

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
měsíc listopad je pro mě každoročně měsícem smutným a nevlídným. Tento pocit nezmírní ani některé teplé, a díky barevnému listí i barevné dny, které tento
měsíc s sebou přináší. Listopad je pro
mě symbolem jakéhosi smutku, který je
snad způsoben hned v jeho začátku Svátkem všech zesnulých. Dušičkové období
zahaluje mou mysl do melancholie a nejinak je tomu i letos. Ovšem tentokrát je
tato melancholie mnohokrát vyšší! Letošní podzim s sebou přinesl zejména
druhou vlnu koronaviru, která nelítostně
smetla všechny naděje zarytých optimistů (mezi které jsem dlouho patřila), že
máme vyhráno! Nemáme – a tak opět
v posledních týdnech s obavami sledujeme nařízení vlády a alarmující počty

ÚŘEDNÍ HODINY
nemocných a obětí covidu 19. Nouzový
stav s sebou přinesl také zrušení oblíbených akcí, jako byla Řepská drakiáda, těšit se nemůžeme ani na Svatomartinský
průvod. V době, kdy toto číslo časopisu
vznikalo, nebylo ještě jasné, jak se situace bude nadále vyvíjet, sledujte tedy prosím aktuální dění na webových stránkách
www.repy.cz nebo na stránkách jednotlivých institucí.
Na druhou stranu – nesmutněme! Bojujme proti podzimnímu smutku alespoň
dobrou náladou, udržujme si pozitivní mysl
a já vám z celého srdce přeji, aby k tomu
přispěl i náš časopis!
RADKA SÁLUSOVÁ

AKTUÁLNĚ Z RADNICE
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách
www.repy.cz v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě v Odboru kanceláře starostky MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy.

Stavební úpravy části prostor v 1. podzemním podlaží objektu Žufanova 1113
na WC pro návštěvníky polikliniky Řepy
– záměr.
Rada projednala a schválila záměr stavebních úprav části prostor v 1. podzemním podlaží objektu Žufanova 1113 na WC
pro návštěvníky polikliniky Řepy.

Rada se seznámila s důvody pro odvolání
člena z Redakční rady.
Rada schválila odvolání Bc. Martina
Štěpaře z Redakční rady z časových a pracovních důvodů.
Rada jmenovala na uvolněné místo
v Redakční radě zastupitele Ing. arch. Michala Štěpaře.

Úřadu MČ Praha 17

Žalanského 291, Španielova 1280,
Makovského 1141, Bendova 1121:
Pondělí
8.00–12.00/13.00–17.30
Středa
8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek
7.30–11.00
Ověřování – Czech POINT
Žalanského 291:
Pondělí
7.30–12.00/13.00–17.30
Úterý
7.30–12.00/12.30–15.00
Středa
7.30–12.00/13.00–18.30
Čtvrtek
7.30–12.00/12.30–15.00
Pátek
7.30–12.30
Czech POINT Španielova 1280:
V úředních hodinách živnostenského odboru
Podatelna – Czech POINT
Žalanského 291:
Pondělí
7.30–17.30
Úterý
7.30–15.00
Středa
7.30–18.30
Čtvrtek
7.30–15.00
Pátek
7.30–12.30
Matrika Žalanského 291:
Pondělí
8.00–12.00/13.00–17.30
Středa
8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek – pouze po domluvě s matrikářkami
Informace na tel. 234 683 111
nebo www.repy.cz
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Souhlas se zřízením parkovacího stání
pro ZTP, ul. Mrkvičkova.
Rada souhlasila se zřízením vyznačeného parkovacího stání pro osobu ZTP na
pozemku parc. č. 1502/62 v k.ú. Řepy ve
svěřené správě MČ Praha 17, lokalita ul.
Mrkvičkova.
Světelná vánoční výzdoba MČ Praha 17.
Rada se seznámila s předmětem veřejné
zakázky malého rozsahu na Světelnou vánoční výzdobu MČ Praha 17 - komplexní
služby zabezpečení vánočního osvětlení,
vč. návrhu, zajištění pronájmu, montáže
a demontáže (servis – oprava do 12 hod.
od nahlášení závady).
Rada schválila vypsat veřejnou zakázku
malého rozsahu a zadat ji nejvýhodnějšímu dodavateli.
Návrh na odstoupení člena z Redakční rady a návrh nového člena Redakční rady.
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Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku Klub přátel MŠ Socháňova, z.s.
Rada projednala důvodovou zprávu k žádosti o souhlas s umístěním sídla Klubu
přátel MŠ Socháňova, z.s.
Rada souhlasila s umístěním sídla Klubu přátel MŠ Socháňova, z.s. na adrese
Socháňova 23/1176, 163 00 Praha 6 –
Řepy.
Výzva k podání nabídky na VZMR na
služby „Zimní údržba chodníků ve staré
horní části Řep a vybraných lokalitách
k.ú. Řepy v období 2020 až 2022“.
Rada souhlasila se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Zimní údržba chodníků ve staré horní části Řep a vybraných lokalitách k. ú. Řepy
v období 2020 až 2022“ podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
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Z RADNICE

SLOVO STAROSTKY
Vážení čtenáři,
jistě jsme všichni doufali, že se prognózy předpovídající druhou vlnu koronaviru

nenaplní. Doufali jsme, že se jarní scénář mnoha opatření již nebude opakovat.
Bohužel, v minulých týdnech díky vysokému nárůstu počtu nemocných byl
zaveden opět nouzový stav, uzavřeny
byly mnohé instituce, kulturní zařízení,
obchody i školy...
Současná situace na nás všechny tíživě
doléhá a všichni potřebujeme povzbuzení.
V těchto týdnech to jistě není snadné, ale
je třeba nepodléhat pesimismu a znepokojivým zprávám, a naopak se snažit zachovávat si dobrou náladu. Podporujme se
vzájemně, chovejme se k sobě ohleduplně
a mysleme na naše rodiny, přátele a známé. Nezapomínejme si alespoň telefonovat, poslat milý vzkaz nebo mail.
Případnou špatnou náladu může zahnat
také procházka na čerstvém vzduchu,
příjemným cílem by pro vás mohla být
i Řepská naučná stezka. Ta prochází napříč
územím naší městské části a na 17 informačních panelech seznamuje s historií
i přírodou Řep.
Chtěla bych také poděkovat všem profesím, které v této době pomáhají, jak
se dá. Jistě budu mluvit za nás všechny,
pokud vyjádřím své díky zdravotníkům, hasičům, sociálním pracovníkům, učitelům,

ale i všem rodičům, kteří doma opět bojují
s domácí výukou.
V době, kdy píši tyto řádky, je také omezen provoz úřadu. Děkuji všem kolegům
a spolupracovníkům za jejich pracovní nasazení v tomto složitém období. Nevím,
jak dlouhou dobu toto omezení potrvá,
nicméně vás prosím – choďte na úřad
pouze v nutných případech, využívejte
elektronickou formu komunikace, případně
telefon. Velice vám děkuji!
Na začátku listopadu vás každoročně zvu
na Svatomartinský průvod. Ten se, bohužel,
letos neuskuteční. Dovolte mi ale, abych vás
pozvala na výstavu připomínající čtyřsté výročí
bitvy na Bílé hoře, která probíhá v Poutním areálu Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře. Veškeré
podrobnosti naleznete na straně 6 a 7, výstavu
můžete navštívit až do konce listopadu.
Věřím, že vzájemná pomoc, podpora
a dobrá vůle nám pomohou následující období překlenout. Přeji vám zejména pevné
zdraví a optimistickou mysl. Společně to
jistě zvládneme!
VAŠE STAROSTKA
JITKA SYNKOVÁ

CENTRUM SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB INFORMUJE
Vážení občané,
vzhledem k vývoji epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění
COVID-19 je Centrum sociálně zdravotních služeb nuceno přijmout následující opatření:

■ Pracovní doba naší recepce je až do od-

volání omezena od 7 do 15.30 hod., kontakt prosíme především telefonicky na č.
776 575 117, 235 314 141, 235 313 182
nebo e-mailem: cszs@iol.cz.

■ Pečovatelská služba, domácí zdravot-

ní péče, fyzioterapie, klinická psychologie, AT linka a AT poradna (pouze
individuální terapie), půjčovna kompenzačních pomůcek fungují za dodržování platných hygienických předpisů.

■ Činnost Klubu 17, masáže, lymfodrenáže a provoz knihovny pro seniory
se ruší. Stejně tak setkání klubů seniorů v sídle Centra sociálně zdravot-

ních služeb se také nemohou do odvolání konat.
Sledujte, prosím, aktuální informace! Děkujeme za pochopení a přejeme všem
především zdraví.
PHDR. JINDŘICH KADLEC,
ŘEDITEL CENTRA SOCIÁLNĚ
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

UPOZORNĚNÍ – PROVOZ ÚŘADU
MČ PRAHA 17 JE OMEZEN

V

zhledem k aktuální koronavirové situaci došlo na základě nařízení vlády
od 12. 10. 2020 k omezení PROVOZU ÚŘADU pro vyřizování JEN NEODKLADNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ!
Pondělí
8.00 - 13.00 hod.
Středa
13.00 - 18.00 hod.
Provoz podatelny zůstává nezměněn.

SLEDUJTE, PROSÍM, AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.REPY.CZ
A VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

www.repy.cz
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ROZHOVOR

SPRÁVA MAJETKU, JEHO OCHRANA
A EVIDENCE MĚ VELMI BAVÍ
V listopadovém čísle Řepské sedmnáctky vám přinášíme
rozhovor s místostarostou Jiřím Masopustem, v jehož
kompetenci je oblast správy majetku a bytové problematiky.
Jiří Masopust v této pozici vystřídal v červnu bývalého
místostarostu Ing. arch. Michala Štěpaře.
Ve funkci místostarosty pro oblast správy majetku a bytové problematiky jste
čtyři měsíce. Jaký byl Váš návrat na radnici, kde jste působil jako místostarosta
i v minulém volebním období, a jak tuto
dobu svého působení zatím hodnotíte?
My jsme jako politické hnutí PLUS dostali nabídku od ODS, abychom o naše hnutí rozšířili koalici. Zároveň nám byla nabídnuta pozice místostarosty, který bude mít
na starosti majetek. Na tuto nabídku jsme
přistoupili a vstoupili do koalice.
Já jsem již v minulém volebním období na
radnici působil ve funkci místostarosty a již
tehdy jsem si přál majetek ve své gesci mít.
Tehdy to však nebylo možné, teď s touto nabídkou se mi splnily mé představy o tom, co
bych chtěl dělat. Tuto příležitost chápu jako
velkou výzvu a jsem rád, že jsem mohl do
této funkce nastoupit.
Správa majetku při mém nástupu nebyla ve špatném stavu, ale je zde spousta
úkolů, které na mě a mé kolegy čekají.
Hlavní prioritou je bezesporu areál Sportovního centra Řepy, se kterým se musíme sžít. To není zcela jednoduché, jedná
se o velký areál, který je hodně technologicky vybavený, musíme se tedy naučit
dobře servisovat všechny nové technologie a dohlížet na provoz celého objektu. To
je pro nás zcela nová věc. Pracujeme na
uzavření servisních smluv, které se týkají
právě těchto technologií celého objektu.
Bohužel, při převzetí objektu nebyly mnohé smlouvy připraveny a tato absence nás
brzdí ještě teď. Intenzivně pracujeme na
uzavření chybějících dokumentů a dnes
již mohu říct, velká část těchto smluv je
vyřešena.
Péče o majetek městské části je vyloženě správcovskou prací, nikoliv politickou. Pro někoho by to mohla být činnost
nezáživná, ale mě správa majetku, jeho
ochrana a evidence velmi baví. Práce na
majetku je mi blízká, v předchozím povolání jsem pracoval ve Správě železnic na
pozici Vrchní správce budov a bytového
hospodářství. Pracoval jsem na větším
technologickém centru, sledoval chod
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jednotlivých zařízení a spolupracoval se
servisními firmami. Takže něco velmi podobného, i když v menším poměru, mohu
uplatnit nyní u sportovního centra.
Kromě jiného spravujete také byty městské části. Je šance uspokojit jistě vysokou poptávku zájemců o bydlení?
Máme ve správě 821 bytů, které vlastníme. Většina těchto bytových jednotek je
pronajatá. Z tohoto počtu disponujeme sociálními byty, které přidělujeme sociálně
potřebným na základě rozhodnutí bytové
a majetkové komise.
Potom máme byty, které se přidělují
jako byty startovací. Ty jsou limitovány

přidělením na dobu pěti let a měly by svým
nájemcům umožnit samostatné bydlení
za výhodnou cenu. Během pěti let by nájemce měl tak možnost naspořit určitou
částku, která by mu pak umožnila pořídit
nějaké další bydlení.
Pak jsou tu byty, které se soutěží. Soutěží se proto, že zájem je opravdu velký
a je třeba udělat nějakou selekci. Byty se
soutěží za nejvyšší nabídnuté nájemné.
Postupně se nám některé byty uvolňují – buď po vyklizení, neplatičích nebo po
úmrtí. Někdy se stane, že nájemce byt
vrátí, ale to je jen velmi zřídka. Po uvolnění je mnohdy třeba byt rekonstruovat.
Rekonstrukce obsazených bytů je totiž

