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Anketa k parkování proběhne
3.-14. listopadu
Podpořte sbírku ke Dni válečných veteránů
Projekt „Les do kapsy“

Z RADNICE

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
skončila předvolební mediální masáž. Někdo
se raduje, někdo je smutný – tak už to bývá.
A hned začala další masáž, tentokrát předvánoční. Dozvíme se, jak mít a jak udělat
„fantastické“, „super“ či „bombové“ Vánoce, když koupíme zrovna ten a ten výrobek!
Do toho jedna skupina meteorologů
předpovídá arktickou zimu, druhá skupina
vědců zas hlásí mírnou zimu! Jak se v tom

vyznat?! Komu věřit? Počty nakažených
covidem opět stoupají. Co bude, jak bude?
Jeden velký blázinec.
V tomto zběsilém světě vám chceme
nabídnout jeden pevný bod, oázu klidu
a jistotu! Řepskou sedmnáctku, jejíž předposlední číslo roku 2021 právě otevíráte...
ZA REDAKČNÍ RADU JAN BÖSSER

ÚŘEDNÍ
HODINY

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

Ve čtvrtek 21. října zasáhl celou českou republiku
silný vítr, který způsobil značné škody. Vichr řádil
i v Řepích a poškodil hřiště u ulic Šimonova-Bazovského.

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

PARKUJME S OHLEDEM
NA OSTATNÍ!

Informace na tel. 234 683 111
nebo www.repy.cz

Záliv před bezbariérovým domem ve Vondroušově ulici rozhodně není určen pro parkování
osobních automobilů. Uvědomme si, že sem musí
zajet např. zdravotníci a lidé upoutaní na invalidní
vozík mají svůj život složitý i bez toho, aby se
museli vyhýbat vozidlům, která mají parkovat
někde úplně jinde!

ŘEPSKÁ SEDMNÁCTKA
listopad 2021 • ročník 27

ZPRÁVY Z RADNICE
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách
www.repy.cz v záložce „Město a úřad“ nebo v listinné podobě v Odboru kanceláře
starostky MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy.
Návrh novely obecně závazné vyhlášky
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vydává Statut hlavního města Prahy, ve
znění pozdějších předpisů, v návaznosti
na přijetí nového zákona o občanských
průkazech
Rada městské části projednala a souhlasí
s návrhem novely obecně závazné vyhlášky
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, v návaznosti na přijetí
nového zákona o občanských průkazech.
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Návrh OZV hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství hl. m. Prahy
Rada městské části vzala na vědomí a souhlasila s návrhem nové OZV, která má nahradit OZV č. 12/2008 Sb. hl.m. Prahy,
kterou se zakazuje požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů.
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Z RADNICE

SLOVO Z RADNICE
Vážení čtenáři,
myslím, že nebudu daleko od pravdy, když
si troufnu tvrdit, že listopadovým tématem
v Řepích bude anketa k modrým zónám.
Když v říjnové Řepské sedmnáctce k tomuto tématu vyšel článek s konkrétnějšími informacemi, nenapadlo by mě, že to
dokáže v pár jedincích vyvolat tak silné
emoce. A to tak silné, že se mohou „přetrhnout“ v přesvědčování ostatních o zbytečnosti takového průzkumu.
Naprosto respektuji každého názor, ale
tomuto postoji já prostě nerozumím. Proč
je špatně, že chceme znát váš názor? Případné zavedení zón placeného stání není
a ani nemůže být rozhodnutím „nějakého“
Marka nebo několika úředníků, to se přeci
týká nás všech. Bez rozdílu zda auto vlastníme, máme služební nebo třeba půjčené.
Můj názor je stejně jako názor celého
vedení naší městské části dlouhodobě
konstantní a notoricky známý – stávající koncepce zón placeného stání nemá

v Řepích žádné opodstatnění a nic pozitivního nám nepřinese. Oficiální stanovisko
Magistrátu hl. města Prahy zní: „Základní
funkcí zón placeného stání je regulace
dopravy v klidu na vymezeném území. Zavádějí se především kvůli regulaci nadbytečné návštěvnické dopravy v přirozených
centrech městských částí a v blízkosti tras
městské hromadné dopravy, a to zejména
v časech, kdy je to zapotřebí. Právní prostředí České republiky jiný způsob regulace parkování nezná“.
Možná se budu opakovat, ale na to by
se dalo odpovědět velice jednoduše – myšlenka dobrá, provedení tristní.
Dovolím si vás všechny požádat o zapojení se do ankety prostřednictvím on-line
dotazníku, který naleznete od 3. do 14.
listopadu na našich webových stránkách
www.repy.cz. Názor každého z vás je pro
nás důležitý.
MARTIN MAREK,
MÍSTOSTAROSTA
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11. LISTOPADU 2021 OD 17 HODIN

ZAHÁJENÍ V KOSTELE SV. RODINY V 17:00 HOD.
PRŮVOD POKRAČUJE OD DOMOVA SV. K. BOROMEJSKÉHO KE KOSTELU
SV. MARTINA, KDE BUDE KRÁTKÉ ZASTAVENÍ. V 18.30 MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. MARTINA.

OHŇOSTROJ NA PLOŠE PŘED RADNICÍ PO SKONČENÍ PRŮVODU V 18:00 HOD.

Pruvod Martin A5.indd 1
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CO VÁS ZAJÍMÁ

ANKETA K PARKOVÁNÍ PROBĚHNE V LISTOPADU
V BAZOVSKÉHO ULICI PŘIBYLO 40 PARKOVACÍCH MÍST

A

nketa, jejímž smyslem je získat aktuální názor občanů na případné zavedení zón placeného stání (ZPS)
na území městské části Praha 17 bude realizována prostřednictvím on-line dotazníku na stránkách úřadu (repy.cz) od 3. do
14. listopadu 2021.
Na vedení městské části se průběžně obrací občané volající po zavedení zón placeného stání. Ale pro vedení MČ Praha 17 je důležité, aby se mohl vyjádřit každý občan Řep
– rezident: „Proto jsem se rozhodl uspořádat
tuto anketu. Studie, které se občas realizují,
mají podle mě jediný cíl, potvrdit nedostatek
parkovacích míst. Za to nemusíme nikomu
platit, stačí se večer podívat z okna. My se
chceme zeptat přímo obyvatel Prahy 17,
našich sousedů, zda v tomto řešení vidí
přínos. Dokud magistrát nezmění celkovou
koncepci zón placeného stání v celé Praze,
nevidím pro zavedení modrých zón žádný
důvod. Nechceme z lidí jen tak tahat peníze
a nic jim za to nedat,“ uvedl místostarosta
pro dopravu Martin Marek.
V říjnu zároveň přibylo více než 40 parkovacích míst v ulici Bazovského.
V současné době je Magistrátem hlavního města Prahy stanovena cena pro první
vozidlo fyzické osoby, která má trvalé místo
pobytu ve vymezené oblasti na 1 200 Kč
ročně. První vozidlo fyzické osoby starší
65 let, nebo držitele průkazu ZTP, ZTP-P
vychází ročně na 360 Kč. Výběr poplatků
není určen pouze městské části. Polovina
vybraných finančních prostředků skončí
v kase magistrátu.
JIŘÍ HOLUB

Foto: -lnkNová parkovací místa v Bazovského ulici.
TSK Praha a.s. jako správce komunikace ve
spolupráci s MČ Praha 17 realizoval v měsíci
říjnu značení nových parkovacích míst v ulici Bazovského. Po projednání s ROPIDem
a Policií ČR zde vzniklo více než 40 nových
parkovacích míst.

Foto: Jiří Holub
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Úprava křižovatky Bazovského x Skuteckého
je téměř hotová. TSK Praha upravila podobu
křižovatky, která je nově zúžena a v ulici Skuteckého je vytvořen nový přechod pro chodce.
Investorem je TSK Praha. Komunikace je v majetku hlavního města Prahy.

CO VÁS ZAJÍMÁ

PODCHOD V ULICI MAKOVSKÉHO
DOSTANE NOVÝ DESIGN
byl jasnou volbou. Řepský podchod rozzáří
kreativní vizualizace a zušlechtí celou lokalitu.
Dvojice autorů má za sebou řadu zkušeností, jak ze studijních let v ateliéru
ilustrace a grafiky na pražské UMPRUM,
tak i na komerčních zakázkách.
Doufáme, že jejich výtvarné pojetí celého podchodu vám bude zpestřovat každodenní cestu.
JIŘÍ HOLUB

Foto: -lnk-

V

úterý 12. října se zástupci naší
městské části zúčastnili zasedání
hodnotící komise k vyhlášené výzvě Galerie hlavního města Prahy a Technické správy komunikací Praha. Přihlášené návrhy vizualizace podchodu v Praze 17
v ulici Makovského (který je ve správě TSK
Praha) pečlivě zkonzultovali.
Rádi bychom vám nyní představili výherce
výzvy MuralartUM, kterými se stali Jakub
Bachorík a Kristýna Fingerlandová. Jejich
návrh s hravými figurami, které se oddávají
každodenním i lehce fantastickým aktivitám,

Ilustrace: Jakub Bachorík a Kristýna Fingerlandová.

PODPOŘTE SBÍRKU KE DNI VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

V

budově úřadu MČ Praha 17 bude
do 19. listopadu 2021 umístěna pokladnička při příležitosti konání sbírky ke Dni válečných veteránů. Symbolem
této sbírky jsou vlčí máky, které pořadatel
sbírky věnuje všem přispěvatelům jako poděkování za dobrovolný příspěvek.
Vojenský fond solidarity si vzal za své
pomáhat vojákům a jejich rodinám překonávat nelehká a problematická životní období, ve kterých se ocitli ne vlastní vinou.
Zároveň finančně podporuje nezaopatřené
děti vojáků, kteří zahynuli při plnění služebních povinností doma i v zahraničí. Avšak
bez přispěvatelů z řad vojenské a civilní
veřejnosti by nic takového nebylo možné.

Foto: archiv redakce

JIŘÍ HOLUB

www.repy.cz
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INFORMUJEME

BLAHOPŘÁLI JSME NAŠIM JUBILANTŮM
zdraví a také mnoho dalších šťastných let v kruhu blízkých. Jubilantům předali také drobný dárek a květinu.
Na závěr byl čas i na společné povídání, posezení u kávy
a drobné občerstvení.
Svá jubilea oslavili: Vlasta Jahodová, Anna Zrzavecká, Silva
Nová, Marie Maříková, Eugenie Berounová, Marta Pluhařová, Stanislav Bruckner, Bohumil Pluhař, Helena Dvořáková, Volodymyr Sydorenko, Jarmila Tichá, Ludmila Procházková, Štefan Medzihorský,
Jana Slezáková, Václav Mayer, Jaroslava Huschinová, Eva Pastorková, Jaroslav Pastorek, Danuška Benešová, Vlasta Karhanová.
TEXT A FOTO: Mgr. RADKA SÁLUSOVÁ

N

a konci měsíce září se po velmi dlouhé covidové pauze
opět mohlo konat setkání s našimi jubilanty.
Oslava, kterou pečlivě připravily matrikářky Odboru
občansko správního, se opět konala v sále Kulturního centra
Průhon. S hudebním dárkem vystoupily děti ze Základní školy
genpor. Františka Peřiny s paní učitelkou Janou Kalinovou. Pro
toto slavnostní odpoledne si připravily pásmo lidových písní, které
potěšilo všechny přítomné.
Jubilanty také přišli pozdravit starostka Alena Kopejtková
a místostarosta Martin Marek. Společně všem popřáli hodně

KLUB DOBRÉ NÁLADY
V NOVÉ SEZÓNĚ

Ř

epské seniorské kluby vstupují do sezóny 2021/2022
s nadějemi, že to bude sezóna aspoň trochu se vracející do doby předcovidové. Také Klub dobré nálady už
se rozjel.
V září uskutečnil odložený dvoudenní výlet po památkách jižních Čech a v říjnu se už pokoušel o normální setkávání. 11. října
to bylo po více než roce odložené promítání nových filmů Jaroslava Nykla a čtení z knihy Rudolfa Tomšů ve Werichově vile, 21. 10.
v Centru sociálně zdravotních služeb v Bendově ulici jsme se
sešli na uvítacím volném programu, 25. 10. v Městské knihovně
s promítáním fotografií z letního individuálního cestování.
8. listopadu seniory čeká promítání filmu Jaroslava Hájka
„Z historie Řep, řepského kláštera a Domova sv. Karla Boromejského“ v klubovně Městské knihovny (od 17.30 hod.), 16. 11.
Werichovské potkávání ve Werichově vile - s autory nové knihy
„Jiří Voskovec a Jan Werich“ s promítnutím neznámých dokumentárních fotografií (od 17 hod.) a 25. 11. v 17 hod. ve stacionáři
Centra sociálně zdravotních služeb v Bendově ulici chystáme
popovídání s hosty z vedení CSZS.
Kdybyste měli zájem zúčastnit se některého ze setkání, zavolejte 604 136 139.
EVA GUTOVÁ
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POMÁHEJTE S NÁMI TAM,
KAM OKO NEDOHLÉDNE!