ROZHOVOR

v podstatě technicky nemožná. Hledáme
právní řešení, jak pomoci nájemníkům, kteří obývají byty s původním umakartovým
jádrem. Najít ale schůdné řešení, abychom
do bytu mohli vstoupit a rekonstrukci provést, není snadné. Patrně bychom museli
dotyčnému najít náhradní bydlení. Ovšem
náhradní byty v podstatě nemáme.
Vlastníme ještě několik bytů krizových.
Ty jsou většinou v Nevanově ulici, jedná
se o polosuterénní byty, které jsou připraveny v rámci krizového řízení, kdyby došlo
k nějaké nepředvídatelné situaci nebo katastrofě a potřebovali bychom přestěhovat
do bezpečí několik lidí. Krizové byty pomáhají také při řešení např. domácího násilí.
Získat bydlení v dnešní době není vůbec snadné...
Co se týká bytové politiky, tak jsem byl
vždy zastáncem privatizace bytů, tedy
odprodeje oprávněným nájemcům bytových jednotek.
Jsem zastánce řešení i nových forem
bydlení. Zejména bych chtěl podpořit mladé lidi, rodáky naší městské části. Byl bych
rád, kdyby se mi podařilo pracovat na možnosti řešení podpory družstevního bydlení
v Praze 17 pro občany naší městské části.
Myslím, že družstevní bydlení začíná
být zajímavým tématem i v rámci politiky Magistrátu hl. m. Prahy. Pro občany,
kteří se narodí v Praze a nemají možnost
si tržně koupit byt, je bydlení v Praze neřešitelnou záležitostí. Do budoucna mám
vizi o spolupráci magistrátu, městské části
a Ministerstva pro místní rozvoj v budování
a realizaci městských bytových družstev.

To si myslím, že je věc, kterou by moderní
město jako je Praha, mělo realizovat.

To je základní nástřel mého pohledu na
družstevní bydlení.

To je zajímavý postřeh. Můžete tuto vizi
trochu přiblížit?
Moje vize ohledně družstevního bydlení
je taková, že by spolupracoval magistrát
s městskou částí a s Ministerstvem pro
místní rozvoj tak, aby městská část dala
k dispozici např. pozemek, ministerstvo
investiční dotaci pro dané družstvo na výstavbu domu, s tím, že třeba třetinu by
hradil člen družstva, který by formou anuity splácel podíl. Tyto byty by nemohly být
převedeny do osobního vlastnictví, protože by v rámci Evropské unie to mohlo být
bráno jako nedovolená podpora.
Mohlo by se jednat např. o průnik čtyř
subjektů – stát, magistrát, městská část
a družstevník. Ta družstva by byla v majetku
města, městské části a družstevník by měl
členský podíl, který by splácel formou anuity. Nejdříve by bylo nutné stanovit zásady,
kdo by vlastně měl nárok na to, aby se mohl
družstevníkem stát. Na prvním místě by to
měl být občan městské části, potom občané
hlavního města Prahy, kteří jsou trvale hlášeni na území města. Podmínkou pro vstup
by také měl být fakt, že zájemce nevlastní
žádnou nemovitost. Pokud by nějaký majetek získal v průběhu života by už nehrálo
žádnou roli. U vstupu by mělo být jasně
dáno, že se jedná o pokrytí potřeby bydlení
pro daného družstevníka. A tyto byty by se
neměly pronajímat. Družstevní podíl by mohl
být převeditelný. Zájemce by měl doložit, že
je občanem městské části, dlouhodobě tady
žije nebo se tu dokonce narodil.

V minulých týdnech se intenzivně řešila otázka přidělování magistrátních bytů
v Řepích. Jaký je Váš názor?
Myslím, že postup magistrátu při přidělování bytů je vůči městské části dost nešťastný, neboť nás předem o svém záměru neinformoval. Magistrát má na území
naší městské části hodně bytů, my jsme
vlastně v počtu magistrátních bytů na
svém území druhá městská část v Praze.
V rezervě magistrátu by tyto byty měly
zůstat také z důvodu krizového obsazování, tímto zabydlováním se tyto rezervy ztrácí. Toto rozhodnutí jde proti zájmu
hl. m. Prahy. Jedná se o přidělování bytů
občanům, kteří na území hlavního města
třeba dva roky žijí, ale nejsou zde trvale
hlášení. Takové přidělování je v souladu
s politikou koalice, která v této chvíli na
magistrátu vládne. Dle mého názoru se
jedná o nehospodárné zacházení.
Byty by měly sloužit pro potřebné
profese, bez kterých se město neobejde
– jako jsou hasiči, policisté, záchranáři,
zdravotní sestry, pečovatelky, lékaři, učitelé atd. Co se týká agresivní politiky vůči
naší městské části, tak jsem vystoupil
na jednání zastupitelstva městské části
Praha 17, kde jsem vyzval radního Adama
Zábranského, aby tuto destrukci vůči naší
městské části zastavil.
DĚKUJI ZA ROZHOVOR.
RADKA SÁLUSOVÁ

PŮSOBENÍ MĚSTSKÉ POLICIE V ŘEPÍCH
Vážení čtenáři,
v minulém čísle Řepské sedmnáctky a na
sociálních sítích jsem vás informovala o požadavku na zřízení stálé dozorčí služby (24
hodin denně) městské policie hl. m. Prahy (MP) na území městské části Praha 17.
V současné době jsou úřední hodiny ve služebně v Makovského ulici čp. 1227 každý
pracovní den od 9 do 18 hodin. S požadavkem na zřízení stálé dozorčí služby jsem
se obrátila na ředitele MP Ing. Šustera.
V současnosti spadá území městské části
Praha 17 pod OŘ MP Praha 13, se sídlem
Lýskova 1593, Praha 5, kde je také zřízena
stálá dozorčí služba a má zde sídlo kompletní hlídková služba. V žádosti jsem upozornila na zvyšování kriminality v Řepích, nárůst přestupků a zejména stížností, které
jsem obdržela písemně nebo osobně. Stejně tak vidím problém i v časové prodlevě,
za kterou může hlídka ze Stodůlek do Řep
po telefonickém oznámení dorazit. Bohu-
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žel, moje žádost nebyla vyslyšena. Městská policie hl. m. Prahy v naší městské části stálou služebnu nezřídí.

V ODPOVĚDI, KTEROU JSEM OBDRŽELA, ZAZNĚLY NÁSLEDUJÍCÍ
ARGUMENTY:
■ Zřízení další dozorčí služby v rámci OŘ

MP Praha 13 je za aktuálního stavu,
z pohledu městské policie nadbytečné a odporovalo by zásadnímu principu stávající personální politiky MP, tedy
nenavyšování míst v nepřímém výkonu
služby (a to dozorčí služba je). V reálu
by totiž k realizaci takové organizační
změny muselo dojít pouze tak, že by se
na tato místa převedli strážnici působící
nyní v ulicích Prahy 17 v hlídkové službě.

■ Dalším argumentem nadbytečnosti byla

absence písemných stížností, které by

se týkaly protiprávní činnosti osob, které se do naší městské části v poslední době přistěhovaly v rámci sociálního
zabydlování.

■ Na území městské části Praha 17 v ne-

přetržitém režimu funguje služebna
Policie ČR (na adrese Makovského
1349), která je vzdálena jen několik
stovek metrů od služebny městské
policie.

I nadále budu apelovat na zlepšení práce městské policie hl. m. Prahy na území
naší městské části. Stížnosti, které píšete
na sociální sítě, není možné zahrnout do
oficiálních statistik. Tímto vás prosím,
abyste jakékoliv protiprávní jednání ohlásili
telefonicky na linku 156.
PHDR. JITKA SYNKOVÁ,
STAROSTKA
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8. LISTOPADU
UPLYNE 400 LET OD
BITVY NA BÍLÉ HOŘE

M

áme tu měsíc listopad, který je ovšem v letošním roce
poněkud výjimečný. V neděli 8. listopadu 2020 si připomínáme významný milník dějin našeho národa. Přesně před 400 lety proběhla v našem těsném sousedství bitva na
Bílé hoře, která na dalších 300 let významně ovlivnila české dějiny a zejména zpečetila osud českého stavovského povstání.
Snad si říkáte, že šlo o jednu jedinou bitvu, která se udála ve
velmi krátkém čase necelých dvou hodin. Nenechte se mýlit!
Šlo o vyvrcholení dlouholetého napětí, které zmítalo prakticky
celou Evropou, jehož hlavním důvodem byly náboženské spory
mezi protestanty a katolíky. Ty měly být částečně zažehnány
Augšpurským náboženským mírem v roce 1555. Ten uplatňoval
heslo „Cuius regio, eius religio“ (tedy – „Koho vláda, toho náboženství“). Jeho prosazování v praxi nebylo však nikterak jednoduché. Na počátku 17. století v českých zemích převažovali
protestanté, kteří se těžko smiřovali s prosazováním katolické
víry vládnoucích Habsburků.
Samozřejmě se snažili náboženské svobody uhájit. Ty jim
ústním schválením České konfese sliboval již v roce 1575 Maxmilián II., následně pak Rudolf II. Habsburský vydáním Rudolfova
majestátu v roce 1609.
Kromě náboženské svobody sužovalo české země také neustálé omezování svobody stavů, a to již od roku 1526, kdy na trůn
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nastoupili Habsburkové. Ti se snažili centralizovat moc do rukou
panovníka, na rozdíl od předešlé vlády Jagellonců.
Možná vám z učebnic dějepisu utkvělo datum 23. května
1618. Právě v tento den druhé české stavovské povstání započalo, a to tzv. druhou pražskou defenestrací. Z oken Pražského
hradu byli rozhněvaným davem vyhozeni místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Jaroslav Bořita z Martinic, stejný osud potkal
i jejich písaře Fabricia. Pro výše jmenované tento akt skončil
naprosto zázračně – pád přežili bez větší újmy na zdraví. Přesto
druhá pražská defenestrace odstartovala stavovské povstání,
které rychle zachvátilo celou zemi. Bylo ustaveno tzv. direktorium, které nahradilo současné zemské úřady a až do smrti
panovníka tak bylo v Českém království formálně dvojvládí. Po
smrti Matyáše Habsburského v roce 1619 stavové odmítli uznat
Ferdinanda II. za českého krále a zvolen byl Fridrich Falcký –
známý jako zimní král.
Vyvrcholením stavovského odporu pak byla nechvalně známá
bitva na Bílé hoře. V blízkosti tehdejší Prahy se 8. listopadu 1620
střetla česká stavovská armáda a dvě vojska katolická – tedy armáda císaře Svaté říše římské Ferdinanda II. Štýrského a armáda
německé Katolické ligy.
Bitva skončila drtivou porážkou stavovského vojska, vedla
k potupnému útěku „zimního krále“ Fridricha Falckého z Prahy
a znamenala také mnoho raněných a mrtvých.
Porážka stavovského vojska přinesla velkou společenskou
změnu, zásadní omezení vlivu stavů a definitivní přechod k absolutismu. Znamenala také konec náboženské tolerance, s výjimkou židovského bylo povoleno pouze náboženství katolické
a pro mnoho protestantů tvrdá rekatolizace byla důvodem k odchodu do exilu.
Následující desetiletí Evropou pak zmítala Třicetiletá válka,
která byla ukončena až Vestfálským mírem v roce 1648.
Budete-li mít chuť zapátrat ve svých dějepisných znalostech či
se dozvědět něco více o bělohorských událostech, rozhodně se
vydejte do Poutního areálu Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře. To
je dnes i jakýmsi místem smíření, neboť se tu každoročně v době
výročí bitvy pořádají ekumenické bohoslužby.
Právě tady probíhá výstava, která vás provede historií, těšit
se můžete na zajímavé 3D modely i panely přinášející spoustu
zásadních poznatků.
Výstavu pořádá Národní archiv ve spolupráci s Opatstvím
Venio. Záštitu převzali PhDr. Jiří Úlovec, ředitel Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR; Benediktinské arciopatství
sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově a Městská část
Praha 17.
Výstavu můžete navštívit až do konce listopadu.
TEXT A FOTO: -RAS-
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VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY V LISTOPADU
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 stanovišti zůstávat přes noc.
5. 11.
6. 11.
13.11.
14. 11.
19. 11.
20. 11.
26. 11.
27. 11.
28. 11.