C

htěli byste podpořit dobrou věc a vidět výsledek své aktivity? Staňte se dobrovolníkem a pomáhejte přímo lidem,
kteří vaši pomoc uvítají.
Dobrovolnické centrum Okamžiku hledá další dobrovolníky do
akreditovaného programu, ve kterém dobrovolníci doprovázejí
nevidomé lidi k lékaři, na úřady či na nákupy nebo dlouhodobě
poskytují nevidomým vizuální pomoc doma, při sportu, kulturních
aktivitách, předčítání atd.
Pro spolupráci s nevidomými vás vybavíme důležitými informacemi a dovednostmi při školení dobrovolníků a dále vám
průběžně poskytneme podporu.
Našimi požadavky je věk nad 18 let a ochota setkávat se s nevidomým klientem dle vašich časových možností cca 1-3x měsíčně.

NEJBLIŽŠÍ CYKLUS ŠKOLENÍ DOBROVOLNÍKŮ:
1. část: úterý 2. listopadu 2021 (17-20 hod.)
2. část: úterý 9. listopadu 2021 (17-20 hod.)
3. část: úterý 16. listopadu 2021 (17-20 hod.)

Pro vstup do dobrovolnického programu je třeba absolvovat
všechny tři části. Školení dobrovolníků předchází osobní schůzka.
Těšíme se na spolupráci s vámi.
Kontakty:
E-mail: dc@okamzik.cz
Tel: 233 379 196, 775 209 055, 604 841 926
Web: www.okamzik.cz

CO VÁS ZAJÍMÁ

PROJEKT LES DO KAPSY

A

JE TO! Máme školní les, výukový les nebo les do kapsy.
Říkejte našemu lesu, jak chcete, faktem ale zůstává, že
žáci Základní školy Jana Wericha a Mensa gymnázia zasadili na školním pozemku téměř 1000 listnatých stromů (dubů,
lip, habrů, jilmů, bříz, olší, jeřábů, topolů, svíd, hlohů a dalších).
Před vlastní výsadbou nastal první velký problém – jak stromky
rovnoměrně rozmístit? V hodinách pracovních činností žáci pozemek přeměřili a spolu s vyučujícími vykolíkovali jednotlivá pole.
Potom jen vypočítali plochu a rozdělili potřebný počet stromků.
A měli jsme využití lesa v matematice.
Naštěstí vedení školy objednalo pěkné počasí, rozpis tříd byl
připraven podle rozvrhu tak, aby žáci nepřišli o hlavní předměty,
a v úterý 19. října nastoupili první „lesní dělníci“ na místo budoucího
lesa. Trochu nás zaskočilo ranní vysílání Studia 6 s natáčením přímého vstupu, nervozitu jsme však brzy překonali a začali sázet. Děti
pracovaly s nadšením. Bojovaly s tvrdou zeminou. Hloubily, sázely,
urovnávaly plochu a les nám rostl přímo před očima. Ranní televizní
vstup se povedl a výstižně ukázal, co se vlastně v naší škole děje.
Během úterního a středečního dopoledne žáci vysadili téměř
všechny stromky. Poslední stromečky byly určeny pro dobrovolníky, paní starostku a ředitelky ZŠ a Mensa gymnázia. Ve 14
hodin jsme měli hotovo a mohli jsme začít oslavovat. Všechny
účastníky na začátek akce pozval sbor trubačů ze Střední lesnické
školy a odborného učiliště Křivoklát, potom promluvil Jan Froněk ze Vzdělávacího centra Tereza, které je garantem projektu,
a následovalo vysazení posledních stromků. Paní starostka a ředitelky obou škol za vydatné pomoci žáčků naší školy vysadily
připravenou lípu a dva jeřáby. Pak se k nim připojili i rodiče nebo
prarodiče s dětmi a sázeli, přidávali dřevní štěpku a rovnali terén.
Po zahájení žáci druhého stupně a studenti Mensa Gymnázia připravili pro mladší spolužáky zajímavé úkoly zaměřené na
poznání lesních rostlin a zvířat. Nakreslili hezké obrázky, zajistili
spoustu přírodního materiálu, vytvořili zvukové i praktické ukázky.
Na padesáti stanovištích tak děti rozlišovaly stopy zvířat, druhy
ptáků, jedovaté houby od jedlých. Poznávaly také hlasy zvířat,
stromová patra, druhy šišek a plodů. Přiřazovaly lesní plody ke
keřům a zvířatům potravu. Vyzkoušely si lukostřelbu, skákat

Foto: archiv ZŠ Jana Wericha

jako zajíc nebo jelen, nebály se jít poslepu neznámým lesním
prostředím. Šikulové si mohli vyrobit přírodní tužku, růži z listů,
medaili nebo třídit semínka. Zahráli si pexeso, sbírali šišky na
čas, házeli kroužkem. Zjistili také, co se ze dřeva vyrábí, jak se
stromky pěstují a jak je mohou chránit.
V krásném slunečném odpoledni jsme si slavnost všichni hezky
užili. „Les ve škole“ je pro děti v okolí úžasná věc. Dnes už vědí,
jak a čím je les důležitý. Jsme rádi, že ho v naší zahradě máme. Je
zatím maličký, ale poroste a my budeme sledovat, jak mu to jde.
Na závěr chceme poděkovat Janu Froňkovi ze Vzdělávacího
centra Tereza a Ing. Vladimíru Janečkovi, Ph.D. z České zemědělské univerzity. Děkujeme také trubačům ze Střední lesnické
školy Křivoklát, všem učitelům a žákům, kteří se podíleli na výsadbě a přípravě stanovišť a Sboru dobrovolných hasičů Řepy,
kteří ochotně na závěr slavnosti stromky zalili. Udělali tím velikou
radost nejen stromečkům, ale i přihlížejícím dětem, které se začaly v novém lese „zabydlovat“.
IVETA JAVŮRKOVÁ
JANA FIŠEROVÁ

JÍDELNA A VARNA V ZŠ JANA WERICHA V NOVÉM!

Ž

áci a učitelé ze Základní školy Jana Wericha se již dočkali a mohou plně využívat školní jídelnu, která prošla náročnou kompletní rekonstrukcí, o které jsme vás informovali
v minulém čísle Řepské 17.

Foto: -ras-

www.repy.cz

Stejně tak nová varna nyní disponuje moderním vybavením,
které jistě usnadní práci personálu.
Nezbývá, než všem strávníkům popřát dobrou chuť!

Foto: -ras-
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY V LISTOPADU

INFORMACE O MOBILNÍM SBĚRU
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH

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

zimním období neprobíhá pravidelný mobilní (zastávkový)
sběr nebezpečných odpadů, jedlých olejů a tuků od občanů. Svoz bude obnoven v roce 2022 v březnu.
Pro odložení nebezpečných odpadů lze využít sběrné dvory
hl. m. Prahy.

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

budou na daném stanovišti zůstávat přes noc.
5. 11.
13. 11.
19. 11.
26. 11.

14-18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
12-16 hod. Parkoviště ul. Jiránkova
14-18 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
14-18 hod. Parkoviště Galandova

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

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

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

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

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

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

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

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

KAM S BIOODPADEM
Stanoviště BIOVOK:

6. 11. 13-16 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
27. 11. 9-12 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
Přistavované kontejnery budou s obsluhou.
Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky
rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, skořápky od vajec apod.
Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, znečištěné piliny a hobliny, apod.
Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy.

UPOZORNĚNÍ!

Biovoky budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, v případě naplnění kontejneru před koncem doby přistavení budou
kontejnery měněny za prázdné.

Prosíme všechny obyvatele naší městské části o využívání
velkoobjemových kontejnerů.
Jistě nechceme, aby Řepy vypadaly takto...

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17

O

d října letošního roku byl na území
městské části rozšířen sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácností k dalšímu využití. Na níže uvedených stanovištích tříděného odpadu
byly rozmístěny černé nádoby s fialovým
poklopem, které jsou určeny k odkládání
jedlých olejů a tuků. Obsluhu nádob zajišťuje společnost Viking group, s.r.o, a to
s četností jedenkrát měsíčně, v případě
předčasného naplnění sběrné nádoby je
možné zajistit častější odvoz. V rámci
umístění nádob došlo ke zrušení stanoviště v areálu OŽPD v ulici Bendova. Důvodem je umísťování nádob pouze na stanovištích tříděného odpadu a tato podmínka
zde nebyla splněna. V současné chvíli
probíhá schvalování dalších osmi stanovišť, o přistavení nádob a jejich umístění
vás budeme informovat.
Oleje a tuky shromažďujte do PET lahví a odkládejte do sběrných nádob, pokud
možno plné, pevně uzavřené, aby se

předešlo znečištění nádoby a sběrného
místa. Sběr není určen pro motorové oleje a maziva (patří do sběrného dvora jako
nebezpečný odpad), obaly a zbytky jídla,
jiné odpady.
Upozorňujeme, že i nadále je možné
využít k odevzdání olejů a tuků sběrné
dvory, sběr olejů je zařazen i do mobilního
sběru nebezpečného odpadu.
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A DOPRAVY
Nádoby jsou v současné době umístěny na těchto stanovištích tříděného odpadu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Vondroušova 1210/46, u separace č. 28
Makovského č.p. 1222/25,u separace č. 47
Žufanova 1095/10, u separace č. 12
Šímova, u separace č. 16
K Mostku 341/20, u separace č. 67
Čistovická 531/60, u separace č. 15
Podkrkonošských tkalců 453/2, u separace č. 41

PŘI VENČENÍ PSŮ BUĎTE OHLEDUPLNÍ

M

agistrát hlavního města Prahy nemá obecně závaznou
vyhlášku, která by upravovala pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství. V současné době
je v platnosti jen vyhláška, která upravuje pohyb psů ve veřejné zeleni. Majitelé psů by přesto měli respektovat to, že
ostatní lidé nechtějí být obtěžování jejich pejskem. Na sociálních sítích se občas objevují případy, kdy pes napadl jiného
psa nebo i cizího člověka. „V poslední době se na mě obrátilo několik občanů, že na ně „vystartoval“ pes, který nebyl na
vodítku. Apeluji tedy na všechny majitele, aby především při
pohybu v zástavbě, měli svého psa na vodítku a pod kontrolou,“ vyzývá starostka Alena Kopejtková. Stejně tak by měli
rodiče poučit své ratolesti, že pes je živý tvor a je potřeba se
podle toho k němu chovat.
Majitel psa musí zabránit tomu, aby pes obtěžoval jiné osoby
či zvířata. Pohyb psů na veřejném prostranství omezuje vyhláška
o zeleni (č.6/2001 Sb. hl. m. Prahy). Zákaz vstupu psů platí pro
dětská hřiště a pískoviště. Volné pobíhání psů není povoleno ve
veřejné zeleni s výjimkou míst, kde to příslušná značka výslovně
povoluje. „V naší městské části bychom chtěli vytvořit prostor
pro volné venčení v prostoru za bikrosem,“ dodal místostarosta
Martin Marek.
V případě napadení nebo pravidelného obtěžování psem je
nutné kontaktovat městskou policii nebo Policii ČR. Magistrát
hlavního města Prahy připravuje novou vyhlášku, která má změnit dosavadní pravidla pro pohyb psů. Měla začít platit od 1. října
2021, ale tento termín nebyl dodržen a zatím se neví, kdy se
bude projednávat na Zastupitelstvu hl. m. Prahy.
JIŘÍ HOLUB

www.repy.cz
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CO VÁS ZAJÍMÁ

KOMISE PRO KULTURU A VZDĚLÁVÁNÍ
SE PŘEDSTAVUJE
Vážení čtenáři, také v listopadovém
čísle Řepské sedmnáctky vám chceme
představit další z komisí Rady městské
části. Tentokrát se jedná o Komisi
pro kulturu a vzdělávání, níže si můžete
přečíst také krátký rozhovor s jejím
předsedou Josefem Dirbákem.

KOMISE PRO KULTURU
A VZDĚLÁVÁNÍ
Komise pro kulturu a vzdělávání navrhuje koncepci podpory rozvoje kultury
a vzdělávání na území MČ Praha 17.
Na základě potřeb městské části komise iniciuje kroky vedoucí ke zlepšení
vzdělávání a kulturního života na území
městské části.
Komise průběžně vyhodnocuje plnění programového prohlášení Rady
městské části Praha 17 v oblasti kultury a vzdělávání a v případě potřeby
iniciuje opatření vedoucí k jejich realizaci. Při plnění svých úkolů komise spolupracuje se zástupci městské
části, příslušnými radními, a ostatními
komisemi. Případně také s dalšími odbornými skupinami zřízenými Radou
městské části a se zástupci Kulturního
centra Průhon jako arbitra kulturního
dění na území Řep a projednává návrhy
těchto odborných orgánů.
Komise samozřejmě řeší i mnoho
dílčích záležitostí ve vztahu ke svým
kompetencím, dle aktuálního dění a potřeb. Josef Dirbák je předsedou komise
pro Kulturu a vzdělávání od roku 2018.

JOSEF DIRBÁK
Ženatý, 2 děti, 43 let.
V Řepích žije 10 let.
Od roku 2018 je zastupitelem městské
části a předsedou Komise pro kulturu
a vzdělávání a členem Komise pro sport
a volný čas.

Která zásadní témata jste při jednání komise řešili v minulosti?
Jako komise jsme si hned na prvním zasedání v roce 2018 dali několik cílů. Těmi
dvěma hlavními byla iniciace a podpora spolupořádání pásma akcí spojených
s oslavou 30. výročí Sametové revoluce
v roce 2019 a připomenutí uplynutí 400
let od bitvy na Bílé hoře.
Myslím, že obojí se podařilo městské
části uspořádat velmi kvalitně a na vysoké
úrovni. Zvlášť ta Bílá hora byla komplikovaná, protože přípravy započaly prakticky
v prvním lockdownu. Všichni do toho investovali hodně času a peněz s nejistým
výsledkem a kdyby se povedlo opravdu
vše, bylo by to monumentální. I tak si myslím, že není za co se stydět. Samozřejmě
ani jedno by se neobešlo bez pomoci KC
Průhon nebo sester benediktinek z kláštera na Bílé Hoře.
Nevím, zda se jednalo o téma zásadní,
ale společně s Komisí pro životní prostředí,
veřejný prostor a Smart City jsme na podzim roku 2019 připravili anketu o umístění
druhé knihobudky na území Řep, a nakonec také přispěli k její instalaci.
Jakou problematiku v činnosti Vaší komise považujete za nejdůležitější?
Jako poradní orgán může naše komise témata spíše než realizovat, tak nastavovat. Po téměř dvou letech pandemie dostala kultura dost na frak a co si
budeme povídat, se vzděláváním dětí
a mládeže to bylo také dost složité. Myslím si, že teď je důležité podpořit vedení městské části a vedení vzdělávacích
a kulturních institucí k návratu do „normálu“, respektive podpořit je v případě
dalšího lockdownu.
Jakým tématům se komise bude věnovat v budoucnu?
Měl by to být právě návrat do toho „normálu“. Děti se vrátily do škol, ale je otázkou, v jakém stavu? Vracejí se tam rády?
Bylo by dobré vytvořit prostředí jakéhosi
„statu quo ante“, tedy stavu před tím, než
začala všechna ta opatření.
Děti by měly mít ve vzdělávacích institucích oporu a ne nepřítele. Vracet se
do vzdělání jakoby po rekonvalescenci.
Jsme tady pro tebe, můžeš se na nás
spolehnout, ale je to i o tobě! Ty musíš
chtít a pracovat.
Podobné je to s kulturou. Obecně se
ví, že na kulturní, ale i sportovní akce chodí výrazně méně lidí než před covidem.
Vedení městské části si je toho dobře
vědomo a již nyní se společně zabýváme

Foto: archiv Josefa Dirbáka

jakousi reflexí návštěvnosti a oblíbenosti
kulturních akcí v Řepích nejenom z pohledu městské části jako zřizovatele a pořadatele převážné většiny akcí, ale především z pohledu občana. Jaký typ akcí ho
zajímá, co ho baví a co je už naopak, díky
změně společenského paradigmatu, jaksi
přežité. Jsou to spíše komorní a tradiční
akce, koncerty, představení nebo spíše
akce v prostoru nebo například streamy?
Mají vůbec občané zájem, a nemají naopak
strach se setkávat? Toto je myslím důležité a o těchto tématech bych chtěl v rámci
komise diskutovat.
Také je o mně známo, že se velmi zajímám o veřejný prostor a rád bych se dále
zabýval implementací umění a kultury do
veřejného prostoru. Dále bych rád pokračoval v podpoře propojování řepských
spolků a institucí při organizaci různých
akcí a vytváření prostoru společenského.
Netvrdím, že naše komise je z těch
komisí klíčových, ale vzdělávání a kulturu
já osobně považuji za důležitou součást
našich životů a kdo ví, možná právě teď
může přijít náš čas.
DĚKUJI ZA ROZHOVOR.
RADKA SÁLUSOVÁ
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seznam akcí a zápasů
lisTopad 2021
• 5.11.2021 - 20:00

AC SPARTA PRAHA 17 x MĚLNÍK

• 7.11.2021 - 19:45

SK ŠPANIELKA ŘEPY x METEOR (1. TŘÍDA ŽEN VOLEJBAL)

• 11. - 13.11.2021

FLORBALL PRAGUE MASTERS

• 14.11.2021

AC SPARTA PRAHA 17 - JUNIORSKÁ LIGA

• 14.11.2021 - 19:45

SK ŠPANIELKA ŘEPY x STŘÍŽKOV (1. TŘÍDA ŽEN VOLEJBAL)

• 15.11.2021 - 19:30

TJ TATRAN STŘEŠOVICE x TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ
VINOHRADY; 19:20 ČT sporT - PŘÍMÝ PŘENOS

• 17.11.2021 - 19:00

TATRAN STŘEŠOVICE x FBC 4CLEAN ČESKÁ LÍPA

• 19.11.2021 - 20:00

AC SPARTA PRAHA 17 x ČESKÁ LÍPA

• 20. - 21.11.2021

ŘEPSKÝ POHÁR - 2. NEJVYŠŠÍ MLÁDEŽNICKÝ
PINGPONGOVÝ TURNAJ (SF SKK EL NIŇO PRAHA)

• 24.11.2021 - 19:30

TATRAN STŘEŠOVICE x FBC LIBEREC

• 27.11.2021

LAKROSOVÝ TURNAJ PRO DĚTI - POŘÁDANÉ ČESKOU
LAKROSOVOU UNIÍ, DĚTI 1. STUPEŇ ZŠ

• 28.11.2021 - 19:00

AC SPARTA PRAHA 17 x SVAROG

Sportovní centrum Řepy, Na Chobotě 1420/16, 163 00 Praha 6 - Řepy.
Kontakt: +420 222 204 103, e-mail: info@sc-repy.cz, web: www.sc-repy.cz
A4 scr program 5.indd 1

25.10.2021 21:04:36

INFORMUJEME

SPORTOVNÍ CENTRUM ŘEPY INFORMUJE

JAKÉ TYPY SAUN NAJDETE V NAŠEM
SPORTOVNÍM CENTRU?
V minulém čísle Řepské sedmnáctky jsme vám přinesli článek
archiv redakce
o tom, jak je přínosné saunování proFoto:
lidský
organismus.
Listopadový zpravodaj by vám chtěl podrobněji představit jednotlivé
typy saun, které ve Sportovním centru Řepy můžete navštívit.
n Pročišťuje kožní póry a pomáhá proti celulitidě.
n Urychluje metabolismus a pomáhá tak
při hubnutí.
n Osvědčuje se při léčbě následků úrazů.
n Vysoká vlhkost a pára působí na vaše
tělo zevnitř i zvenku. Všeobjímající ticho
a pára, která vás zcela obklopuje. Starosti všedního dne jsou tytam. Alespoň pro
ten okamžik určitě.

BIO SAUNA

n Prohřívárna s nižší teplotou (65-70 °C)
a vyšší vlhkostí (20-30 %) umožňuje příjemné prohřátí s jedinečným perličkovým
pocením s vůní éterických přírodních olejů
podporujících zlepšené dýchání.
n Kvalitní sauna vhodná i pro děti, rodiny, seniory nebo ženy, zkrátka pro všechny, kteří nevyhledávají vysoko stupňové sauny.
n Tato sauna vám zprostředkuje nevšední
zážitek z jemného pocení.

KNEIPPŮV CHODNÍK

PARNÍ LÁZEŇ

n Příjemné prohřátí v páře ovoněné přírodními vůněmi, solným roztokem nebo
jedlou sodou, to vše v přítmí pod osvětlenou kupolí s pocitem měnícího se hvězdného nebe.
n V parní lázni se poskytují při ceremoniálech peelingové detoxikační a regenerační
procedury. V rámci ceremoniálů zde probíhá solný peeling a medový balzám.
n V parní lázni lze provádět i proceduru
metličkování.
n Kapacita max. 15 lidí.
n Teplota v parní lázni (45-49 °C) pocitově však vyšší díky i vyšší vlhkostí
(90-100 %).
Jak pára působí na váš organismus?
n Pomáhá při onemocnění horních dýchacích cest ideálně s přidáním jedlé sody
n Léčí chronická onemocnění nosohltanu a hlasivek.
n Prevence proti revmatu a bolestem svalů a kloubů.
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n Kneippův chodník je jedna z velmi oblíbených vodoléčebných a relaxačních pro-

cedur, které využívají střídání teplé a studené vody. Kneippův chodník je tvořen
bazénky se studenou a teplou vodou. Teplá voda má 40 °C studená 12 °C.
n Pozvolna procházíte jednotlivými bazénky, které jsou navíc vyložené malými
oblázky. Díky tomu dochází k masírování
chodidel zespoda a vlivem střídání teplé
a studené vody k prokrvení nohou. V teplé
vodě se doporučuje přešlapovat jednu minutu, ve studené zhruba 5 vteřin. Tento cyklus je dobré několikrát opakovat. Poslední musí být pohyb ve studené vodě a pak
následuje otření nohou dosucha.
Účinky Kneippova chodníku:
Tato příjemná procedura vede ke zlepšení
prokrvení nohou, zlepšení celkového metabolismu a krevního oběhu. Následkem
toho se také cévy nohou stávají pružnější
a pružnější je i achilovka. Tato procedura
nemá žádná zdravotní omezení a mohou
si ji dopřát všichni bez rozdílu věku.

FINSKÁ SAUNA

n Sauna s teplotou 95 °C pro důkladné
prohřátí.

INFORMUJEME

n Max. kapacita cca 30 lidí.
n Klasická suchá sauna. Probíhají zde klasické a relaxační ceremoniály.
n Při předem oznámených saunových
ceremoniálech je teplota v sauně snížena na 70 °C.
n Saunové ceremoniály poskytují zkušení saunéři. Saunování zpříjemní hudba, speciální osvětlení, ochlazování saunového topidla a 100% éterické oleje
pro provonění sauny na koulích z ledové tříště.