14-18 hod. Parkoviště Na Moklině (U Sklíčka)
14-18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (ul. Šímova)
14-18 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
12-16 hod. Parkoviště Galandova
14-18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
14-18 hod. Parkoviště Drahoňovského
14-18 hod. Parkoviště Na Moklině (U Sklíčka)
14-18 hod. Parkoviště Jiránkova
12-16 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

NEBEZPEČNÝ ODPAD
V zimním období neprobíhá pravidelný mobilní (zastávkový) sběr
nebezpečných odpadů, jedlých olejů a tuků od občanů. Svoz
bude obnoven na jaře 2021.
Pro odložení nebezpečných odpadů lze využít sběrné dvory hl.
m. Prahy.

KAM S BIOODPADEM
Stanoviště BIOVOK:
LISTOPAD
1. 11.
8. 11.
15. 11.
22. 11.
29. 11.

13-16 hod.
9-12 hod.
13-16 hod.
9-12 hod.
9-12 hod.

Park. u objektu Bílý Beránek (ul. Šímova)
Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
Parkoviště Na Moklině (U Sklíčka)

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

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

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

CO LZE ODLOŽIT DO VOK

Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy.

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako
je např. nábytek, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.

CO NELZE ODLOŽIT DO VOK

• směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné
nádoby (popelnice, kontejneru)
• nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie
a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
• odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)
• elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
• stavební suť
VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty!!!

SBĚRNÉ DVORY
Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběrných dvorech:
• Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 736 518 204
• Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova, tel.: 731 142 348
Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18.00 hod. (v zimním období
do 17.00 hod.), sobota: 8.30 – 15.00 hod.
ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
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Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné
piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.

UPOZORNĚNÍ!
Biovoky budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, v případě naplnění kontejneru před koncem doby přistavení budou kontejnery měněny za prázdné.
ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

VANDALOVÉ
Z PARKOUROVÉHO
HŘIŠTĚ BYLI DOPADENI

V

e středu 23. září přibližně kolem půl šesté odpoledne místostarosta Martin Marek při pravidelné obhlídce hřišť přistihl čtveřici mladistvých při poškozování umělého povrchu parkourového hřiště u ZŠ genpor. Františka Peřiny.
Při příchodu Martina Marka jeden z chlapců zapaloval umělý
povrch hřiště. Při tomto činu celou čtveřici místostarosta pohotově vyfotil. Podezřelý mladík z místa utekl, stejně jako zbylá trojice.
Již druhý den byli všichni mladíci za spolupráce zaměstnanců
místní provozovny McDonald´s a vedení městské části zadrženi
a ztotožněni Policií ČR.
Odhadem došlo ke škodě 15 tisíc korun. Škodní událost je
nahlášena na pojišťovnu a hřiště bude v nejbližší době opraveno.
JIŘÍ HOLUB

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

DEJTE BIOODPADU 2. ŠANCI!
POŘIĎTE MU HNĚDOU BIOPOPELNICI

J

en v hnědé BIOpopelnici dostane rostlinný odpad z domácností šanci být ještě užitečný. Například kuchyňské odřezky, slupky, uschlé kytice, ale také posekaná tráva z vašich
zahrad se v kompostárnách promění ve výživný kompost pro
pražské parky, sady a zahrady. A čím více se budou zelenit, o to
zdravější vzduch budeme všichni dýchat.

HNĚDÁ BIOPOPELNICE? TU NEMÁM…

Vy možná ještě ne, ale přes 13 000 pražských domácností už ano.
Chcete ji? Pokud jste vlastník nemovitosti, sdružení vlastníků, bytové družstvo apod., stačí vyplnit a odeslat formulář, který najdete na https://bio.praha.eu/formular/. Jako běžný nájemník požádejte o objednání BIOpopelnice povolanou osobu. Svoz bioodpadu je
pro vlastníky nemovitostí volitelný a poplatek za svoz je nastaven
v podobném režimu jako starý známý poplatek za směsný komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Celé to má
také finanční výhodu. BIOpopelnice vám navíc totiž sníží poplatky
za odvoz odpadu. Po převzetí služby pod Magistrát hl. m. Prahy je
pro vlastníky nemovitostí, kteří již nyní využívají BIOpopelnici, cena
snížena o 50 % oproti cenám z loňského roku. Zároveň je umožněno vlastníkům nemovitostí objednat si kromě četností svozu 1x za
14 dní i častější odvoz, a to 1x nebo 2x týdně.
Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč
Četnost obsluhy
/objem nádoby

1x
za 2 týdny

1x
za týden

2x
za týden

120 litrů

56

112

224

240 litrů

90

179

359

NENECHTE ŽIVINY ODLÉTAT KOMÍNEM

Nezdá se to, ale rostlinný odpad tvoří až 20 % obsahu běžných
popelnic. Pětina odpadků, které by ještě mohly posloužit ozdravení ovzduší, končí ve spalovně… Topivo je to ale mizerné, špatně
hoří. Živiny vyletí bez užitku komínem. Čistý separovaný bioodpad je svážen do kompostáren v Praze a Středočeském kraji
a dál slouží jako hnojivo. Pražská zeleň proto bude jen vzkvétat.
A zkvalitnění zeleně, a tedy i životního prostředí, znamená zkvalitnění života nás všech.

DO KOMPOSTU S NÍM!

Kompostování je proces aerobní. Jedná se o rozklad materiálu pomocí celé řady organismů, pro které je organický materiál potravou.
Celý proces spočívá v tom, že mikrobům a drobným půdním živočichům, jako jsou například žížaly, jsou v kompostárnách dopřány
ideální podmínky pro to, aby přeměnily organické látky na kompost.
Výsledný produkt obsahuje především humus, nedocenitelnou surovinu. Humus v půdě zadržuje vodu, zachycuje zdraví škodlivé látky
a vyrovnává kyselost. Humus i ostatní půdní organická hmota zvyšuje kyprost, soudržnost a udržuje ideální skladbu mikrobů v půdě.
Pokud proces kompostování správně probíhá, kompost nezapáchá.

JE TO SNADNÉ!

Abyste věděli, co do BIOpopelnice na rostlinný odpad patří a co
ne, nabízíme vám přehledný seznam. Je to snadné, ale je třeba
dávat dobrý pozor. Některý odpad, který se na první pohled jeví
jako žádoucí, do BIOpopelnice nepatří. Jedná se například o zbytky odpadu, který obsahuje suroviny živočišného původu. Dále do
BIOpopelnice nepatří, možná pro někoho překvapivě, také podestýlky domácích zvířat včetně exkrementů.

www.repy.cz

ANO

• zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)
• čajové sáčky, kávové sedliny včetně papírových filtrů
• květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květináče)
• tráva, plevel, drny se zeminou
• košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
• listí
• větve keřů i stromů
• piliny, hobliny, kůra, štěpka
• seno, sláma
• vychladlý popel ze spalování dřeva

NE

• maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
• mléčné výrobky
• vajíčka (včetně skořápek)
• zbytky obsahující suroviny živočišného původu
• prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
• skořápky z ořechů, pecky z ovoce
• jedlý olej a tuk
• zvířecí exkrementy
• peří, chlupy, vlasy
• uhynulá zvířata
• znečištěné piliny, hobliny, kůra, štěpka
• nebezpečné odpady
• obalové materiály
• vlhčené ubrousky
webové stránky: https://bioodpad.praha.eu/
e-mail: bioodpad@praha.eu, bio@psas.cz
registrační formulář: https://bio.praha.eu/formular/
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ZASTUPITELSTVO NEPODPOŘILO ZAHUŠŤOVÁNÍ
CENTRA ŘEP MASIVNÍ ZÁSTAVBOU
NÁVRH IPR

Vizualizace studie k 10. 6. 2020.

Z

astupitelstvo městské části Praha 17
na návrh Rady městské části odmítlo Urbanistickou studii centra sídliště
Řepy, kterou připravoval Institut plánování
a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Studie navrhovala masivní zástavbu výškovými
budovami, úbytek parkovacích míst a zeleně. V průběhu příprav byla studie rozšířena
na větší území, vymezené ulicemi Makovského, Skuteckého a Bazovského. Neřešila
tak pouze prostor v okolí OC Řepy, ale i za
mostem u obchodu Billa.

Požadavkem městské části bylo vytvořit
návrh, jak kultivovat prostor v okolí OC Řepy
a vytvoření prostranství, které by se mohlo
stát náměstím Řep. Řešeným prostorem
mělo být okolí OC Řepy, prostor pod mostem
a okolí čerpací stanice OMV, která je zde pouze jako dočasná stavba. Samotné OC Řepy
aktuálně začíná procházet rekonstrukcí.
Faktem zůstává, že naše městská část se
rozkládá na malém území s velkým počtem panelových domů a vysokou hustotou obyvatel.
Na druhou stranu bylo sídliště při své stavbě

koncipováno s relativně velkým počtem zeleně
a postupně se stavěla nová hřiště a odpočinkové zóny. „Představený návrh urbanistické
studie neodpovídá původnímu záměru ani
představám o životě v Řepích. Zásadním problémem studie je návrh neúnosného zahuštění
výstavby několika vysokopodlažními domy
na relativně malém území v okolí OC Řepy.
Když jsem studii viděl poprvé, doslova jsem
se zděsil. Za sebe proto odmítám takovou
velkokapacitní výstavbu, která nerespektuje ani
Strategický plán rozvoje MČ Praha 17, který je
stále platný, a ve kterém se píše: V Praze 17
nebudou realizovány žádné rozsáhlejší projekty
rezidenčního či komerčního developmentu,“
uvedl důvody odmítnutí studie předseda Komise pro strategické plánování a územní rozvoj
doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.
Studie řešila výstavbu na pozemcích v majetku hlavního města Prahy a v soukromém
vlastnictví. „Je nemyslitelné, abychom odsouhlasili návrh, který počítá s tak masivní
výstavbou v centru naší městské části. Od
začátku je tento návrh špatný. Kdybychom
tento plán odsouhlasili, dali bychom zelenou
developerům, kteří by zde chtěli jen stavět.
My tu chceme ale žít. Není pravda, že nemůžeme ovlivnit, co se bude stavět na pozemcích, které nejsou majetkem městské části,“
doplnil Jan Farkač.
V celkovém počtu přibližně 2000 parkovacích míst, které se na daném území v současnosti nachází, by podle studie došlo k úbytku
více než 400 parkovacích míst. Autoři ve své
studii počítali s výstavbou parkovacích stání
v podzemních garážích nově postavených
soukromých budov. „Neumím si představit,

DŮVODY ODMÍTNUTÍ URBANISTICKÉ STUDIE
CENTRA ŘEP
NOVÉ BUDOVY

■ Studie neodpovídala původnímu záměru MČ Praha 17 ani
představám o životě v Řepích prosazovaných ÚMČ Praha 17.
■ Studie nebyla v souladu se Strategickým plánem pro MČ Praha 17,
ve kterém se uvádí: v Praze 17 nebudou realizovány žádné
rozsáhlejší projekty rezidenčního či komerčního developmentu
(Strategický plán rozvoje městské části Praha 17, str. 9).

OC ŘEPY
Most Slanská

Zastávka
MHD Slanská
Vizualizace studie k 10. 6. 2020.
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■ Studie navrhovala neúnosné zahuštění výstavby
několika vysokopodlažními domy na relativně malém území
v okolí OC řepy, což není v zájmu MČ Praha 17.
■ Studie zabírala pro parkování stávající zelené plochy ve velkém
rozsahu, což není v zájmu MČ Praha 17.