OCHLAZENÍ

n Na zahřívání v sauně reaguje organizmus
zvýšením tepové frekvence, roztažením cév
pod povrchem pokožky a zrychlením cirkulace krve. Dochází ke zvýšenému pocení, které ochlazuje pokožku, a zároveň jsou vyplavovány nečistoty z otevřených pórů. Návštěva
studené vody pak v kůži póry opět stáhne.
n K ochlazení slouží kromě sprch ochlazovací bazénky oddělené pro muže a ženy
o objemu téměř 5 m3.

www.repy.cz

n Před vstupem do bazénku je nutno se
vždy nejprve osprchovat!
n Do bazénku je zakázáno skákat
n Ledová studna s jímkou – je umístěna
v prostoru společných sprch.

SOLNÁ SAUNA

n Solná sauna nabízí zdravé prostředí pro
saunování při teplotě 65-80 °C.
n Ze solných panelů, umístěných na
stěnách prohřívárny se do ovzduší postupně uvolňují blahodárné minerální látky.
n Max. kapacita 12 lidí.

SAUNA BAR

n V rámci wellness centra je vám k dispozici Sauna bar s místy na sezení s nabídkou teplých a studených nápojů a dalšího občerstvení.

ODPOČINEK

n Odpočívárny jsou nedílnou součástí našeho wellness.

n Odpočívárna slouží k uvolnění a odpočinku v klidu.
n Další místo, kam si můžete přijít odpočinout například po pobytu v sauně, je
i střešní zimní zahrada a venkovní terasa
na střeše nad bazénem.
Kdy můžete přijít?
Informaci o provozní době, termínech ceremoniálů, vstupném či oblíbeném saunování při svíčkách naleznete na webových stránkách sc-repy.cz a pro rezervaci
svého místa zejména na oblíbených ceremoniálech využijte rezervační systém na
sc-repy.isportsystem.cz.
Na vaší pravidelnou návštěvu se těší
kolektiv Sportovního centra Řepy.
V příštím čísle Řepské sedmnáctky pro
vás chystáme podrobné informace k saunovým cemoniálům.
JOSEF DIRBÁK
FOTO: -RAS-
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KONCERT
PRO SENIORY
SOKOLOVNA
ČTVRTEK 18. 11. OD 14 hod.
Program:
Slovem provází Petr Salava
Své hity zazpívá k tanci i poslechu
Pavlína Filipovská
Pavel Větrovec – dlouholetý dirigent Orchestru
Karla Gotta zahraje Věčně zelené melodie.
Pohoštění, losování o ceny, zábava, tanec.
Pořádá Centrum sociálně zdravotních služeb
pod záštitou MČ Praha 17.

PROGRAMY PRO ŘEPSKÉ
SENIORY

PROGRAM VYCHÁZEK
PRAHOU PRO SENIORY
LISTOPAD 2021
„Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí, připravuje pro
zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně
známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých
exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významFoto: archiv redakce
ných
pražských osobností…

ÚTERÝ 16. 11. 2021
„ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ ZÁKOUTÍ HORNÍHO
PODSKALÍ“
Původní Podskalí začínalo v Náplavní ulici u Mánesa. Od velké povodně v r.1890 bylo z bezpečnostních důvodů rozděleno na horní a dolní část nejen výškově, ale i vzhledově.
Vznikla tak kuriózní oblast pod Karlovým náměstím ve stylu Pařížské ulice.
Budeme objevovat neznámá podzemní podlaží secesních
činžáků a skryté zahradní dvory na úrovni středověkého
Podskalí.
Sraz v 11 hod. na Palackého náměstí před pomníkem
Fr. Palackého. Prohlídku povede Ing. Stěnička. Doba trvání 1-1,5 hodiny. Vstupné 50 Kč.

Kulturní dům na Bílé Hoře, foto: archiv redakce

KLUB SENIORŮ PRŮHON

Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17, Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program v listopadu: 3. 11. Klubové sezení, 10. 11. Klubové
sezení, 17. 11. státní svátek - zavřeno, 24. 11. Klubové sezení.

KLUB SENIORŮ ŘEPY (KSŘ)

Každou středu, od 9 do 11 hodin v KC Průhon, Socháňova
1220/27, Praha 17.
Klub vede Mária Szitányiová.
Program v listopadu: 3. 11. Prezentace, teoretické povídání
a obeznámení se zdravotními pozitivy tance s lektorkou Munou,
10. 11. Klubové setkání, 17. 11. státní svátek - zavřeno, 24. 11.
Klubové setkání.

KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ (KLAS)

Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, Kulturáček na Bílé Hoře,
Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17.
Klub vede Světlana Rozkowetzová.
Program v listopadu: 1. 11. Prezentace, teoretické povídání
a obeznámení se zdravotními pozitivy tance s lektorkou Munou,

8. 11. Klubové setkání s jubilanty, 15. 11. Volný program, 22. 11.
Volný program, 29. 11. Vánoční klubová tombola.

KLUB SENIORŮ CENTRUM

Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, Bendova
1121, Praha 17.
Klub vede Jitka Hanzlová.
Program v listopadu: 2. 11. Ruční práce - podzimní dekorace,
9. 11. Ruční práce - podzimní dekorace, 16. 11. Promítání filmu,
23. 11. Společenské hry, 30. 11. Beseda o zajímavostech Prahy.

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 hod.
Mgr. Monika Čermáková, ředitelka CSZS
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PRVNÍ SEZÓNA JE ZA NÁMI:
CO PŘINESLA KOMUNITNÍ ZAHRADA ŘEPŮM?

M

yslím, že nebudu přehánět, když napíšu, že se naše sousedská zahrada stala součástí života v Řepích.
Tam, kde dřív byl neudržovaný a zanedbaný prostor, vyrostla zahrada se vším všudy.
Když jsme ji slavnostně v květnu 2019 otevírali, nebylo na ní kromě narychlo vytvořených záhonků zhola nic. Po dvou letech je
vybavená vším potřebným k tomu, aby naše
zahradnice a zahradníci mohli na téměř 40
záhoncích radostně pěstovat rajčata, dýně,
ředkvičky, kedlubny anebo jahody.
Zahradu jsme se rozhodli zachovat otevřenou a tím ji ponechat k využití všem obyvatelům Řep – a jsem rád, že k nám několik
desítek lidí nosí cenný bioodpad ze svých
domácností a další se zastavují a obdivují
pokrok, který jsme udělali. Možná i to byl
jeden z důvodů pro štědrou podporu, kterou jsme od obyvatel Řep dostali pro nákup
speciálního kompostovacího WC. Aby to
nebyla jen všední „kadibudka“, vybarvili
jsme ji ve stylu umělce Hundertwassera,
s jehož typickým uměleckým rukopisem
se můžete setkat u mnoha budov ve Vídni.
Ještě jednou velký dík všem!
A velký dík si také zaslouží všichni, kteří
přispěli na obnovu řepské lípy – tento nádherný strom po desetiletí zdobil Řepy, a protože se shodou okolností nacházel kousek
od naší zahrady, rozhodli jsme se ji znovu
zasadit a uspořádat sousedskou slavnost.
Inspiraci jsme našli v Hostivicích - Břve, kde
parta nadšenců pečuje o prostor bývalé plovárny u tamějšího rybníka a svépomocí ho
zvelebuje. Jsem rád, že se v rámci kampaně
jako první „zaprášilo“ po výrobcích našich
členek… A vůbec že dopadla tak skvěle.

KULTURNÍ LÉTO NA ZAHRADĚ

Naše zahrada samozřejmě není jen o pěstování a bioodpadu. Na letošní léto jsme
připravili šňůru koncertů: pod naším své-

Foto: archiv Komunitního spolku Řepy

pomocí vybudovaným altánem vystoupilo
duo SOUKOT, famózní zpěváci Ivan a Cyril
nebo umělec říkající si Pishcoth. Letní středeční podvečery byly tedy plné známých
melodií; prostor za konečnou tramvají
ožil a hudba navíc přilákala kolemjdoucí,
kterým jsme nabídli také doma připravené občerstvení, a hlavně dobrou náladu. A pro rodiče, kteří si chtěli vychutnat
zážitek a mít postaráno o své děti, jsme
spustili dětské dílničky, které budou pokračovat i dál.

A CO CHYSTÁME DO DALŠÍCH
MĚSÍCŮ?

Samozřejmě plánujeme spoustu dalších
akcí, o kterých dáme včas vědět. Co nás
čeká úplně nejdříve, je návštěva Mikuláše, čerta a anděla na naší zahradě. Ta pro-

běhla minulý rok v plné parádě, s hudebním vystoupením, zpěvem a básničkami.
Advent bude vůbec nabitý sváteční náladou a můžeme si tedy být jistí, že ani my
nebudeme zahálet.
Pokud chcete mít jistotu, že vám žádná
z našich akcí neunikne, napište nám svůj
email na kzrepy@gmail.com, zařadíme vás
na náš rozesílač. Nebo sledujte naši stránku na Facebooku (www.facebook.com/
kzrepy) či web (www.kzrepy.cz).
A hlavně: nezapomeňte se za námi
někdy stavit. Ve středu máme až do konce podzimu sousedská setkání, rádi vás
uvidíme!
LUKÁŠ POKORNÝ, PŘEDSEDA
KOMUNITNÍHO SPOLKU ŘEPY

RE-SÁČKUJEME

P

rojekt Re-sáčkujeme mezi sebe rád
přivítá seniory, kteří by se chtěli podílet na šití látkových sáčků na pečivo. Látkové sáčky budeme nabízet za
dobrovolný příspěvek v pražských pekařstvích. Výtěžek pak v plné výši poputuje
právě seniorům, kteří se budou na šití podílet. Máte zájem se k nám přidat?
Ozvěte se naší koordinátorce Elišce
Foto: archiv „Trenéři ve škole“
Haumerové na tel. 602 877 804 nebo nám

www.repy.cz

napište e-mail na resackujeme@gmail.com.
A pokud víte o někom, koho by spolupráce
s námi zajímala, dejte mu na nás, prosím,
kontakt.
Pomocí ručně vyráběných látkových
sáčků na pečivo vytváří projekt Re-sáčkujeme alternativu k jednorázovým sáčkům,
čímž snižuje jejich spotřebu v pražských
pekařstvích. Pravidelně také pořádáme
workshopy pro veřejnost, kde společně

šijeme látkové sáčky a vyrábíme voskované ubrousky. Budeme moc rádi, pokud
se i naše budoucí švadlenky či krejčí
workshopů zúčastní a my se jim tak budeme moci odvděčit mezigeneračním
setkáváním.
Projekt je realizován organizací INEX
– SDA za podpory Evropského sboru solidarity.
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Výstava:
Postava, postavy

SOBOTA 18:00

Výstavu dvanácti grafiků z Hollaru je možné navštívit v KC Průhon do
konce prosince 2021. (vstup zdarma)

07

NEDĚLE 15:00

Divadlo pro děti:
Dva kašpaři

Jojo a Bobo jsou dva kašpaři, mezi kterými dochází ke konfliktům. Většinou totiž oba chtějí totéž. Ale přes veškeré potíže se vždy usmíří, mají
se rádi a zůstávají přáteli. Loutkovo-klaunské představení. Hraje: Divadlo
Bořivoj. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 70 Kč)

09
ÚTERÝ 19:00

Havaj za hubičku
(cestovatelský stand-up)

Stand-up o 3 měsíční sólo cestě nalehko, s minimálními náklady, ale o to více
zážitky. Michaela Hrdá projela 4 ostrovy, kde surfovala, chodila po horách, bydlela na stromě s hvězdou české Cestománie, stala se součástí havajské svatby nebo jí uletělo letadlo. Plavala s delfíny, želvami nebo se honila s divočáky.
Stále cestovala nalehko a za hubičku i přesto, že je Havaj jedna z nejdražších
zemí, kde kdy byla! Sál KC Průhon. (vstupné 120 Kč/100 Kč studenti, senioři)
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SOBOTA 15:00

Divadlo pro děti:
O pejskovi a kočičce

Pohádka volně inspirovaná knihou Josefa Čapka. Loutkové divadlo, veselé
a známé pohádky: O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu; O pyšné noční
košilce; Jak si pejsek a kočička dělali k svátku dort. Příběhy doprovázeny písničkami. Hraje: Divadlo Tondy Novotného. Sál KC Průhon. (vstupné 70 Kč)
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SOBOTA 15:00

Představení pro děti:
Mlsotkové

13

SO 15:00 - 22:00

Odpoledne plné
talentu!