CO VÁS ZAJÍMÁ

že bych podpořil návrh, který drasticky sníží
počet parkovacích míst a zabetonování zeleně. Pokud by se 400 parkovacích míst mělo
přestěhovat do podzemních garáží nových
budov, asi bychom neudělali velkou radost
lidem, kteří zde nyní žijí. Cena takového stání
bude dosahovat statisíců. Lidé by asi museli
svá auta prodat, aby na takové parkovací stání
měli peníze. To je holý nesmysl,“ uvedl místostarosta Martin Marek.
Zcela novou trasu měla mít např. ulice
Skuteckého, kde by muselo dojít i k přeložení inženýrských sítí. „V rámci kulatého
stolu, který pořádal začátkem letošního roku
bývalý místostarosta Ing. arch. Michal Štěpař,
byla prezentována rozpracovaná studie. Této
konzultace se zúčastnilo asi deset lidí. Velmi
mě proto mrzí, že široká veřejnost následně
nebyla seznámena se skutečným záměrem
a nebyly jí předloženy všechny vizualizace,

na kterých jsou vidět nové vysoké budovy,“
uvedl místostarosta Martin Marek.
Dalšího jednáním s IPR, které se uskutečnilo v září, o podobě centra naší městské
části se účastnil také místostarosta Jaroslav
Bíro, který má na starosti územní rozvoj
a investice. Vedení městské části se chce
vrátit k původní myšlence, tedy revitalizaci
území, které je vymezené okolím OC Řepy,
prostorem pod mostem a pozemky, které se
nacházejí v okolí čerpací stanice, která je zde
pouze jako dočasná stavba. „Pozemek v okolí
čerpací stanice OMV je v majetku hlavního
města Prahy. O převedení pozemku do správy naší městské části jsme magistrát již před
delší dobou požádali. Bylo by zvláštní, pokud
by politická reprezentace na magistrátu dala
přednost soukromému investorovi. Vždy jsme
prosazovali zlepšení prostředí v užším centru
naší městské části. Neměli jsme ambice,

abychom plánovali výškové budovy místo
obchodu Billa, provozovny McDonald´s nebo
místo současných parkovacích stání. Bez širší
diskuse s veřejností si nedokáži představit, že
bychom souhlasili s tak masivní výstavbou.
Zároveň není možné, aby magistrát tlačil na
naši městskou část tím, že budeme souhlasit s masivní výstavbou v centru, za výměnu
pozemku pod čerpací stanicí do naší správy,
kde by mělo vzniknout naše náměstí,“ dodal
místostarosta Jaroslav Bíro.
Vedení městské části se shodlo s IPR na
vypracování ideové studie centra naší městské části, která podpoří již podanou žádost
o svěření pozemku pod čerpací stanicí OMV
do správy naší městské části. Zadání pro
vypracování ideové studie projedná na svém
nejbližším zasedání Komise pro strategické
plánování a územní rozvoj.
JIŘÍ HOLUB

CHCI NASTAVIT PRAVIDLA PRO VÝSTAVBU
A VEŘEJNÝ PROSTOR

P

ři své práci pro naši městskou část jsem
se jako místostarosta snažil nastavit
pravidla pro výstavbu a úpravy veřejného prostoru. Bohužel mi je nebylo umožněno dokončit a dál zůstává zachován současný,
pro městskou část nevýhodný, stav.
Stávající územní plán totiž umožňuje v centru Řep vcelku rozsáhlou výstavbu, což si
uvědomují i soukromí investoři, kteří požádali
hlavní město o odkup pozemků mezi obchodním centrem a čerpací stanicí. Rada hlavního
města měla zájem domluvit se s městskou
částí na společném postupu, a proto vyhověla
její žádosti o zpracování studie.
Hlavním cílem studie centra Řep bylo
nastavit pravidla, díky kterým by se předešlo nekontrolované výstavbě a zároveň
se zlepšilo okolí zastávky Slánská, které se
dnes nachází ve velmi špatném a zanedba-

www.repy.cz

ném stavu, především pak v prostoru pod
mostem.
Jak moc lze centrum Řep zastavět ukázali architekti na „červené“ variantě, kterou prověřovali současné mantinely, které
umožňují výstavbu šesti a více podlažních
domů. Varianta jasně ukázala, jak mohou
Řepy dopadnout, když pravidla nezměníme.
Komise rady, veřejnost i vedení městské
části proto doporučili architektům nastavit ve
studii pravidla nová, která by snížila dnešní
míru zastavitelnosti, sloužila městské části
jako podklad a posílila její pozici při jednání
s investory.
Přesto, že práce dále pokračovaly a mělo
proběhnout další kolo připomínkování, byla
studie z podnětu naší městské části ukončena. Zastupitelům byly prezentovány různé
pracovní varianty jako výsledná práce, a to

bez účasti autorů, kteří by mohli reagovat
a zodpovědět dotazy. Přesto, že chtěli zastupitelé zabránit masivní výstavbě, svým
hlasováním schválili pravý opak.
Nepochopení celého návrhu jen dokládají nejčastěji zmiňované argumenty, např.
že studie není v souladu se Strategickým
plánem, aniž by byl zmíněn jediný konkrétní
bod, či že navržené parkování zabírá stávající
zelené plochy ve velkém rozsahu, ačkoli návrh naopak předpokládal rozsáhlou výsadbu
nových stromořadí v ulicích.
Pokud vás téma zajímá, podívejte se na
www.michalstepar.cz, kde se dočtete o urbanistické studii centra Řep více i o tom, jak
se mohly Řepy v budoucnu proměnit.
ING. ARCH. MICHAL ŠTĚPAŘ,
ZASTUPITEL
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NOVINKY Z DOPRAVY A INFORMACE
K PARKOVÁNÍ V ŘEPÍCH

V poslední době došlo k několika změnám v dopravě v naší
městské části a další se připravují. Vedle vraků zabírají parkovací
místa také vozy komerčních autopůjčoven.

K

e zvýšení bezpečnosti pro chodce přispěl nově upravený
přechod ve Skuteckého ulici. Přechod mezi autobusovými zastávkami Nevanova byl doplněn o ostrůvek uprostřed
komunikace. „Pro chodce je nyní bezpečnější přejít silnici, nejenom když v zastávce stojí autobus. Argument některých řidičů,
že není možné objet stojící autobus v zastávce, není relevantní.
Bezpečnost pro chodce je přednější. Pokud někdo spěchá, nemusí jezdit skrz sídliště. S dalším ostrůvkem na přechodu počítáme v ulici Čistovická, kde je pro příští rok plánována celková
rekonstrukce ulice společně s výměnou plynovodu,“ vysvětlil
místostarosta Martin Marek.
Objevují se dotazy ohledně přechodu pro chodce v Žalanského ulici u Penny marketu, kde někteří řidiči nedodržují sníženou
maximální rychlost. Komunikace v tomto místě není dostatečně
široká pro vybudování ostrůvku. I proto je zde snížena rychlost
na 30 km/h.
Odbor životního prostředí a dopravy zároveň plánuje nákup
informačního panelu pro měření rychlosti vozidel. Panel bude
ukazovat nejenom okamžitou rychlost projíždějícího vozidla, ale
i jeho SPZ. „Panel bude možné dát na různá místa. S první instalací počítáme v ulici U Boroviček. Ukazatel má psychologickou
funkci, je ověřeno, že na řidiče tento způsob upozornění funguje
a dají nohu z plynu,“ uvedl Martin Marek.
Vedle zmíněné rekonstrukce Čistovické ulice v roce 2021,
dojde snad v příštím roce i k opravě Žalanského ulice, která je již
dlouhou dobu v dezolátním stavu. Žalanského ulice je v majet-
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ku magistrátu a opravu zajišťuje TSK. V současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele pro zpracování dokumentace pro
výběr dodavatele. Vedení naší městské části mimo jiné požadovalo posunout stávající zastávku směr Veleslavín níže k parkovišti
a osvětlit a vyvýšit přechod pro chodce.
Vedle přetrvávajícího problému s vraky, které se soustavně
objevují v našich ulicích, se objevil nový fenomén. Tím jsou odstavená takzvaná „sdílená“ vozidla. „Podle mého názoru se jedná
o normální komerční autopůjčovnu. V naší městské části jsem
některé dny napočítal až 50 takto odstavených vozů. Problém vidím v tom, že tyto vozy mají možnost zdarma parkovat v modrých
zónách a zcela nekoncepčně se přesouvají po celé Praze. U nás
tato vozidla „bez majitele“ stojí na jednom místě i několik dní.
Magistrát plánuje podle mých informací změnit legislativu tak,
aby tyto vozy neměly parkování v modrých zónách již zdarma.
Co se týče vraků, tak se nám je daří postupně odstraňovat, ale
přesouvají se k nám nové. Jakýkoliv vrak je možné nahlásit na
email: vraky@praha17.cz,“ dodal Martin Marek.
Je potřeba také zmínit, že Rada městská části Praha 17 a následně také zastupitelstvo odmítlo podobu navrhované Studie
centra sídliště Řepy, kterou zpracovával Institut plánování a rozvoje. Studie ve své původní podobě počítala se snížením parkovacích míst v centrální části Řep o 404 míst. Více o odmítnuté
studii se dočtete na straně 10 tohoto vydání.
TEXT A FOTO: JIŘÍ HOLUB

CO VÁS ZAJÍMÁ

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V LAUDOVĚ ULICI
PROBĚHLA ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE
Letní prázdniny jsou pro mnoho z nás synonymem odpočinku
a dovolených. V základní škole genpor. Františka Peřiny
v Laudově ulici se však během letních prázdnin naopak pilně
pracovalo.

V

měsíci červenci a srpnu proběhla v této škole ve vstupním pavilonu rekonstrukce šatny a sociálního zázemí. Během pouhých dvou měsíců
byly v šatně vybourány stávající kovové
šatní kóje, které nahradily nové a moderní šatní skříňky, jež našim školákům zajistí
maximální komfort a soukromí pro uložení věcí. Obnovy se dočkaly zastaralé podlahy, které jsou nyní z keramické dlažby.
Nové je také osvětlení.
Rekonstrukcí prošlo celé sociální
zázemí, nově zde bylo vybudováno WC
pro ženy s úklidovou komorou, WC pro
muže a bezbariérové WC pro osoby
s omezenou schopností pohybu, které

Šatny PŘED

Šatny PO

www.repy.cz

Třída PŘED

Třída PO

Sociální zařízení PŘED

bude využíváno při akcích ve společenském sále.
V pavilonu B1 prošlo rekonstrukcí několik tříd, kabinety, sociální zázemí, chodby a kanceláře vedení školy. Ve 2. patře
byla dokonce vybudována v sociálním zařízení hygienická kabina pro dívky s WC,
bidetem a umyvadlem.
V rekonstruovaných třídách byla provedena výměna podlahových krytin,
nové obklady za umyvadly, nová výmalba, osazeny nové keramické magnetické tabule na zvedacím stojanu. Škola
si zajistila vybavení tříd novým nábytkem. Na žáky po návratu z prázdnin
tedy čekalo velké překvapení v podobě

Sociální zařízení PO

krásných učeben, které svým moderním
pojetím plně odpovídají standardům
dnešní doby.
V celém pavilonu B1 proběhla rekonstrukce stoupaček vody a kanalizace, do
všech tříd byla zavedena teplá voda.
Celou rekonstrukci zajišťovala firma
Ekologické a inženýrské stavby, spol.
s r.o. Práce probíhaly dle harmonogramu,
ve velmi krátké době letních prázdnin.
Celý projekt se vydařil do nejmenších
detailů a žáci se mohli 1. září vrátit do
krásně zrekonstruovaných prostor.
TEXT A FOTO:
ING. LIBUŠE SLEZÁKOVÁ
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NA SVATÉHO MARTINA
KOUŘÍVÁ SE Z KOMÍNA
hledala se služba nová. Z hlediska hospodářství tedy velmi zlomový moment, který bylo nutné řádně oslavit. Mnohdy byla oslava
tak veliká, že čeledíni propili celou výplatu.
Symbolem martinského posvícení vždy byla martinská husa.
A proč právě husa? Odpověď opět najdeme v legendě, podle
které se Martin mezi husy schoval, když ze skromnosti nechtěl
přijmout hodnost biskupa v Tours. Husy ho však svým kejháním
vyzradily. Podle druhé verze husy Martina svým kejháním rušily
při kázání a za trest tedy v den jeho svátku patří na pekáč.
Husa byla každopádně tradičním pokrmem ve městech i na
venkově, někde se dokonce podle kostí předpovídalo počasí na
nadcházející zimu. A k pečené huse se výborně hodilo i mladé
svatomartinské víno, tedy první víno ročníku, které můžeme poprvé ochutnat 11. 11. v 11 hod. a 11 min. Chybět nemohly ani
svatomartinské rohlíčky.
Letos si bohužel díky koronaviru nebudeme moci užít náš tradiční Svatomartinský průvod. Ovšem – slavnostní oběd si doma
vykouzlit můžeme a je jen na nás, kterou z tradičních laskomin
připravíme!
TEXT A FOTO: -RAS-

S

vátek svatého Martina si v Řepích připomínáme pravidelně.
Sv. Martin je naším patronem, vždyť právě jemu je zasvěcen kostel, který stojí ve starých Řepích. Jedná se o historicky nejstarší řepskou památku, která byla vybudována patrně již kolem poloviny 12. století.
V roce 1990 zde probíhaly rozsáhlé restaurátorské práce,
při nichž byl učiněn unikátní objev – tedy „řepský kříž“. Jedná
se o motiv stejnoramenného kříže opleteného provlékaným
zalamovaným páskem. Pro svou jedinečnost se motiv tohoto
kříže dostal i do řepského znaku, který tvoří současně s mečem
a rouchem sv. Martina.
Právě k rouchu sv. Martina se váže patrně nejznámější martinská legenda, podle které se údajně o svůj plášť tento světec
rozdělil se žebrákem, který ho prosil o almužnu u městské brány
v Amiensu. Martin, který tudy jel na koni do svého vojenského
tábora, u sebe neměl nic, čím by mohl žebrákovi pomoci. Vzal
tedy meč, rozetnul svůj plášť a polovinu dal žebrákovi. Další noc
se mu prý zjevil Ježíš, který byl oděn právě půlkou jeho pláště.

1.internetová dobročinná
aukce Domova sv. Karla
Boromejského
5.11. - 19.11. 2020
na Facebookovém profilu Domova

Kreslené vtipy od autorské dvojice MARVIN
(spisovatel Michal VANĚČEK z Nadace T-Soft Eternity
&
kreativní výtvarník,
ilustrátor, kreslíř a fotograf Václav RÁŽ)

Svátek sv. Martina má velmi dlouhou tradici v českých zemích
a v minulosti rozhodně patřil k jednomu z nejdůležitějších dat
v celém roce. Pro naše předky byl jakýmsi mezníkem a symbolizoval příchod zimy. Odtud tedy oblíbené pranostiky: „Sv. Martin
přijíždí na bílém koni“ či „Na svatého Martina dobrá teplá peřina“.
Právě na sv. Martina však dostávala čeládka výplatu, uzavíraly
se nové smlouvy s hospodářem na další rok služby, nebo naopak,
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hypnotizér
Jakub Kroulík

NOVÝ TERMÍN: pondělí 23.11. 2020, 19:00
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Hypnóza je umění, které udivuje po staletí! Moderní hypnotizér ve viktoriánském
obleku Jakub Kroulík přichází, aby o tomto tajemném fenoménu, nevídané síle
a možnostech hypnózy přednášel. Jedinečná beseda s expertem v oboru!
(vstupné: 100 Kč základní/80 Kč studenti, senioři)
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BESEDA S AUTOGRAMIÁDOU KE KNIZE HYPNOTIZÉR
O HLEDNĚ C

Vstupenky v předprodeji v síti GoOut.cz a na pokladně KC Průhon.
KC PRŮHON, SOCHÁŇOVA 1220/27, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.PRUHON.cz
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NA KARIBSKÉ
OSTROVY
26. 11. 2020, 19:00
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Jak cestovat zdarma po Miami? Co musíte přidat na svůj itinerář?
Cestovatelky Deny a Carol, jejichž instagram TRAVELWITHUS123
má přes 94 tisíc sledujících, navštívily nejkrásnější pláže Miami,
národní park Everglades s aligátory a výletní lodí se z Floridy vydaly na ostrovy. Bahamy, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Belize,
nebo Honduras. Dají vám tipy, co na ostrovech vidět, kde plavat
s rejnoky a jak je to s bezpečností ve střední Americe.
(vstupenky: 120 Kč základní/100 Kč studenti, senioři)
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VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI V SÍTI GOOUT.CZ A NA POKLADNĚ KC PRŮHON.
KC PRŮHON, SOCHÁŇOVA 1220/27, 163 00 PRAHA 6  ŘEPY, WWW.PRUHON.CZ
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3. 12. 2020 v 19:00
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Vstupné 100 Kč/80 Kč studenti, senioři

D

v Kulturním centru Průhon

O HLEDNĚ C

Rezervace a prodej vstupenek v KC Průhon, tel: 601 324 852 a na www.pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy
A4 d13 reci kachna_zmena terminu.indd 1
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DIVADLA PRO DĚTI: LISTOPAD 2020
15. 11. 2020, 15:00
POHÁDKY Z MECHU
A KAPRADÍ

7. 11. 2020, 15:00
JAK PEJSEK POUŠTĚL
NA PODZIM DRAKA

(VSTUPNÉ 70 KČ)

(VSTUPNÉ 70 KČ)

29. 11. 2020, 15:00
DOPIS JEŽÍŠKOVI

21. 11. 2020, 15:00
PRINCEZNA ČOKOLÁDA

(VSTUPNÉ 70 KČ)
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KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, www.pruhon.cz
KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.kdbh.cz
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Mikulasska nadllka
l

l

l

NE 6. 12. 2020
15:00 - 17:00
Zábavné odpoledne pro děti s oblíbenou hudební
skupinou Myš a Maš. Užijeme si spoustu legrace, tance
a písniček, které vás naladí na vánoční svátky! Děti pak
společně přivolají Mikuláše, který se svými pomocníky
čertem a andělem rozdají mikulášskou nadílku.
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Více informací
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Vstupné: 100 Kč/dospělý nebo dítě s vlastní přinesenou nadílkou, 150 Kč/dítě bez vlastní nadílky
(v ceně balíček od KD Bílá Hora)
E AKTU

O HLEDNĚ C

VSTUPENKY: NA WWW.KDBH.CZ, V KDBH A KC PRŮHON. KULTURNÍ DŮM BÍLÁ HORA, KE KULTURNÍMU DOMU 14, PRAHA 6 - ŘEPY.
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ŠKOLY INFORMUJÍ

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ V ZŠ JANA WERICHA
Pro žáky naší školy se projektové dny staly již tradicí. Žáci se
na ně těší a připravují si pod vedením učitelů prezentace ke
zvolenému tématu dopředu. Dozvídají se spoustu užitečných
věcí a učí se novým dovednostem.

O

slava Evropského dne jazyků v naší škole proběhla v posledním zářijovém týdnu. V minulosti jsme se zabývali
zeměmi a jazyky v Evropské unii. Letošní projektový den
jsme věnovali těm jazykům, kterými mluví lidé, kteří žijí s námi
v České republice a jejichž mateřštinou není čeština.
Třídy se zaměřily na prezentaci země dle svého výběru a měly
za úkol seznámit se a představit následující informace v jazyce
daného státu:
• název státu • hlavní město
• úřední jazyk • vlajka
• statní znak • hymna • zajímavosti
Práce vytvořené pro Evropský den jazyků jsou vystavené
v atriu školy, kde se na ně všichni mohou podívat a dozvědět
se něco nového.
NATALIIA ROSHKO

foto: Archiv ZŠ Jana Wericha

SOUTĚŽ S NÁZVEM "ROUŠKOVNÍK" V NAŠÍ ŠKOLE
Během jarního uzavření škol z důvodu mimořádného opatření
jsme se rozhodly nějakou formou zpestřit žákům naší školy toto
nepříjemné období. Proto jsme vyhlásily soutěž „Rouškovník“.

P

odmínkou zařazení do soutěže bylo, aby se na soutěžním
výrobku objevila rouška, jakkoli zajímavě ztvárněná.
Soutěž jsme uzavřely koncem září, aby možnost předání obrázků nebo výrobků do soutěže měli i ti žáci, kteří koncem
školního roku již nenastoupili do školy.
Nakonec se sešlo mnoho krásných výrobků a výkresů. Hlasováním jsme pověřily naše kolegyně a kolegy.

foto: Archiv ZŠ Jana Wericha

Ve středu 7. října došlo k vyhlášení výsledků.
1. místo obsadila dvě děvčata – Sofie Hable a Klaudie Mlejnská,
na 2. místě se umístil Jásim Al-Abbas,
na 3. místě Aleksandra Alechko,
na 4. místě Eliška Kubešová,
na 5. místě byla opět dvě děvčata - Tereza Kratochvílová a Barbora Kinkorová.
Všem výhercům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme
za podařené výrobky.
TEREZA ČADKOVÁ A DANA MARKOVÁ,
ZŠ J. WERICHA
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foto: -ras-

PRO DĚTI A RODIČE

MATEŘSKÉ CENTRUM ŘEPÍK INFORMUJE

L

istopad v MC Řepík bude ve znamení přípravy na svátky spojené s koncem roku – Vánocemi.
Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, chystáme pro vás již tradičně
workshop Ruční výroby svíček a workshop
Výroby mýdel. Výrobky z nich můžete pak
při svátcích dobře uplatnit, ať už jako dárky pro své blízké nebo prostě jen si jimi
vyzdobit a provonět domácnost. Na začátek adventu pro vás chystáme již tradiční
workshop Výroby adventních věnců, které
nesmí chybět u žádné sváteční výzdoby
– ať již pravidelně každou sváteční neděli
zapalujete svíčku nebo je máte jako dekoraci za oknem či na dveřích.
Na všechny tyto workshopy se
prosím hlaste předem na náš email
mcrepik@gmail.com.

foto: Maren Winter (AdobeStock)

Konkrétní termíny a ceny workshopů
budeme vyhlašovat postupně v závislosti
na epidemiologické situaci a aktuálních
opatřeních. Do odvolání bude program
mateřského centra probíhat v omezeném
režimu, proto prosím sledujte náš Facebook @MaterskeCentrumREPIK, webové
stránky mc-repik.webnode.cz a informační
cedule vyvěšené na terase mateřského
centra.
TEREZA ANTOŇOVÁ

MODRÉ DVEŘE NABÍZÍ PSYCHOTERAPIE ZDARMA
PRO DOSPĚLÉ A DĚTI REGISTROVANÉ NA OSPOD

T

erapeutické centrum Modré dveře,
z. ú., které se dlouhodobě zaměřuje
na komplexní pomoc veřejnosti v oblasti duševního zdraví, nyní nabízí psychoterapie a psychologické poradenství zdarma pro osoby registrované na OSPOD
(orgán sociálně právní ochrany dětí).
Díky dvěma projektům cíleným na
podporu rodin, Psychologické poradenství
pro rodiny a Terapie pro rodiny, může nyní
centrum nabídnout své jinak zpoplatněné
služby zdarma a zpřístupnit je tak těm,
kteří by o ně stáli, ale běžně si je nemohou dovolit.
Psychoterapie je vhodná pro kohokoliv, kdo o ni projeví zájem. Může výrazně
přispět ke zlepšení vztahů s blízkými,
zefektivnění komunikace v rodině, ale
i poskytnout prostor pro úlevu v tíživé
životní situaci. Psychoterapie umožňuje
mluvit o jakýchkoliv obtížích, starostech
a myšlenkách. Vše, co klient řekne, je
důvěrné, psychoterapeut jej za to nijak
nehodnotí a neodsuzuje.Je pro svého klienta průvodcem, který pozorně naslouchá
a pomáhá mu vyznat se v tom, co prožívá. Psychoterapie má potenciál výrazně
zmírnit nejrůznější duševní potíže, ale
také zlepšit celkovou životní spokojenost.
Psychoterapie je určena lidem s duševním
onemocněním, ale stejně tak je běžně využívána lidmi, kteří sami sebe považují za silné a stabilní osobnosti, pouze se dočasně
se ocitli v situaci, kdy si potřebují vyjasnit
některé otázky nebo chtějí s odborníkem

www.repy.cz

pracovat na dosažení svých cílů a zlepšení
své celkové psychické pohody.
Psychologické poradenství může být
užitečné rodičům, kteří tápou v některých
otázkách výchovy nebo si potřebují ujasnit
svou roli v rodině a hranice v rodinných
vztazích. Včasná odborná pomoc pomáhá
předcházet vážným komplikacím. Zmírňuje
také dopady již probíhajících potíží, např.
v situacích kolem rozvodu či rozchodu
partnerů a s tím souvisejícím nastavením
péče o děti. Říct si o odbornou pomoc
v oblasti duševního zdraví je známkou
zodpovědného přístupu, nikoliv projevem
slabosti. Každého z nás v životě potkávají
situace, které jsou složité a je normální, že
si s nimi neumíme poradit nebo se s nimi
nechceme svěřovat svému okolí. Svěřit se
se svými potížemi někomu nezaujatému,
kdo je navíc odborníkem v psychologii či
psychoterapii, může být jednak jednodušší, a jednak přínosnější, než o nich mluvit
se svými přáteli nebo známými.
Psychologické a psychoterapeutické
služby zdarma je možné využít do konce
roku 2020 v pobočce Terapeutického centra Modré dveře v Praze – Hostivaři. Jsou
přístupné jednotlivcům, párům a rodinám
žijícím trvale v Praze nebo Středočeském
kraji, kteří jsou zde evidováni na kterémkoliv OSPOD.
Aktivity projektu Psychologické poradenství pro rodiny 2020 jsou podpořeny
Ministerstvem práce a sociálních věcí
z dotačního programu Rodina, aktivity

projektu Terapie pro rodiny 2020 jsou
podpořeny Magistrátem hlavního města
Prahy z dotačního programu Rodinná
politika. Stále máme v projektech volná místa, neváhejte se v případě zájmu
objednat nebo zavolat pro bližší informace na tel. 727 864 785. Pro více informací o Modrých dveřích navštivte
www.modredvere.cz.
TÝM MODRÝCH DVEŘÍ PRAHA

Kontakt:
Terapeutické centrum Modré dveře Praha
K Horkám 23/16, Praha 10 – Hostivař
www.modredvere.cz
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TIP NA VÝLET