PRO
CELOU
RODINU

Zábavné odpoledne, kde se sejde hned několik talentů, které v rámci programu představíme a ty nejlepší i oceníme! Těšit se můžete na účastníky
výzvy UKAŽ SVŮJ TALENT! a výherce Literární soutěže a sborník těch nejlepších! Od 15:00 vystoupení pro děti “Mlsotkové”; 16:00 1. část koncertu finalistů Ukaž svůj talent!; 16:30 vyhlášení Literární soutěže KC Průhon
a řepské knihovny; 16:45 2. část koncertu Ukaž svůj talent!; 17:15 vyhlášení vítězů talentové výzvy. Od 18:00 živá hudba v divadelní hospůdce:
Petr Urbánek - One Man Show. Sál KD Bílá Hora. (vstupné dobrovolné)
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Živá hudba: Petr Urbánek
(One Man Show)

Večer nabitý nejznámějšími hity z české i zahraniční scény od 60. let až
po současnost. Kytarista a zpěvák Petr Urbánek hraje celý večer k tanci
i poslechu, ale také k dobrému pivu či vínu v KD Bílá Hora. Zahraje skladby
kapel Lucie, Kabát, Chinaski, Wanastowi Vjecy, Aerosmith, The Beatles, Status Quo, Queen a další. Těšit se můžete na elektrickou kytaru, zpěv a propojení half-playbacku. Celá kapela v jednom – One man show! KD Bílá
Hora. (vstupné dobrovolné)
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NEDĚLE 15:00
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Pro děti: Jak pejsek
pouštěl na podzim draka

Jednoho podzimního rána se kočička s pejskem podívali z okna a na obloze
létali draci z papíru s barevnými ocásky. Kočičce se draci tolik líbÍ, že pejska
přesvědčÍ, aby si také jednoho vyrobili. A k tomu budou potřebovat pomoc
od dětí. Hraje: Divadlo Úsměv. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 70 Kč)

25

ČTVRTEK 18:00

PRO

STARŠÍ
Divadlo: TIK ŤAK
15 LET
(hra Laurenta Baffieho)

MUDr. Stern je světově uznávaný specialista na choroby obsedantní neurózy. Ve Francii tak ordinuje jen velice zřídka. V čekárně jeho ordinace na
něj čeká šest pacientů, kteří se museli objednat několik měsíců dopředu.
Slavný terapeut na sebe ale nechává čekat. Jeho letadlo má ve Frankfurtu
zpoždění. Pacienti, pronásledovaní svou chorobou a nekontrolovatelnými „tiky“, se snaží zahnat nudu, povídají si spolu, navzájem se seznamují,
hrají monopoly, dokonce se sami pokoušejí o skupinovou terapii. Jak takovýto „dýchánek“ dopadne? Hraje: Spolek Přeživší, z. s. Sál KC Průhon.
(vstupné 100 Kč základní/80 Kč studenti, senioři, ZTP)
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SOBOTA 15:00

Interaktivní písničková show vás zaručeně vtáhne do děje a pobaví. Rodinné představení plné originálních písniček, tance, kouzelnických triků
a gagů v podání trojice: Jahů, Kokí a skřítek Mlaskoš. Představení připravilo
Pigy rádio a Země zábavy. Sál KD Bílá Hora. (vstupné dobrovolné)
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Divadlo pro děti:
Čas zázraků

Mís

A

Autorská pohádka inspirovaná slavným příběhem „Vánoční koleda“ od
Charlese Dickense. Pohádka plná kouzelných momentů, které ožívají
zejména v době adventní a vánoční. Všichni, co ještě věří na zázraky, si
v této pohádce jistě přijdou na své. Hraje: Dobře naladěné divadlo. Sál KC
Průhon. (vstupné 70 Kč)
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NEDĚLE 14:00,
15:30, 17:00

Vánoční dílna:
Adventní věnec

Vlastnoručně vyrobený věnec z přírodního materiálu a v oblíbených
barvách, bude vašemu domovu slušet nejlépe! Termíny: 14:00 - dvojice
rodič + dítě od 5 let (max. 6 dvojic); 15:30 či 17:00 jednotlivec od 10 let
(max. 10 účastníků). Přihlášky a platby: nejpozději do 19.11.2021. Přihlášení v kanceláři č. 2, 1. patro KC Průhon. Kontakty: tel. 601 324 846,
e-mail: kurzy@pruhon.cz. Místo konání: KC Průhon. (Cena: 320 Kč za 1
sadu materiálu.)

TIP NA PROSINEC: ne 5.12.2021 - Mikulášská nadílka v KD Bílá Hora
ne 12.12.2021 - Dílna: Drobné dárky v KC Průhon
Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, tel. produkce: 728 404 042, e-mail: info@pruhon.cz
Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy, tel. produkce: 777 320 390, produkce@kdbh.cz
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Knižní
amnestie

15. - 28.11.2021
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by
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Odpouštíme pozdní vrácení knih! Máš doma
vypůjčené knihy, u kterých nabíhá zpozdné?
Právě teď je vhodná doba je vrátit bez sankcí!
Vracet můžeš přímo v naší řepské knihovně,
nebo do Biblioboxu před budovou KC Průhon. U všech knih vrácených v termínu odpustíme zpozdné v jakékoliv výši!

Místní knihovna v Praze Řepích, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 17
www.pruhon.cz, knihovna@pruhon.cz, +420 601 324 852.
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Vstupné: 120 Kč základní/100 Kč studenti, senioři
Vstupenky v předprodeji v síti GoOut.cz a na pokladně KC Průhon.
KC PRŮHON, SOCHÁŇOVA 1220/27, 163 00 Praha 6 - Řepy
www.PRUHON.cz
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Cestovatelský stand-up
Michaely Hrdé o 3 měsíční sólo
cestě nalehko, s minimálními
náklady, ale o to více zážitky.

ÚTERÝ 9.11.2021
19:00 HOD
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Havaj
za hubičku

Své blízké zaručeně nejvíc potěšíte
vlastnoručně vyrobeným dárkem!
14:00
dvojice rodič + dítě od 5 let (max. 5 dvojic)

Vlastnoručně vyrobený věnec
z přírodního materiálu a v oblíbených
barvách, bude vašemu domovu slušet!
14:00
dvojice rodič + dítě od 5 let (max. 6 dvojic)
15:30, 17:00
jednotlivec od 10 let (max. 10 účastníků)
Cena: 320 Kč za 1 sadu materiálu
Přihlášky a platby:
nejpozději do 19.11.2021

né
b
o
r
D rky
dáěle 12.12.

16:00
jednotlivec od 10 let (max. 10 účastníků)
Cena: 290 Kč za sadu materiálu na 2 dárky.
Přihlášky a platby:
nejpozději do 3.12.2021
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a
n
Přihlášky a platby v kanceláři č. 2, 1. patro KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00, Praha - Řepy.
Kontakty: tel. 601 324 846, e-mail: kurzy@pruhon.cz, web: www.pruhon.cz
9:21:51
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PODZIM U NÁS VE ŠKOLCE

P

odzim je již v plném proudu a my s dětmi pozorujeme nádherné barvy kolem nás, které umí vykouzlit jen on. Příroda se sice
chystá k zimnímu spánku, ale to rozhodně neplatí pro nás. My
máme s dětmi plné ruce práce a hlavy plné nápadů. Tvoříme s přírodninami, které si děti donesly do školky. A tak se nám objevila na
nástěnce víla Jeřabinka, kterou zdobí korálky z jeřabin. Z barevných
listů jsme si udělali krásné obrazy a mnoho dalšího. V říjnu se v naší
školce vždy konala Dýňová slavnost, na kterou se všichni moc těšili. Bohužel minulý rok byla zrušena kvůli covidu. Letos jsme dětem
tuto radost nechtěli odepřít, a tak jsme si „Dýňovky“ užili v rámci
dopoledního programu. Děti si přinesly z domova vydlabané dýně
a také připravené masky skřítků Podzimníčků, na jejichž výrobě se
samy podílely. Na zahradě byly připravené různé soutěže a úkoly.
Nechyběla zasloužená odměna, ale tou největší bylo báječně strávené dopoledne.
ZA KOLEKTIV MŠ SOCHÁŇOVA
DENISA PAZDEROVÁ

Foto: archiv MŠ Sochánova

SPORTOVÁNÍ S PASTELKOU

P
Foto: archiv
MŠ Pastelka

SETKÁNÍ S AUTORKOU
DĚTSKÝCH KNÍŽEK
ANDREOU POPPROVOU

V

úterý 5. října předškoláci naší MŠ Pastelka navštívili Kulturní centrum Průhon, kde se setkali s ilustrátorkou a autorkou dětských knížek Andreou Popprovou. Akce proběhla při příležitosti týdne autorského čtení „Celé Česko čte dětem“.
Děti se hravou formou seznámily s veselou knížkou „Tajemství
permoníků“ a jejím vznikem. Autorka dětem přečetla část příběhu
z knihy a přinesla k nahlédnutí své originální ilustrace, které děti
mohly porovnat s knížkou. Nakonec děti navštívil sám Permoník,
který jim dal úkol v podobě pracovního listu „bludiště“ z knihy
„Tajemství permoníků“. Za správné vyřešení úkolu všechny děti
získaly drahokam na památku.
Předškoláci si měli možnost během besedy prohlédnout rozsáhlou tvorbu autorky knih, která se dětem svěřila, kde ráda tvoří. Pro
děti byla beseda velkým kulturním zážitkem a přínosem. Do MŠ
se děti vracely s knihami s věnováním autorky Andrey Popprové.
Beseda s milou autorkou určitě u dětí vyvolala zájem o knihu. Lze
si jen přát, aby takových podobných akcí pro děti bylo více.
EVA J.
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o dlouhém a náročném covidovém období celá Mateřská
škola Pastelka s radostí uvítala možnost sportování v novém Sportovním centru Řepy.
MŠ Pastelka podporuje pohyb u dětí ve věkovém rozmezí
3 až 7 let. Učíme děti odhadovat své možnosti, hravou formou
překonávat samy sebe, opakovaně se pokoušet o zdokonalování.
Správnou motivací chápat, že pohyb je součástí našeho života
přinášející nám radost. S dětmi ve školce nesoutěžíme. Víme,
že každý se snaží ze všech svých sil, proto děti podporujeme
v jejich úsilí správnou motivací, aby je cvičení ve školce bavilo.
Tím pádem jsme rádi využili příležitost zacvičit si během pěti
dnů ve sportovním centru pod vedením zkušených trenérů ze
sportovního klubu TATRAN STŘEŠOVICE, kteří se zaměřují na
všestranný pohybový rozvoj dětí a mládeže.
Ocenili jsme jejich profesionální, ale zároveň přátelský přístup
k dětem. Na sportování si trenéři připravili čtyři stanoviště, na kterých se děti postupně po jednotlivých odděleních vystřídaly. Po
zahřátí a rozcvičení se děti rozdělily do čtyřech skupin: fotbal, překážková dráha, florbal, basketbal. Sportovní program byl zábavný,
pestrý a různorodý. Pod vedením trenérů se děti zdokonalovaly
v pohybové gramotnosti a získávaly kladný vztah k pohybu. Rozvíjely
oblast hrubé motoriky, která je základem motoriky jemné. Největším překvapením pro děti byl příchod maskota Tatranu Střešovice
T-Rexe. Tyranosaurus se při cvičení stal parťákem a vzorem dětí.
Sportem, hrou a láskou vytváříme šťastný úsměv našich dětí.
KOLEKTIV MŠ PASTELKA

foto: archiv
-ras- MŠ Pastelka
Foto:

PRO DĚTI A RODIČE

NETRADIČNÍ HERNÍ PRVKY V MŠ BENDOVA

M

ateřská škola představuje pro naše nejmenší děti symbolickou první startovní čáru k jejich dalšímu vzdělávání. Právě ve školce se děti poprvé učí mnoha kolektivním dovednostem, rozvíjejí motoriku a poznávají nové
kamarády a svět kolem sebe. Každá z našich mateřských škol
se proto jistě snaží svým svěřencům pobyt ve školce zpříjemnit a zpestřit.
Mateřská škola Bendova se rozhodla reagovat na výzvu NPŽP
č.7/2019 s názvem „Přírodní zahrady“, která si kladla za cíl rozvoj
environmentálního vzdělávání u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním
prostředím. Podpora byla směřována na zkvalitnění zázemí pro
výuku ve venkovním prostředí.
Díky tomuto zajímavému projektu se dnes děti z Mateřské školy v Bendově ulici mohou radovat z mnoha netradičních herních
prvků, které pomohou k rozvoji dětských dovedností.
Na zahradě školky najdeme mimo jiné vyvýšené záhony, které v příštím roce umožní dětem aktivně se zapojit do pěstování

rostlin, k odpočinku jim jistě poslouží dřevěný altán s lavicemi.
Velmi poutavým prvkem je ovšem „lesní dendrofon“. Jedná
se o hudební nástroj z českých stromů a naučí i ty nejmenší
děti rozdíl mezi smrkem a dubem zábavnou formou. Každé ze
dřev zní trochu jinak a malí muzikanti si mohou vytvářet vlastní
melodie.
Zajímavým prvkem pro rozvoj psychomotoriky je balanční
chodník, který zlepšuje udržení rovnováhy. Je složen z několika
různých překážek a povrchů, které je třeba zdolat.
Dětmi oblíbenou atrakcí se také jistě stane veverčí dráha, která
je tvořena třemi různými částmi a nutí děti zdolávat např. chůzi
po špalcích nebo prolézat mezi jednotlivými kůly.
Malí objevitelé pak ocení hobití díru – tedy nápaditý přírodní
úkryt inspirovaný hobity z oblíbeného „Pána prstenů“.
Celý pestrý soubor hracích prvků je z přírodních materiálů
a určitě přinese dětem mnoho radosti, nových her a poznání.
TEXT A FOTO: Mgr. RADKA SÁLUSOVÁ

DÝŇOVÁNÍ V MŠ LAUDOVA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI

V

rámci spolupráce mezi našimi pracovišti uspořádáme
v prvním listopadovém týdnu výstavku ozdobených dýní.
V naší mateřské škole vytváříme prostředí pro děti zdravé
i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Vedeme děti ke
vzájemné ohleduplnosti, toleranci a respektu. Děti se vzájemně
setkávají a spolupracují při mnoha aktivitách.
A tak si v každé z našich třinácti tříd děti společně s učitelkami
ozdobily svoji dýni, kterou poté vystavily před venkovní vchody.
Každá dýně je jedinečná, tak jako děti, které ji vyzdobily podle
své fantazie.
V listopadu se budeme vzájemně navštěvovat, prohlížet,
a hlavně obdivovat vystavené dýně.
Přejeme všem čtenářům krásné podzimní dny.
ZA KOLEKTIV DĚTÍ A PEDAGOGŮ
MŠ LAUDOVA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI
Mgr. MICHAELA MIKULOVÁ

www.repy.cz

Foto: archiv MŠ Laudova
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SOUTĚŽ V PLAVÁNÍ – SKVĚLÁ PREMIÉRA

V

rámci Poháru Věry Čáslavské (dříve Pohár Prahy 6) jsme
se poprvé zúčastnili i soutěže v plavání. Letos se přihlásilo celkem pět škol. Žákyně a žáci ZŠ Jana Wericha přivezli spoustu medailí.
Zlato vybojovali: štafeta starších žákyň 6 x 50 metrů volný
způsob ve složení Markéta Klapalová, Zora Lorová, Tereza Behúnová, Kristýna Bozděchová, Lucie Kinclová a Gabriela Šlehoferová. V jednotlivcích vyhrála Markéta Klapalová znak, Kristýna
Bozděchová kraul a David Mikayelyan motýlka. Všichni předvedli
excelentní výkon a vyhráli s velkým náskokem.
Stříbro získali: v kraulu Marie Sedláčková a v prsou Tobias
Bleier.
Bronzové medaile si odvezli: za znak Markéta Poláková a David Váňa, za kraul Tobiáš Tuček a Matěj Weis. Dále pak družstvo
starších žákyň za polohovou štafetu 4 x 25 metrů, družstvo mladších i starších žáků za štafetu 6 x 50 metrů volný způsob a družstvo mladších i starších žáků za polohovou štafetu 4 x 25 metrů.
V soutěži šestičlenných družstev ze škol, které závodily ve
všech disciplinách, rozhodovalo při rovnosti bodů umístění
v polohové štafetě. A právě tento poslední bod stál první místo
naše skvělé družstvo starších žákyň. Děvčata tedy těsně obsadila druhé místo a postup do krajského kola jim o kousíček unikl.
Krásné druhé místo v soutěži družstev obsadili i naši mladší
žáci. Velká pochvala patří Jakubu Kratochvílovi, který zvládl nejtěžší disciplínu – motýlka.

ÚSPĚŠNÝ AEROBIK

Foto: archiv ZŠ J. Wericha

V

pondělí 4. října se uskutečnila velice pěkná soutěž v aerobiku, které se zúčastnilo 127 soutěžících (převážně
děvčat) ze šesti základních škol Prahy 6 a 17. Naše děvčata nezklamala a přivezla ze soutěže čtyři medaile.
V kategorii čtvrtých a pátých tříd si vybojovala krásné druhé
místo Denisa Bleierová a na třetím místě se umístila Emilija
Ferents. Krásně se prezentovaly i Adélka Jiranová a Klárka
Špundová.
V kategorii šestých a sedmých tříd se neztratila ani Anežka
Vrátná.
V nejstarší kategorii, kde byla již velice těžká choreografie,
reprezentovaly naši školu gymnastky. A s aerobikem se popasovaly velice dobře. Kristýna Bozděchová získala stříbro a Tereza
Behúnová bronz. Rozhodčí upoutala i Zorka Lorová.
Všem děvčatům ještě jednou gratuluji a děkuji za skvělou
reprezentaci naší školy.
Mgr. JANA ŠKVOROVÁ
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Foto: archiv ZŠ J. Wericha

Na konečném třetím místě skončilo družstvo starších žáků.
Soutěž v plavání se tedy velice vydařila a příští rok se opět
určitě zúčastníme. Poděkování patří i plavecké škole Řepy, která
nám pomohla s výběrem mladších žáků a žákyň a s přípravou
na soutěž.
Mgr. JANA ŠKVOROVÁ

ZŠ JANA WERICHA

Praha 6 – Řepy, Španielova 1111/19

přijme do nově
zrekonstruované kuchyně

kuchaře/kuchařku
na plný úvazek jako zástup
za dlouhodobě nemocnou
pracovní sílu.
Zájemci se mohou hlásit na tel.: 235 314 162.
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NÁVŠTĚVA VODNÍHO
DOMU HULICE

V

e středu 6. října 2021 vyjeli žáci 4. B a 5. A ZŠ genpor.
Františka Peřiny do Vodního domu Hulice. Nachází se
u přehrady Želivka (Švihov). Nedaleká přehrada zásobuje pitnou vodou nejen Prahu, ale celé střední Čechy. Dozvěděli
jsme se spoustu informací o vodě. A co se dětem nejvíc líbilo?
„Ochutnávka vody ve Vodním baru, kdy jsme si nejprve museli
vyrobit papírové pohárky“, napsal Kuba.
„Nejvíce se mi líbili raci a jejich krmení. Nevěděl jsem, že rak
má celkem 10 noh“, José.
„Nejvíce se mi líbilo hledat v expozici jméno největší sladkovodní ryby v České republice. Je to vyza velká“, napsala Maruška.
Dala by se najít řada dalších a dalších zajímavostí, jako třeba
že tunel, kterým proudí voda, měří 51,9 kilometru. Pod mikroskopem jsme viděli, co všechno žije ve vodě. Krásné bylo pozorovat ryby, které plavaly za sklem, ve sluchátkách jsme slyšeli
šumění vody i zvuky žab a dalších vodních živočichů. Výlet se
všem velmi líbil.
Mgr. JAROSLAV MEVALD
Foto: archiv ZŠ
genpor. F. Peřiny

Foto: archiv ZŠ genpor. F. Peřiny

CHARITATIVNÍ BĚH
PRO AFRIKU

V

říjnu v rámci oslav 35. výročí založení uspořádala naše
škola na obou pracovištích tradiční podzimní charitativní
„běh pro Afriku“ pod záštitou nadace Člověk v tísni. Rozhodli jsme se, že k výročí našemu, dáme dárek jinému!
Letos se běhu zúčastnilo dohromady přes 1000 žáků. Nastoupili podle rozpisu na běžecké dráhy našich školních hřišť. Páni
tělocvikáři pečlivě dohlíželi, aby se sportuchtiví žáci důkladně před
během rozehřáli při rozcvičce, a následoval hromadný start a –
nejlepší na tom všem je, že i když jsme měli stupně vítězů, kde se
děti mohly vyfotit – VŮBEC NEBYLO DŮLEŽITÉ, KDO VYHRÁL!
Podstatou běhu sice je „vyběhat“ finanční příspěvek na stavbu a vybavení školy v Africe, jehož výše „se počítá“ podle počtu
uběhnutých koleček, za která „sponzor“ věnuje příspěvek pro
stavbu a vybavení školy v Africe, ale naše děti ani rodiče se tímto
nastavením nenechávají svázat. Běhá se pro dobrý pocit z vlastního
výkonu a dary pro fond africké školy také často přesahují možnosti
běžců. Děkujeme!
Mgr. LUCIE FULÍNOVÁ

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Kresba: Michaela Houšťová a Andrea Roško, 8. B

N

aše škola hrdě nese jméno válečného veterána Františka
Peřiny a nejenom proto si každý rok 11. 11. připomínáme
Den válečných veteránů.
Je již milou tradicí, že se žáci devátých ročníků vydávají za našimi prvňáčky, aby je přivítali u nás ve škole a také aby jim vysvětlili,
kdo byl František Peřina, jehož jméno nese škola, do které začali
chodit. Deváťáci si pro své malé spolužáky připravují prezentaci
s obrázky a pak jednoduché činnosti jako je např. skládání puzzle,

www.repy.cz

vybarvování obrázků nebo třeba střílení papírovou koulí na terč
(„sestřelování nepřátelského letadla“) či jednoduchou bojovku. Na
konci zpravidla prvňáčci dostávají i diplom za absolvovaný výcvik.
Ostatní žáci, učitelé i další personál školy se ozdobí papírovými
vlčími máky, které jsou po celém světě symbolem Dne veteránů,
a s dětmi si připomínáme, že čeští veteráni nejsou jenom vojáci,
kteří za naši zem bojovali ve 2. světové válce, ale jsou jimi i docela mladí lidé, tátové a mámy, kteří naši zemi reprezentují i na
současných zahraničních misích.
Je škoda, že dnešní společnost si málo všímá svých hrdinů,
protože jak se říká: „Národu, který si neváží svých hrdinů hrozí,
že nebude mít žádné, až je bude potřebovat.“
A možná čtenáře překvapí, jak se děti dobře orientují v tom,
kdo je v jejich očích hrdina:
„Hrdina je ten, kdo se zastává slabších.“
„Hrdina je ten, kdo nebrečí a pomáhá.“
„Hrdina může být lékař nebo vědec.“
„Hrdina je moje maminka.“
„Hrdina je ten, kdo stojí za spravedlností.“
„Hrdina je ten, kdo nemyslí jen na sebe, ale i na ostatní.“
Doufáme, že jsme vás, milí čtenáři, inspirovali a že letošní Den
válečných veteránů oslavíte vlčím mákem s námi a že si třeba
najdete chvilku na zamyšlení, jestli i ve vašem okolí náhodou
někdo nenápadně nekoná hrdinské činy!
Mgr. LUCIE FULÍNOVÁ A ŽÁCI
ZŠ GENPOR. FRANTIŠKA PEŘINY
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PŘIVÍTALI JSME NOVÉ ŘEPÁNKY

T

aké v měsíci říjnu se na radnici konalo oblíbené vítání nových občánků. Celé dopoledne bylo jako vždy pečlivě připraveno matrikářkami z Odboru občansko-správního.
Vítání bylo i tentokrát specifické tím, že kvůli dlouhé koronavirové pauze, kdy nebylo možné podobné akce uspořádat, si dnes
většina uvítaných dětí došla pro dáreček již sama.
Rodiče a jejich děti symbolicky uvítala starostka Mgr. Alena
Kopejtková a místostarosta Martin Marek, kteří společně popřáli
dětem vše nejlepší do jejich života. Svým vystoupením přítomné
potěšily také děti z Mateřské školy Bendova se svou učitelkou
Mgr. Marcelou Komínovou.