PUTOVÁNÍ DO MNÍŠKU, NA SKALKU A DÁLE
AŽ DO ŘEVNIC

D

nešní výlet nás provede nedalekým
okolím Prahy. Vydáme se za malebnými místy, které přímo dýchají historií, stejně tak se necháme okouzlit krásnou přírodou.
Putování začneme na Smíchovském nádraží, nevsedneme ovšem na vlak, ale na
autobus 317 nebo 320, který nás pohodlně
dopraví na začátek našeho výletu, tedy na
náměstí v Mníšku pod Brdy.
Naše první kroky povedou patrně
k zámku, jehož návštěvu bychom rozhodně neměli vynechat (samozřejmě, pokud
místo nenavštívíme v nouzovém stavu,
kdy jsou památky uzavřeny).
První písemnou zmínku o tehdejším
hradu v Mníšku pod Brdy nalezneme
v zákoníku Karla IV. Majestas Carolina
z roku 1348. Tehdy se jednalo o malý hrad,
oddělený od města hradbou a příkopem.
Významný byl pro Mníšek rok 1487, kdy
se majiteli stali členové významného rodu
pánů z Mitrovic. Tento rod budovu pečlivě
spravoval a učinil zde i mnohé stavební
úpravy. Velkou ránu Mníšku však zasadily
boje třicetileté války, v roce 1639 byl švédskými vojsky vypleněn.
Záchranu poničenému panství přinesl
rok 1655, tedy přesněji nový majitel, kterým byl Servác Engel z Engelsflussu. Ten
pocházel z belgické kožešnické rodiny,
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jeho otec Servác Engel (1580-1658) své
bohatství získal zejména coby dodavatel
zboží pro armádu, šlechtický titul mu pak
byl udělen za hrdinný boj při obraně Prahy
proti Švédům. V roce 1651 tak získal predikát z Engelsflussu.
Jeho syn Servác Engel z Engelsflussu
(1609–1674) se začal intenzivně věnovat
opravám zámku, které zde probíhaly v letech 1656-1672. V této době získal zámek
také v podstatě svou dnešní podobu. Pokud se na něj pozorně zadíváte, možná
vás napadne, proč k dokonalé symetrii
chybí čtvrtá věž. Vysvětlení se nabízí hned
několik... Tím prvním je romantická pověst
v tom smyslu, že zámek původně čtyři věže
měl. Ďábel se však jednoho dne rozzlobil
na místní zbožné měšťany a jednu věž jim
ukradl. Vystrašily ho však zvony z nedalekého poutního místa Skalka, takže věž
upustil do studánky s léčivou vodou. Druhá,
neméně romantická pověst, zase spojuje
ďábla se samotným Servácem Engelem
z Engelsflussu. Ten prý na stavbu zámku
sám nestačil, a tak se upsal čertu. Když
však čert nesl poslední čtvrtou věž na mníšecký zámek, kohout zakokrhal, čert tedy
byl nucen věž upustit, své dílo nedokončil
a duše Serváce nemusela putovat do pekla.
Historické objasnění tajemství tří věží
je však mnohem prostší. Otec Serváce

Engela z Engelsflussu získal svůj šlechtický titul teprve nedávno, a tak jeho syn,
jakožto představitel nižší šlechty si zkrátka
nemohl dovolit vystavět tak honosné sídlo.
Ať už je pravda jakákoliv, Servác Engel
z Engelsflussu byl jistě významným majitelem mníšeckého zámku a jeho jméno
(resp. jeho syna) si připomeneme ještě
později, až vystoupáme nahoru, k poutnímu areálu Skalka.
V dalších staletích Mníšek ještě několikrát změnil svého majitele, důležitým pak
jistě byl Theodorich, svobodný pán Kast
z Ebelsbergu, který zámek získal v roce
1909. Kastům je věnován celý druhý prohlídkový okruh, který ukazuje život šlechty
na počátku 20. století. V letech 1910-11
zámek prošel modernizací a při návštěvě
druhého prohlídkového okruhu můžeme
obdivovat mnohé moderní vynálezy, které
šlechtě před 100 lety zpříjemňovaly život.
V roce 1945 byl zámek vypleněn a následně zkonfiskován, převeden do správy
Ministerstva vnitra, které zámek využívalo
k ukládání významných politických fondů.
V roce 2000 objekt přešel pod správu
Národního památkového ústavu a bylo
započato s jeho obnovou.
Po prohlídce zámku ještě můžete vystoupat na jednu z věží, kde se vám nabízí
krásný výhled do okolí a na městečko.

INFORMUJEME

Pokud vám při prohlídce vyhládne a zamíříte ještě na náměstí do Mníšku, možná
si všimnete i malé pamětní desky. Ta připomíná spisovatelku Marii Wagnerovou, roz.
Černou (1887-1934). Že vám toto jméno
nic neříká? Ale ano, Marie Wagnerová publikovala pod pseudonymem Felix Háj a je
autorkou slavných příběhů Káji Maříka, či
knihy Řídících Márinka. Marie Wagnerová
se v Mníšku narodila a po své předčasné
smrti v 47 letech zde byla i pohřbena.
Nyní již opustíme Mníšek a po zelené
turistické značce vystoupáme až k poutnímu areálu Skalka. Tady se opět setkáme
se jménem rodiny Engelů z Engelsflussu.
Na náklad syna zmiňovaného Serváce, tedy
Serváce Ignáce Engela z Engelsflussu, zde
byl v letech 1692-1694 stavitelem Kryštofem Dientzenhoferem vybudován kostelík
sv. Maří Magdalény. Ve své době byl unikátní zejména svou vnitřní výzdobou. Ta byla
inspirována jeskynní kaplí ve francouzském
Aix-en-Provence, kde podle legendy dlela
sv. Maří Magdalena na pokání.
Vnitřek celé kaple tedy připomínal
krápníkovou jeskyni a socha klečící Maří

Magdaleny byla umístěna na oltáři. Pro
kostelík byla vytvořena také velkolepá
monstrance, která byla uložena v kostele
v Mníšku a slavnostně se nosila v době
svátku sv. Magdalény, kdy se konala pouť,
na Skalku.
Poutě na Skalce byly ukončeny díky
totalitnímu komunistickému režimu rokem 1953. Následně byl celý areál necitlivě poddolován, díky těžbě železné rudy
se začaly objevovat na kostelíku trhliny.
Interiér podlehl zkáze a celý areál zarostl
bolševníkem a byl jen smutnou připomínkou dob dávno minulých.
Novou naději přinesly až betonové injektáže v osmdesátých letech dvacátého století, v roce 1993 byla dokončena oprava fasády a tehdejší arcibiskup Miloslav Vlk před
kostelíkem sloužil slavnostní mši svatou.

Hned v těsném sousedství kostela byl
vybudován klášter, kde působili především
františkáni, a to až do konce 2. světové války. Následně ani klášter neunikl komunistické moci, statika budovy byla také narušena
těžbou, proto byla z bezpečnostních důvodů sejmuta střecha. Klášter následně chátral až do roku 1989, kdy postupně došlo
k opravě celého objektu, který dnes slouží
zejména jako výstavní a kulturní prostor.
Naší pozornosti by jistě neměla uniknout ani křížová cesta či nedaleká budova
poustevny. V turistické sezoně je možné
se zde také občerstvit.
Po prohlídce Skalky se napojíme na červenou turistickou značku a pokračujeme
k rozcestí u Červeného kříže. Tady vyměníme červenou za žlutou značku a pokračujeme k jezírku, kolem něhož je rozprostřeno
několik chat, připomínající bývalou slávu
českého trampingu. U odbočky k jezírku
si také všimneme pomníčku hajného Jana
Maršálka, který v těchto místech tragicky
zahynul nešťastnou náhodou při novoročním honu v roce 1918.
Pokračujeme dále po žluté značce, ke
které se přidala i modrá, lesem z kopce
prudce dolů až k rozcestí Pod jezírkem.
Tady vyměníme žlutou za modrou, která
nás dovede k poslednímu dnešnímu zastavení, tedy vyhlídkovému místu zvanému
Babka. Určitě stojí za to vyšplhat na skalnatý vrchol a užít si okolní krajinu.
Následně již budeme jen pomalu klesat
do Řevnic, kde cestou mineme místní zajímavé lesní divadlo, a pak již zamíříme na
vlak. Ten nás zaveze přibližně za půl hodiny
zpět do Prahy.
ŠŤASTNOU CESTU!
TEXT A FOTO: -RAS-

KOMUNITNÍ ZAHRADA V ŘEPÍCH ROSTE!

V

listopadu uplyne půl roku od chvíle, kdy jsme za přítomnosti sester
Boromejek, kterým vděčíme za
pozemek, a tehdejšího místostarosty Michala Štěpaře, pokřtili komunitní zahradu.
V té době pozemek „za konečnou“
zdaleka nevypadal jako zahrada: první
nadšenci tam sice založili improvizované
záhonky, ale všichni jsme tušili, že je před
námi ještě velký kus cesty. Skvělé pocity
střídaly obavy, jak to všechno zvládneme. Zda budeme mít dost sil a prostředků, abychom nehostinné místo s citem
proměnili ve vysněnou zahradu, prostor
pro pěstování i neformální setkávání řepských občanů.
S odstupem šesti měsíců se toho podařilo
posunout opravdu hodně! Na zvelebování
prostoru se ve svém volném čase podílejí

www.repy.cz

nadšenci z řad spolku za podpory neznámých
příznivců, kteří si nejvíce oblíbili využívání volně přístupného kompostu pro svůj bioodpad.
Všem za to patří uznání a poděkování.
Nejdůležitějším úspěchem bylo získání
grantu od Magistrátu hl. města Prahy na
vybavení zahrady a grantu MČ Praha 17
na vzdělávací akce. Díky magistrátním prostředkům jsme začali se stavbou oplocení
a budování zázemí, které je pro provoz zahrady klíčové. Zároveň jsme blízko výsadbě
stromů, které za pár let poskytnou tolik potřebný stín a chutné ovoce. Máme radost
z prvních deseti vyvýšených záhonů pro ty,
kteří mají největší chuť příští rok v blízkosti
svého domova pěstovat vlastní zeleninu
a bylinky. A aby nám to šlo dobře od ruky
a měli jsme vše potřebné na jednom místě,
pořídili jsme zahradní kontejner na nářadí.
Ten se brzy dočká „kabátu ze dřeva“, aby

na zahradu dobře zapadl. Vše tak bude připraveno k jarní výsadbě a další sezoně, kdy
se chystáme opět sledovat, co nám příroda
na rozhraní Řep a Zličína dovolí vypěstovat.
A co plánujeme na chladné zimní večery? Grant od MČ nám umožnil naplánovat
tematické workshopy: pokud situace dovolí, budeme šetřit s ekodrogerií, poznávat
permakulturu nebo besedovat o tom, jak
šetrně nakládat s vodou v sídlišti či pomoci
zvířatům ve městě.
Je toho dost a budeme rádi, když se
k nám připojíte. Stačí napsat na e-mail
kzrepy@gmail.com nebo se podívat na
Facebook, kde máme veřejnou skupinu
„Komunitní zahrada Řepy“ (https://www.
facebook.com/kzrepy).
LUKÁŠ POKORNÝ, PŘEDSEDA
KOMUNITNÍHO SPOLKU ŘEPY

23

Praha drží spolu!
COVID-19

V tomto ročním období jsou časté rýmy, kašle a mírné teploty, což však
neznamená, že musí jít o nákazu koronavirem. V první řadě příznaky
konzultujte se svým praktickým lékařem, který Vám doporučí další postup.

Důležité linky a kontakty pro veřejnost
na území hl. m. Prahy
Informační linka ke koronaviru: 1221
Linka pomoci seniorům a potřebným zdarma: 800 160 166
Hygienická stanice hl. m. Prahy: 227 272 065
Celostátní informační linka pro podnikatele: 1212

Stále platí pravidlo 3R:
noste Roušky
myjte si Ruce
dodržujte Rozestupy
Doporučujeme stáhnout si zdarma aplikaci eRouška.
Aplikace umožňuje včas a anonymně upozornit uživatele na
rizikové setkání s nakaženým.

Odběrová místa
GHC GENETICS Praha

Václavské náměstí 824/29, Praha 1

THE CLINIC MEDICAL s.r.o.
Na Florenci 1023/21a, Praha 1

PREVEDIG medical Aiomica
Revoluční 30, Praha 1

Městská poliklinika Praha
- Spálená
Spálená 12, Praha 1

Nemocnice Na Františku
Na Františku 847/8, Praha 1

Fakultní nemocnice
v Motole
V Úvalu 84, Praha 5

Synlab czech s.r.o. Praha
Zbraslav

AeskuLab k.s.

Na Výšince 149/3, Praha 5

Ústřední vojenská
nemocnice

U Vojenské nemocnice 1200,
Praha 6

GHC Praha - odběrové
místo Letiště Václava
Havla

Italská 560/37, Praha 2

SPADIA LAB, a.s.
Žluté Lázně

Podolské nábř. 3/1184, Praha 4

Medicínské centrum
Praha s.r.o.

Mezi Vodami 205/29, Praha 4

Thomayerova nemocnice

Poznaňská 461/34, Praha 8

INTER CLINIC Praha Radotín, s.r.o.

EUC Laboratoře Poliklinika Kartouzská
Dopravní zdravotnictví
a.s., Poliklinika Agel
Praha

PREVEDIG medical

CovidPoint - ČSAP, z.s.