Všem novým občánkům a jejich rodičům přejeme hodně
štěstí, zdraví a radosti!
Přivítáni byli: Eliška Milerová, Karolina Kania, Matěj Zimmer,
Aneta Nouzáková, Simona Soukupová, Anežka Vávrová, Jan Loužek, Antonín Honzík, Ema Fohlová, Marek Janík, Marie Pilátová,
Sofie Hancová, Radovan Sobota, Eda Prskavec, Jakub Břichnáč,
Jaroslav Bláha, Jan Jüstel.
TEXT A FOTO:
Mgr. RADKA SÁLUSOVÁ

MC ŘEPÍK INFORMUJE
Milí čtenáři,
úvodní slova a poděkování bych ráda věnovala vám všem, kteří
si do Řepíku od začátku školního roku již našli cestu. Váš velký
zájem o školičku, hrátky, výtvarné a pohybové lekce, ale i jednorázové akce, z nichž musím zmínit Den otevřených dveří, kdy
se dveře Řepíku doslova netrhly, jsou pro nás obrovským hnacím motorem. Velmi si přejeme, aby váš zájem přetrval a Řepík
byl pro vás přátelským místem, kde rádi trávíte čas společně
s dalšími rodiči a jejich dětmi a samozřejmě s námi lektorkami.
Jelikož dny už budou čím dál chladnější, můžete kromě stálých
lekcí s dětmi navštěvovat i volnou hernu, každé úterý a čtvrtek
v čase od 15 do 17 hod.
A teď už ke konkrétním akcím, které jsme si pro vás na listopad připravili. První listopadový čtvrtek (4. listopadu) vás srdečně zveme na Dýňové slavnosti. Přineste si svou originálně
vydlabanou dýni a až se setmí, společně je všechny rozsvítíme.
Děti se mohou těšit na tematické úkoly a bude připraveno občerstvení – něco teplého na zahřátí a něco dobrého od našich
šikovných maminek pekařek. Na dýňové slavnosti netřeba se
předem přihlašovat přes mail.
V úterý 9. listopadu proběhne Podiatrický screening
s Mudr. Kateřinou Švejdovou z rehabilitační a podiatrické kliniky
RehAktiv. Odborné vyšetření chodidel je určeno pro dospělé
i děti od 3 let věku.
V polovině listopadu, konkrétně 12.-14. 11., se uskuteční
Vánoční focení s naší oblíbenou fotografkou Janou Jochma-
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novou. Rodinnými snímky u nazdobeného stromečku můžete
obdarovat své blízké a usnadnit tak Ježíškovi práci s vymýšlením dárků.
Úterý 23. listopadu bude věnováno všem příznivcům kontaktního rodičovství v Kurzu nošení dětí, jež povedou lektorky a zkušené maminky Anita Watierová a Monika Hernová ze
skupiny Zkusnositko. Na dvouhodinovém kurzu si budou moci
zájemkyně, ale i zájemci ze stran tatínků, vyzkoušet různé typy
šátků a nosítek, dozví se spousty praktických rad a cenných zkušeností a mohou se tak vyvarovat chyb, které s sebou nošení
malých dětí přináší.
A protože pilířem pro fungování Řepíku je dobrovolnická činnost, chtěla bych touto cestou poděkovat i všem našim lektorkám
maminkám, které se společně s námi podílejí na chodu mateřského centra a tímto i zároveň zvu všechny maminky a tatínky,
kteří by naše řady chtěli rozšířit a aktivně se tak podílet na spoluvytváření příštích aktivit pro děti z Řep a okolí.
Závěrem bych vám chtěla popřát příjemně strávený podzimní
čas s co možná nejvíce prosluněnými dny, odpočívejte a radujte
se z maličkostí.
Jakékoliv dotazy prosím směřujte na náš mail mcrepik@gmail.com,
pro veškeré registrace a rezervace pak využívejte mail
repik.rezervace@gmail.com.
ZA CELÝ TÝM MC ŘEPÍK
PETRA ONDERKOVÁ
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foto: archiv SK Španielka Řepy

foto: archiv SK Španielka Řepy

VOLEJBALOVÉ ZPRÁVIČKY Z ŘEP

Z

dravím všechny příznivce volejbalu v Řepích. Nová volejbalová sezóna je tady a volejbalisté a volejbalistky TJ Sokola
Řepy i volejbalistky SK Španielka Řepy jsou na ni připraveni!

Začnu mládežnickým volejbalem.
Hráčky SK Španielka Řepy zahájily novou sezónu v srpnu na volejbalovém soustředění opět v Malém Ratmírově. Pro zlepšení fyzické a herní kondice využívaly jak
krásné prostředí kempu, tak antukový a beach kurt a letos denně také sportovní halu v Jarošově nad Nežárkou.
Soustředění se zúčastnily všechny věkové kategorie hráček od minivolejbalu, mladších žákyň, starších žákyň až po kadetky, pro které
připravilo šest trenérů náročný sportovní program. Kromě rozvoje
fyzických i herních zkušeností to byl i „vědomostně orientační závod“ družstev, která byla sestavena z hráček napříč všemi kategoriemi. Zpestřením byl i výlet úzkokolejkou do Jindřichova Hradce.
Na soustředění ihned navázala intenzivní halová příprava ve
sportovní hale TJ Ruzyně. Ze ZŠ J. Wericha, ve které máme
„svoji základnu“, nám poslední srpnový týden přišla informace,
že vzhledem k rekonstrukci kuchyně, nemůžeme v celém měsíci
září tělocvičnu „A“ využívat.
Tímto bych chtěla velice poděkovat za ochotu a velkou vstřícnost právě TJ Ruzyně, protože nás zachránili a umožnili nám jejich
halu využívat. Přestože některé změny a přesuny tréninků způsobily hráčkám, a hlavně jejich rodičům, nemalé problémy, tento stav
jsme zvládli a hráčky připravujeme intenzivně na novou sezónu.
Svědčí o tom účast a umístění v mezinárodním turnaji Prague
volleyball games – poslední víkend v srpnu, v turnajích Velké ceny
Prahy mladších (6. místo) a starších žákyň (11. místo) a v již odehraných kvalifikacích pro soutěže pražského přeboru, kde týmy
minivolejbalu A a B vybojovaly 9. a 7. ligu (z 60 týmů), mladší
žákyně 3. ligu, starší žákyně 4. ligu, kadetky 2. ligu a juniorky
3. ligu. Zejména u těch nejmladších hráček, které s volejbalem
začínaly v loňském roce, je znát roční výpadek v herní činnosti,
který bohužel budou dlouho a těžce dohánět. Tady patří obrovský
dík všem trenérům, kteří se v nemožných podmínkách postarali
o maximálně možný herní růst hráček. DÍKY!
Bohužel ligový tým kadetek a extraligový tým juniorek už u nás
nenajdete. Tyto dvě soutěže jsme na konci minulé sezóny, na
základě vzájemné dohody, přenechali Volejbalovému klubu LVI
Praha. Ten po odchodu dvou trenérů z našeho spolku zajistil pro
hráčky, které měly svými výkony na tyto ligové soutěže, kvalitní
letní přípravu a účast v soutěžích pod vedením kvalitních trenérů. Pořád to jsou ale srdcem hráčky Španielky a my je budeme
chodit podporovat a fandit jim na domácích zápasech v ZŠ T. G.
Masaryka v Ruzyni. Na oplátku my jsme se ujali hráček „Lvic“,

www.repy.cz

které takové výkonnosti nedosahují a zajistíme jim kvalitní a pravidelnou sportovní aktivitu v soutěžích pražského přeboru.
Co se týká volejbalu dospělých TJ Sokola Řepy,
i tady jsme zahájili přípravu již tradičním týdenním
soustředěním v kempu Pecka, kde se nás sešlo ze
všech družstev (ženy, muži, rekreační volejbal), včetně
rodinných příslušníků, kolem 80 účastníků. Od září se
pak ihned rozjely antukové soutěže, které hrají naše týmy na antukových kurtech za Sokolovnou a pro jeden tým jsme si museli
ještě pronajmout jeden kurt v areálu ZŠ J. Wericha! V soutěžích
dospělých máme přihlášených sedm týmů – čtyři týmy mužů,
vždy po dvou ve 2. třídě pražského přeboru (dále jen „PP“) a ve
3. třídě PP a tří týmů žen – jeden ve třetí třídě a dva ve čtvrté třídě
PP. V době, kdy budete tento článek číst, už bude podzimní část
soutěže ukončena a my už trénujeme v tělocvičnách ZŠ genpor.
F. Peřiny, ve SC Řepy a ve sportovní hale TJ Ruzyně.
Ženy zahájily halovou sezónu poslední víkend v září na tradičním místě – Vojenském zařízení na Měříně, kde v rámci víkendového soustředění ladily volejbalovou „formu“. Halové soutěže
se rozjely od měsíce října a vy se můžete přijít podívat na naše
zápasy. Ženy mají hrací den v neděli od 19.45 hod. ve SC Řepy
a muži v pondělí od 19.30 hod. v hale TJ Ruzyně. Rozpis zápasů
najdete na uvedených webových stránkách www.cvf.cz/souteze,
tyto týmy jsou uvedeny pod názvem „Španielka“.
I přes zimní období máme naplánováno několik turnajů. Prvním
bude 18. prosince smíšený vánoční turnaj, pak následuje 8. ledna ženský turnaj – Memoriál Vlasty Pöchlové a v březnu opět
smíšený turnaj – memoriál Zdeňka Neužila. Tyto turnaje zase
odehrajeme ve sportovní hale TJ Ruzyně, která nám vytvořila
skvělé podmínky pro jejich pořádání.
Podrobnější informace o obou volejbalových spolcích naleznete na stránkách TJ Sokola Řepy – www.sokolrepy.cz – v sekci
volejbal a na stránkách SK Španielka Řepy www.spanielka.cz.
Zveme tímto vás i vaše děti mezi nás, ať už jako aktivní sportovce na tréninky volejbalu, jako fandící diváky na naše zápasy,
nebo jako trenéra/trenérku pokud se bude chtít zapojit do trenérské práce a vychovávat spolu s námi nové volejbalistky.
Za všechny volejbalové nadšence
Ing. LENKA MALINKOVIČOVÁ
PŘEDSEDKYNĚ TJ SOKOL ŘEPY A SK ŠPANIELKA ŘEPY
LENKA@SPANIELKA.CZ, LENDULA@VOLNY.CZ
TEL: 602 119 824
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6. PŘEBOR PRAHY 6 V PÉTANQUE DVOJIC
4. PŘEBOR PRAHY 17 V PÉTANQUE DVOJIC
O POHÁRY STAROSTKY

S

oftballové hřiště Základní školy Jana Wericha bylo dne
7. 10. 2021 svědkem dvojitého turnaje v pétanque dvojic
seniorů a seniorek z Prahy a blízkého okolí.
Pořadatelé MČ Praha 6, MČ Praha 17, Klub seniorů Řepy
a Sportovní klub Pétanque Řepy jsou rádi, že se turnaje zúčastnilo 24 dvojic a že turnaj byl vizitkou skvělé spolupráce všech
pořadatelů, včetně vedení ZŠ Jana Wericha.
Zahájili jsme v 10 hod. a naše úvodní vzpomínka patřila zakladateli tohoto turnaje Josefu Procházkovi.
Dále jsme mezi sebou uvítali novou ředitelku Centra sociálně zdravotních služeb Moniku Čermákovu spolu se zdravotním
dozorem. A nechyběli ani hosté nám nejmilejší, starostka MČ
Praha 17 Alena Kopejtková a místostarosta Martin Marek, kteří
nám, řepským pétanquistům pomáhají na každém kroku a kteří
v závěru turnaje předávali ceny vítězům.