EUC Laboratoře

Kartouzská 204/6, Praha 2

Budínova 67/2, Praha 8

Žitavského 496, Praha 5

Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze
Na Bojišti 1, Praha 2

Nemocnice na Bulovce

Veleslavínská 1/30, Praha 6

Aviatická, Praha 6

Synlab czech s.r.o. Praha
Bělohorská
Bělohorská 39, Praha 6

Malého 282/3, Praha 8

Vajgarská 1141, Praha 9

Laboratoře lékařské
genetiky s.r.o.
Lovosická 440, Praha 9

VIDIA-DIAGNOSTIKA
Lisabonská 2422/2, Praha 9

Scimed biotechnologies areál FNKV
Šrobárova 50, Praha 10

Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady

Šrobárova 1150/50, Praha 10

AeskuLab k.s.

Čs. exilu 2175/36, Praha 12

Synlab czech s.r.o. Praha
Cube

Citylab s.r.o. - Poliklinika
Stodůlky

Elphogene s.r.o.

Vyšetři.mě - Odběrové
centrum Praha 15

Evropská 423/178, Praha 6

Drnovská 1112/60, Praha 6

GHC GENETICS Praha Výstaviště Holešovice
Výstaviště 67, Praha 7

Vídeňská 800, Praha 4

covid.praha.eu
bezpecnost.praha.eu
koronavirus.mzcr.cz
Uvedené údaje jsou aktuální ke dni: 12. 10. 2020

Hostinského 1533, Praha 13

Milánská 414, Praha 15

Z NAŠÍ PŘÍRODY

NEZNÁMÝ DRUH PTÁKA V SOUSEDSTVÍ ŘEP?
„Cože? Někdo cizí přišel? Sem s ním, ať se na něj podíváme!“
Hlásili se teď o své právo. Ale ti druzí jen křičeli: „Pryč s ním!
Břink, břink, pink, pink!“ a znovu se chystali zaútočit na modrého
neznámého. O. Sekora: Uprchlík na ptačím stromě, 1943.

Stavění odchytových sítí.

Čekání. Chytí se?

období od poloviny května do 14. července tohoto roku
se v horní části BMX cyklotrial park Za Dolejšákem poblíž zličínského hřbitova vyskytl neznámý druh opeřence.
Byl identifikován podle zcela neobvyklého hlasového projevu.
Tato část krajiny blízko za západní hranicí Řep je velmi zajímavým biotopem lesostepi. Rozčlenění keřových porostů pro
potřeby cyklistů, částečné sekání trávy a návaznost na podobné
prostředí rozprostírající se až k rybníku Prasečák a řepské čističce odpadních vod umožnilo vzniknout velmi unikátnímu biotopu. V lokalitě hnízdí řada chráněných druhů jako ťuhýk obecný,
krutihlav obecný, slavík obecný, strnad luční a koroptev polní,
dále čtyři druhy pěnic, dva druhy cvrčilek, budníčci a řada dalších.
Biologové z Řepské zoologické skupiny tuto oblast dlouhodobě
sledují, zejména kvůli výskytu tak vzácných druhů jako koroptev
polní nebo strnad luční.
Výrazný zpěv nového ptáka se ani vzdáleně nepodobal žádnému z druhů, které se v lokalitě pravidelně vyskytují. Jedinec
obhajoval zpěvem stále stejné místo mezi okrajem pole s řepkou a hliněnými terénními vlnami pro cyklokros. Samec zpíval
s neměnnou intenzitou po celou dobu výskytu, což znamená, že
nevytvořil pár a nehnízdil. Úspěšní samci pěvců obvykle omezí
aktivitu zpěvu, pokud zahnízdí. Pták přednášel zpěv vždy ukryt
ve vegetaci, při vyplašení přeletěl ve výšce více metrů a opět se
ponořil mezi listí keřů. Bylo velmi obtížné ho spatřit, natož vyfotografovat. Podle pozorování měl sledovaný jedinec velikost pěnice, hnědý hřbet a světlé břicho. Popis, který se hodí na stovky
jiných druhů. Nápadné bylo velké oko, které je vlastní druhům,
které se pohybují v zastíněném prostředí. Na základě pozorování
a několika málo fotografií pořízených na velkou vzdálenost začali
biologové s detailním prověřováním potenciálních druhů v rodech
pěnice (Sylvia), cvrčilka (Locustella), rákosník (Acrocephalus),
sedmihlásek (Hippolais), slavík (Luscinia) a bramborníček (Saxi-

cola). Pokud vzhled vykazoval aspoň částečnou shodu, potom
porovnání s teritoriálním zpěvem samce těchto druhů vedlo zpět
na slepou kolej. Mezitím byli informováni další odborníci a proběhlo několik pokusů jedince odchytit osvědčenými metodami
pro kroužkování ptáků.
Mnozí řepští i přespolní občané mohli být po několik dní udiveni
neobvyklou aktivitou na cestě poblíž zličínského hřbitova. Podél
cesty i v travnatých průsecích bylo nataženo více než 100 m japonských sítí vysokých až 3 m. Všechny byly pod bedlivým celodenním dohledem ornitologů od úsvitu do setmění. Bylo odchyceno
a okroužkováno několik desítek místních hnízdících jedinců. Pro
nezasvěceného vypadala akce na první pohled jako piknik pod
širým nebem. Opak je pravdou. Odborníci z Řepské zoologické
skupiny se střídali se svými kolegy, každý, kdo zrovna „nesloužil“ v lokalitě, napjatě čekal na zazvonění telefonu, že se odchyt
podařil. Kdo bude ten, kdo záhadného ptáka přinese z pravidelné
kontroly sítí? Cílem bylo jedince odchytit, získat biometrická data,
detailní fotografickou dokumentaci všech částí těla, označit jedince
ornitologickým kroužkem a vrátit mu svobodu. Samec neznámého
druhu, pokud musel přeletět, pak vždy ve vyšší výšce nad sítěmi.
Všem nástrahám se mistrně vyhnul. Ornitologové mu pustili jeho
vlastní hlas z nahrávky, v naději, že při útoku na domnělého soka
ztratí ostražitost a chytí se do nárazové sítě.
Několikadenní snaha byla marná. Samec celý den zpíval neměnným hlasem, spatřit se ho podařilo jen na několik okamžiků.
Pozorovatelé nemohli dojít ke konsenzu, kam ptáka zařadit. Bylo
vysloveno několik hypotéz o možném původu samce, ale ani
jediná nevedla k uspokojivé odpovědi.
Pták může pocházet z chovu jako exotický druh, ale to by byl
označen chovatelským kroužkem. Neznámý může být křížencem
dvou běžných druhů ptáků. K mezidruhovým křížením dochází, v našem prostředí, např. u dvou druhů slavíků – obecného

V
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Nejzdařilejší fotka neznámého ptáka.

a tmavého. Proti této hypotéze hovoří skutečnost, že pozorovaný
jedinec zpíval jediným neměnným typem zpěvu. Samci pěvců
mají vrozený základ druhově specifického hlasového projevu,
jakousi šablonu, kterou doplňují a vylepšují posloucháním zpěvu
vlastního druhu. Mláďata v hnízdě se prvně učí od svého otce,
který zpěvem obhajuje hnízdní teritorium. Pozorovaný pták svým
hlasovým projevem nevykazoval známky vnitřního konfliktu mezi
vrozeným a naučeným a přednášel jej se sebejistou monotónností. Nejpravděpodobnější vysvětlení původu jedince je zálet
mimo hranice druhového areálu. Může jít o druh sibiřský, africký
nebo z orientální oblasti. Ojedinělé takové zálety jsou každoročně
hlášeny z mnoha evropských zemí. Překonání značných vzdáleností je i pro malé ptáky každoroční nutností. Např. hýl rudý
(Carpodacus erythrinus), který hnízdí, byť nepočetně, v České
republice, podniká cestu na zimoviště v Indii a zpět. Trasa i tisí-

ců kilometrů ze vzdáleného areálu výskytu by tedy neměla být
nepřekonatelným problémem.
Hlasový záznam byl porovnán se záznamem desítek druhů,
které by mohly přicházet v úvahu. Shoda nebyla dosud nalezena.
Ani oslovení specialisté na mezinárodním internetovém fóru zabývajícím se hlasovými projevy ptáků celého světa (xeno-cantho)
záhadu nevyřešili. Exemplář nebyl, ani podle vzhledu, ani podle
vokálního projevu spolehlivě zařazen dokonce ani do rodu. Je
možné, že se to nikdy nepodaří a zůstane nevyřešené, který ptačí
cizinec si vybral jako domovský okrsek keřovou lokalitu mezi Řepy
a Zličínem. I přes nasazení odchytového zařízení používaného při
kroužkování ptáků, moderní techniky, mnoha hodin strávených
týmem specialistů v terénu, dalších hodin věnovaných analýze
a porovnávání hlasů, jedince nedokážeme systematicky zařadit.
Po značném úsilí máme jen zvukový „otisk prstu“ a několik
fotografií. Pokorně přijímáme, že se nám tajemství původu neznámého ptáka nepodařilo odhalit. Informaci o zastižení neurčeného druhu a hlasový záznam a fotografie jsme rozeslali mnoha
odborníkům, nejen v naší republice.
Je možné, že se v budoucnu může někde objevit více jedinců
se stejným hlasovým projevem, může jít i o nenápadný začátek
šíření druhu mimo oblast původního výskytu. O několik desítek
let zpět by se podobné případy vyřešily jednoduše – zastřelením
jedince a deponováním ve sbírce. Morfologické znaky by bylo
možno studovat a porovnávat neomezeně. Takový postup je
však dnes nepřijatelný. I když jde o nahodilý přírodní jev, zvolili
jsme cestu analýzy poznatků smyslového zkoumání, doufáme, že
náhoda a štěstí napomůže snad někomu jinému jinde poodhalit
tajemství neznámého ptáka a napíše nám o tom. Může to trvat
dlouho, ale věříme, že se to stane.
Hlasový záznam zpívajícího samce je deponován v archivu
Řepské zoologické skupiny.
ZA ŘEPSKOU ZOOLOGICKOU SKUPINU
MGR. LUCIE BREJŠKOVÁ, PH.D.
FOTO: DOC. PAEDDR. JAN FARKAČ, CSC.
ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA, ZASTUPITEL MČ PRAHA 17

Natažené odchytové sítě.
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PLAVTE SE S NÁMI A POZNEJTE SKRYTÁ
TAJEMSTVÍ VLTAVY

Č

lenové Klubu seniorů Řepy se aktivně zapojili do této akce, kterou pořádalo KC Průhon Řepy pod patronátem MČ Praha 17. Pozvat nás osobně
na plavbu po Vltavě přišla na zasedání našeho klubu dne 9. 9. 2020 Mgr. Petra Tejklová z KC Průhon Řepy. Tak by měla vypadat úspěšná mezigenerační spolupráce.
Překvapil nás zájem našich členů o akci
a ani se tomu nedivím, vždyť KC Průhon
připravilo ve spolupráci se společností
Pražské Benátky zvýhodněné vyhlídkové
plavby starou Prahou pro řepské občany.
Plavba trvala cca 60 minut a zahrnula
živý výklad kapitána lodě, drobné občerstvení a individuální prohlídku Muzea Karlova
mostu za cenu, kterou členům našeho
klubu zpětně uhradíme.
Problém nastal jenom v termínech,
protože každému vyhovoval jiný, nabízený
ze strany pořadatele. Ale to jsme vyřešili
tak, že jsme obsadili všechny nabízené
termíny. Jedna část měla zájem o večerní
plavbu ve čtvrtek 17. září, druhá část dala
přednost dopoledním hodinám v pátek
18. září a ta třetí část si vybrala sobotu
19. září. Naši členové si tak užili nádherné
vyhlídkové plavby starou Prahou po Vltavě za krásného počasí babího léta. A teď
přikládám vyjádření některých našich
účastníku akce.
Za večerní plavbu Irena Christovová
a Bobina Kolaříková:

Lodí po Čertovce jsme se však dosud nikdy neplavili. Pohled z řeky je úplně jiný
než z ulice a opravdu stojí za to. A co
musíme velice ocenit, jsou průvodní slova kapitána naší lodi. Muzeum Karlova
mostu je také velice hezké, ale to jsme
již znali z předchozích jeho třech nebo
čtyř návštěv.

Večerní plavba po Vltavě nás okouzlila.
Plavby po Vltavě přes den jsme se už zúčastnily v minulosti, ale nedá se to srovnávat. Pohled na Prahu večer z lodi je překrásný a jsme moc šťastné, že jsme se
večerní plavby účastnily.
Za dopolední plavbu manželé Gruberovi:
Starou Prahu známe velice dobře a velice často se po jejím území procházíme.

Za sobotní plavbu manželé Prohaskovi:
Znali jsme horní Vltavu z vodáckého mládí. Část Vltavy vymezené mosty a ústím
Čertovky jsme viděli s vnoučaty ze šlapadla a minulou sobotu z projížďky s Pražskými Benátkami. Vltava má nepopsatelné půvaby a některé z nich se pokusily
ilustrovat přiložené záběry. Průvodce byl
hovorným plavčíkem, ale všechny na palubě zaujal plaveckou latinou a historií
spojenou s objekty dávné i nedávné minulosti. Jméno provozovatele plavidla připomněly i dvě zakotvené gondoly. Třeba
příště bude k dispozici pražský gondoliér a projížďka bude tichá a nabídne další
pohled na tuto část Vltavy. Vyjížďka byla
dobrým nápadem a zpestřením zaběhlého dne.
Naše velké poděkování patří KC Průhon
Řepy za zorganizování tak pěkné a úspěšné akce. Těšíme se s vámi na další spolupráci v rámci naší MČ Praha 17.
MÁRIA SZITÁNYIOVÁ, PŘEDSEDA KSŘ
FOTO: KAREL PROHASKA

ÚSPĚCH ŘEPSKÝCH „PÉTANKISTŮ“
V ŽEBŘÍČKU ČESKÉ REPUBLIKY

V

e středu 8. června 2013 jsme vyrazili na sportovní hry seniorů do
Dejvic na stadion na Kotlářce. Tam
jsme poprvé v životě viděli, jak se hraje
pétanque. Nikoho z nás tehdy nenapadlo,
že v roce 2020 budeme mít v první stovce „čtyři mušketýry“ a budeme vyrovnaně bojovat s hráčkami a hráči o jednu až
tři generace mladšími.
Již tři roky hrajeme 1. Českou ligu
družstev. Letos jsme v našem svatostánku, v parku v Bendově ulici, využili
znalostí domácího hřiště a porazili jsme
vysoce favorizované extraligové CdP
Loděnice se dvěma hráči z prvé dvacítky
v ČR 16:15. Zatím máme pět „skalpů”
hráčů z první desítky v jednotlivcích,
dvojicích a trojicích. Pétanque hraje
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našich 46 hráček a hráčů. Díky podpoře
a grantům od MČ Praha 17 jezdíme na
turnaje po celé České republice. Naše
první garnitura hraje o přední místa a další hráčky a hráči hrají o místa co nejdále
vzdálená od konce výsledkové listiny. Vyhrávat v pokročilém věku nad mladšími
soupeři je ta nejlepší a nejzdravější droga. Radost ze hry na čerstvém vzduchu
nám příjemně prodlužuje podzim života
a zvyšuje imunitu.
Letos na MČR dvojic v kategorii +65 let
jsme měli od pátého do jedenáctého místa
pět našich dvojic.
Čtyři naši senioři, licencovaní členové
Sportovního Klubu Pétanque Řepy a současně i členové Klubu Seniorů Řepy ve
věku 67-74 let, úspěšně soutěží s těmi

nejlepšími hráči z 67 klubů pétanque v ČR.
Patří do české seniorské špičky.
Jejich umístění v žebříčku ČR v konkurenci 1020 hráček a hráčů v první stovce
k 30. 9. 2020 je fantastické.
42. Jaroslav Pastorek, 66. Jaroslav
Hladík, 81. Pavel Holoubek, 87. Miroslav
Ptáček.
Naše seniorky jezdí na bližší turnaje
v Čechách. Jsou v žebříčku ČR ve druhé
a třetí stovce. Je to vynikající umístění
v jejich věku 64-79 let v boji s omladinou.
181. Irena Christovová, 216. Eva Josífková, 264.Věra Váňová, 297. Hana
Koňasová.
ZA VEDENÍ SK PÉTANQUE ŘEPY
JOSEF PROCHÁZKA

INZERCE
SLUŽBY
MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů,
i o víkendech. PECINA
Tel.: 235 510 096, 602 954 461
HODINOVAVNUCKA.CZ je služba PRO SENIORY:
doprovod k lékaři, pomoc s úklidem, naučení ovládání PC,
mobilu, procházky, předčítání, záznam paměti, kulturní
akce.
Tel.: 606 740 390
!!! 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
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben: opravy i rekonstrukce,
osvětlení, zásuvky atd. www.elektrikarerben.cz
Tel.: 604 516 344
ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka. Petr Meyer, Galandova
1236, Řepy.
Tel.: 211 148 037, 603 341 927
NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ SLUŽBY všeho druhu
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových možností.
Tel.: 774 901 193
OPRAVY OBUVI A BRAŠNÁŘSKÉHO ZBOŽÍ, broušení
nožů, nůžek a výroba klíčů. Makovského 1222 (pasáž).
Tel.: 605 266 561
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, PERSONALISTIKY, DAŇ. EVIDENCE, zastupování na úřadech, osobní návštěva u klientů. Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny. Tel.: 731 515 392
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ.
Tel.: 606 662 223

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
SPORTOVNÍ RYBOLOV DŘETOVICE – 15 minut od Prahy.
Kapři, líni, amuři, jeseteři. www.rybnik-dretovice.cz
Tel.: 736 459 431
ANGLIČTINA – SOUKROMÁ VÝUKA pro dospělé, děti,
maturanty, příprava na PET, KET, FCE, Skype English. www.
english1to1.cz
Tel.: 737 337 445
TUTORON - UNIKÁTNÍ ZPŮSOB ONLINE VÝUKY
S RODILÝM MLUVČÍM.
interaktivní učební platforma, učíte se ušima a očima.
www.english1to1.cz
Tel.: 737 337 445

Tel.: 737 166 186

OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK – NOVÉ
ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A BAL. DVEŘÍ.
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA LODŽIE - SÍTĚ PROTI HMYZU.
pavel.janci@email.cz.
Tel.: 733 720 950
PRODEJ SUŠENÝCH BYLIN, ČAJŮ, MASTÍ a dalších
produktů z bylin - každou první středu v měsíci 14-18
hod. v prodejně papírnictví ve Zličíně, Hrozenkovská 38.
Každý pátek 11-14 hod. na adrese Za Radostí 71, Zličín.
Bylinkářka Maruška.
Tel.: 721 273 028

BYTY, NEMOVITOSTI

!! 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

HLEDÁM MENŠÍ BYT DO 15 TISÍC nebo větší do 20 tisíc jen
pro 2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie výhodou,
ale nemusí být, centrum do 30 minut. Zařízení po dohodě.
RK nevolat.
Tel.: 605 845 088

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

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

ŠTUKOVÁNÍ, MALOVÁNÍ, KOMPLETACE NÁBYTKU
A DROBNÉ DOMÁCÍ PRÁCE. SEHER f.seher@seznam.cz,
Tel.: 603 305 211
ELEKTRIKÁŘ-ŠIMON. Opravy, rekonstrukce, připojení.
www.simonelektro.cz
Tel.: 603 551 966

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

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

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

A.DOHNÁLKOVÁ – STŘÍHÁNÍ PSŮ. Ošetření uší, drápky,
zubní kámen a anál. žlázy. Laudova 1014/15, Řepy. I.
Hůlková, tel.: 739 713 795
Tel.: 235 312 157, 737 841 145

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, NABÍZÍME MALÍŘSKÉ PRÁCE,
ŠTUKOVÁNÍ STĚN I STROPŮ. jsaifrt@seznam.cz
Tel.: 606 227 390

BOLESTI ZAD A KLOUBŮ, FUNKČNÍ PORUCHY PÁTEŘE,
stuhlost, napětí, blokády. www.chiropraxe-plus.cz
Tel.: 775 138 675

www.repy.cz

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE.

VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2KK V ULICI ŽUFANOVA ZA VĚTŠÍ
V ŘEPÍCH.
Tel.: 731 849 797

PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ BYT V ŘEPÍCH. Financování je
zajištěno. RK nevolat.
Tel: 702 815 516
PRODEJ CHALUPY U VOLYNĚ, velká ovocná zahrada. Tel.
po 18 hod.
Tel.: 604 866 003

ZAMĚSTNÁNÍ
MIBAG SANACE SPOL. S.R.O., Praha 5 - Zličín, PŘIJME
ELEKTRIKÁŘE NA HPP, nástup možný ihned. Dobré platové
podmínky. Požadujeme výuční list nebo SŠ. Čistý trestní
rejstřík, ŘP sk. B. vagnerova@mibag.cz
Tel.: 777 465 557
PRODAVAČ/KA DO ARMYSHOPU NA BÍLÉ HOŘE.
Požadujeme: Komunikativní jednání. Nabízíme: Plat až
30 000 Kč. Znalost sortimentu není nutná, možné i na
částečný úvazek. Nástup ihned. www.e-armyshop.cz
Tel.: 776 290 619

29

INZERCE

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

NÁBOR

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

Nabízím domácí vánoční cukroví

z másla, domácích vajec, ořechů a marmelád. Na výběr
12 druhů. Linecké, kokosky, van. rohlíčky, slehačkové,
plněné ořechy, medovníkové, kávové, pracny, vosí hnízda,
kokosové kuličky, rumové a tatrankové kuličky.
Cena 450 Kč/kg.
Objednávky do 7. 12. na tel: +420 777 932 949 (nejlépe SMS).
Osobní předání Praha 6 - Řepy. Rozvoz po Praze 100 Kč.

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix),
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra,
pedikúra, parafínové zábaly (ruce i nohy),
masáže.

www.studio-giaccomo.cz
Nevanova 1070/35
Tel.: 777 681 447
603 509 733
722 000 021
725 354 195

kosmetika, pedikúra, manikúra
kadeřnictví
modelace nehtů
masáže
Školka Želvička
Španielova 52a,
163 00 Praha - Řepy
Tel.: 604 433 057
www.skolkazelvicka.cz

První hodina zdarma :)

● Zájmové prográmky již od 1,5 roku
● Provoz denně, Po - Pá 7:30 - 18:00
● Celodenní stravování
● Víkendové řádění
● Prázdninový provoz
●
●
● Bezkonkurenční ceny, již od 40 Kč/hod.
Kontaktujte nás a my Vám rádi zodpovíme
všechny dotazy a provedeme prostory školičky!
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POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny
271 777 010
trend@trend-technologie.cz

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení
• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč
• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

AUTOBAZAR MOTOL
➩
➩
➩
➩

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

ŽALUZIE

Po předložení tohoto kuponu

SÍTĚ PROTI HMYZU

27 let

SLEVA
40%

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt

z montáže

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

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

*** 739 821 271 ***
email.: info@autobazarmotol.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
NOVĚ OD 1. 5. 2020 Ordinační hodiny:
Po-Pá: 8:00-11:30, 15:00-20:00
So, Ne: ZAVŘENO (pohotovostní službu
zajišťuje pobočka v Ruzyni).
Operační hodiny: Po-Pá: 11:30-15:00
• Preventivní vyšetření
 Kardiologické vyšetření
• Čipování, vystavení europasů
 Očkování
• Chirurgie
 Stomatologie
• RTG, sonograﬁe, vyšetření moči
 Odběry krve
• Hospitalizace

www.repy.cz
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UNIKÁTNÍ ZPŮSOB
ONLINE VÝUKY
S RODILÝM MLUVČÍM
INTERAKTIVNÍ UČEBNÍ PLATFORMA ZCELA
ODLIŠNÁ OD SKYPE, ZOOM NEBO TEAMS

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE

• Učíte se ušima a očima.
• Výuka zaměřená hlavně na mluvení
a plno interaktivních cvičení a aktivit.

SÍTĚ A SUŠÁKY
info@bydlenijerabek.cz
WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

+420 739 034 488
WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

Nov
nabízí ě
m
M A SÁ e
ŽE
OBJEVTE SVĚT DOKONALÉ
PÉČE V KOSMETICKÉM
STUDIU GERnétic
KOSMETICKÉ STUDIO
GERNÉTIC
GSM: 602 501 191, tel.: 235 325 659
E-mail: kosmeticke.studio@gernetic.cz
Internet: www.StudioGernetic.cz
Slánská 381/10, Praha 6-Řepy,
(křižovatka ulic Plzeňská-Slánská)

KS Gernetic-inzerceR17-2020-masaze_122x106mm.indd 1
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• TUTORON nabízí i odbornou angličtinu
(technická, lékařská, právnická...)

www.english1to1.cz
Tel.: 737 337 445

VŠE PRO VÁŠ BYT
ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU

Dárkové poukázky GERnétic
na kosmetická ošetření,
masáže a nákup kosmetiky
do domácí péče

čalouníme židle, lavice,
šijeme potahy na sedačky

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

Provozní doba: PO–NE
(po telefonické dohodě)
Platba platební kartou. Parkování v areálu.
Dostupné MHD.
Věrnostní program plný výhod.

• TUTORON lekce jsou speciálně navrženy
pro výuku obecné angličtiny (A1-C2),
obchodní angličtiny (B1-B2) a pro školní
děti v každém věku.

Vánoční dárek,
který potěší.

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.
8.10.2020 15:54:00