Velká gratulace všem vítězům a potlesk za nádherné sportovní
výkony. Je potřebné moc pochválit výkony Jaroslava Satranského
a Hanky Forejtarové, kteří ve věku 86 let stáli na stupních vítězů.
V závěru chci poděkovat všem účastníkům turnaje za to, že
přišli mezi nás a podali nádherné sportovní výkony. Velké poděkování patří celému organizačnímu štábu za práci, kterou odvedli
pro úspěch turnaje a prezentaci pétanque v MČ Praha 17.
MÁRIA SZITÁNYIOVÁ,
FOTO PETR GRUBER

PŘEBOR PRAHY 6:

1.
2.
3.
4.

místo Mária Szitányiová a Petr Gruber, Praha 17
místo Magda Sjörgen a Alena Blieková, Praha 8, Praha 6
místo Ivana Lenhartová a Petr Pilát, Praha 8
místo Jindra Vodehnalová a Zdeněk Vodehnal, Praha 13

PŘEBOR PRAHY 17 O POHÁRY STAROSTKY:
1.
2.
3.
4.

místo Mária Szitányiová a Petr Gruber, Praha 17
místo Jaroslav Satranský a Stanislav Skuhrovec, Praha 17
místo Božena Rosembaumová a Václav Šít, Praha 17
místo Eva Linková a Hana Forejtarová, Praha 17

TRADIČNÍ ŘEPSKÁ DRAKIÁDA se konala po loňské nucené covidové pauze v sobotu 23. října na louce před budovou radnice. Zájem ze strany řepských dětí byl veliký, a tak se
celá obloha brzy zaplnila draky všech možných tvarů a velikostí.
Foto: Petra Tejklová
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TIP NA VÝLET

VÝLET –
BRÁNA ČECH

B

ranou Čech bývá nazýváno kaňonovité údolí řeky Labe, která, mezi
obcemi Litochovice nad Labem na
severu a Malými a Velkými Žernoseky na
jihu, protíná České středohoří a klidným,
ale mohutným tokem míří do Německa,
vstříc Severnímu moři.
Návštěva těchto míst stojí za to. Obujme pevnou obuv, dejme do batohu svačinu a pití a vyrazme.
Do Litochovic nás doveze po necelých
dvou hodinách osobní vlak z Masarykova
nádraží. Odjezd buď v 7.42 hod. nebo
9.42 hod. Hned u nádraží se chytneme
zelené turistické značky a budeme s ní
asi kilometr stoupat, až se ocitneme nad
údolím Labe – Branou Čech. Hloubka údolí
dosahuje až 100 metrů. Jsou tu nádherné výhledy na řeku, po jejíž obou březích
vedou rušné železniční tratě. Při pohybu
po skalách však buďme opatrní a pokud
máme s sebou děti, hlídejme si je!
Dál už jdeme po rovince po kraji listnatého lesa a pole s výhledy na vyhaslé
sopky Českého středohoří. Objeví se první
chatky, mineme moderní zvoničku a krajina se otevírá.
Opouštíme zelenou značku a klesáme
kolem menších či větších vinic do údolí
Labe, k obci Malé Žernoseky.
Překročíme železniční trať a rušnou
silnici a k přívozu to máme již jen pár kroků. Přívoz jezdí každou půlhodinu, a tak si
můžeme na chvilku odpočinout a načerpat
síly v sympatické hospůdce s terasou.
Na druhém břehu nejprve jdeme pohodlnou cestou po břehu řeky. Pak podejdeme násep železniční trati a vejdeme
do lesa, kde nás čeká poslední dnešní
stoupání. Po půl kilometru jsme na vrchu
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Kalvárie u třech velkých dřevěných křížů.
Odpočineme si a rozhlédneme se po kraji.
V dáli uvidíme Litoměřice a Lovosice, kopce Milešovku, Lovoš, Říp i Bezděz.
Čekají nás poslední 3 kilometry teď již
pohodlné cesty po žluté značce. Jakmile
se les rozestoupí, uvidíme před sebou
Libochovany.
Z vlakové stanice se dopravíme (s přestupem ve Všetatech) do Prahy, Masarykova nádraží. V nohách máme 9 kilometrů
a stačí to!
Šťastnou cestu!
TEXT A FOTO: JAN BÖSSER

25

Z NAŠÍ PŘÍRODY

CO SE DĚJE
S LISTÍM
V LISTOPADU

J

e listopad, měsíc, který nás už svým
jménem nenechá na pochybách, co se
odehrává v přírodě. Většina našich listnatých stromů se už během měsíce října začíná měnit, barva jejich olistění získává odstíny žluté, hnědé, oranžové a červené. Kde se
tyto barvy v listech berou? A proč na podzim
vlastně listy mění barvu, usychají a opadávají?

Zelené listy rostlin jsou plné zeleného
barviva – chlorofylu. Ten ve vegetačním
období zachycuje energii slunečního záření
a využívá ji k tvorbě organických látek, cukrů. Tento proces se nazývá fotosyntéza a je
jedním ze základních životních dějů umožňujících život na naší planetě. Jakoby mimochodem je vedlejším produktem fotosyntézy
kyslík, který se uvolňuje do atmosféry.
Listy však obsahují i jiná barviva, především žluté karotenoidy, které pomáhají při
fotosyntéze a chrání rostlinu před účinky
příliš silného záření. Další barviva, která listy
ale i třeba květy a plody obsahují, jsou červené antokyany. Na podzim při zkracování
dne a s nástupem nižších teplot se utlumuje fotosyntéza a klesá množství chlorofylu
v listech, zelené barvivo se rozkládá a do
popředí se dostávají doposud za chlorofylem
skrytá barviva. Výsledné zbarvení listů je
dáno tím, která barviva a v jakém množství
v listech nakonec zůstanou a převládnou.
Vliv na krásné zbarvení olistění má však také
intenzita slunečního záření a okolní teplota.
Když poměr denního světla, tmy a chladu
dosáhne kritického bodu, odpoví na to typický širokolistý strom vytvořením přehrádky
zvláštních korkových buněk v místech, kde
je řapík listu připojen k větvi. List pak pomalu

odumírá, spoj se oslabuje, protože byl izolován od cévních svazků. Stačí, aby zafoukal
vítr, a list ze stromu spadne. Drobnou jizvu,
která zůstane po opadu listu, zacelí další
vrstva specializovaných buněk, která chrání
strom proti ztrátě vlhkosti a proti vniknutí hub.
Stromy tak nádherně vybarvené listy
shazují, není to škoda? Proč to vlastně dělají, když ztráta listů znamená ztrátu energie,
cukrů, bílkovin i minerálních látek? Odpověď
zní, že rostliny šetří vodou. Široké listy mají
velkou plochu a vypařováním vydávají obrovské množství vlhkosti.
V zimě při zamrzlé půdě ustane zásobování kořenů vláhou, pro dřeviny je pak obtížné čerpat vodu ze studené, suché nebo zmrzlé půdy a uchování vody se stane prvořadou
záležitostí. S klesající teplotou vzduchu
a půdy a stále kratšími dny se proto dřeviny
snaží omezit odpar vody a v rámci úsporných
opatření shazují listy. Shazováním listů se
stromy vyhnou i potížím s mrazem, který
by mohl proměnit vodu v listech v ledové
krystaly a roztrhat je, nebo zneprůchodnit
cévy které v rostlině vodu rozvádějí.
Pro rostlinu je shazování listů na zimu výhodné i v dalších ohledech, například snižuje

nebezpečí polámání větví sněhem, nebo
okusu listí býložravci. Na jaře ještě některé
druhy stromů využijí stavu bez listů a vykvetou, aby zviditelnily své květy pro opylovače
anebo usnadnily šíření pylu.
Ne všechny stromy však na podzim ztrácejí listy. V Čechách rostou i jiné skupiny
dřevin, které jsou stálezelené. Stálezelené
listy, proto aby přežily zimu, jsou většinou
tlusté s vysokým podílem mechanických
pletiv. Cévní svazky, které u nich dopravují
vodu i v zimě, musí být tenčí, aby v mrazech
zabránily přerušení vodního proudu. Navíc
nesmíme zapomenout na to, že i jehlice je
list. Jehličnaté stromy sezónně neopadávají,
jen své jehlice, tedy vlastně listy, průběžně
vyměňují. Oproti klasickým listům mají jehlice výrazně menší plochu a jsou uzpůsobeny
k tomu, aby vytrvávaly na rostlině po celý
rok. Většina jehlic má také velice tuhou pokožku s různými ochrannými vrstvami. Tato
přizpůsobení významně omezují odpařování
vody, což je velice důležité v zimě, kdy je
příjem vody ze zmrzlé půdy omezen. Jehlice
tudíž mohou zůstávat na rostlině po celý rok
a většina jehličnatých rostlin tak neplýtvá
zbytečně energií na každoroční tvorbu nových listů. Buňky jehličnatých stromů jsou
plné rostlinné šťávy s vysokou koncentrací
cukru, která se pak chová jako nemrznoucí
kapalina. To je způsob, jímž zimu přečkává
naprostá většina jehličnanů.
Listí už rozfoukal vítr a kupí se pod
stromy, i tyhle hromady mají svůj smysl…
Stromy ve všech svých orgánech, a tedy
i listech, během své vegetace soustředí
vstřebané živiny. Proto všechny odumřelé
části rostlin po rozložení fungují jako účinné
hnojivo bohaté na minerály – stromy vlastně
tak trochu tím spadaným a rozkládajícím se
listím hnojí samy sebe.
… a to není ještě všechno, listy a prostory pod nimi poskytují zimní úkryty mnoha
drobným živočichům, ale to už je jiný příběh.
TEXT: Mgr. ALENA HANZALOVÁ Ph.D.
FOTO: doc. PaedDr. JAN FARKAČ, CSc.
OBA ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA
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PODĚKOVÁNÍ

C

htěla bych z celého srdce poděkovat dvěma
strážníkům městské policie, kteří mi ve čtvrtek
21. října velice pomohli. V tento den byl v Řepích velmi silný vítr, který mi v podstatě znemožnil
chůzi po ulici.
Jsem seniorka chodící o francouzských holích
a v tento den jsem se musela vydat vyřídit neodkladné
záležitosti. Dva policisté mi byli nápomocní, nenechali
mě upadnout, a dokonce mi nabídli odvoz autem až do
místa mého bydliště.
Chtěla bych jim touto cestou za jejich ochotu a pomoc nesmírně poděkovat. Nevím, jak bych si bez jejich
pomoci sama poradila!
PÍ HRABĚTOVÁ, 82 LET

Ilustrační foto: AdobeStock

Pohádkové
víkendy
SOBOTA 13. 11. 2021
O PEJSKOVI A KOČIČCE
SOBOTA 27. 11. 2021
ČAS ZÁZRAKŮ

SPORTOVNÍ CENTRUM ŘEPY A AC SPARTA PRAHA 17

CHCEŠ SI ZATRÉNOVAT
S LIGOVÝM HRÁČEM
FUTSALU SPARTY?

NEDĚLE 7. 11. 2021
DVA KAŠPAŘI
NEDĚLE 21. 11. 2021
JAK PEJSEK POUŠTĚL
NA PODZIM DRAKA

VYTVÁŘÍME AKADEMII
PRO VŠECHY VĚKOVÉ
KATEGORIE!
CENA: 1800 KČ

VYBRANÉ SOBOTY
OD 15:00 HOD
VSTUPNÉ 70 KČ

VYBRANÉ NEDĚLE
OD 15:00 HOD
VSTUPNÉ 70 KČ

KC Průhon
Socháňova 1220/27
Praha - Řepy
www.pruhon.cz

KD Bílá Hora
Ke Kulturnímu domu
439/14, Praha - Řepy
www.kdbh.cz

www.repy.cz

listopad - pohadky 87X121mm.indd 1

26.10.2021 10:01:15

ZA POLOLETÍ A DRES

ZAČÍNÁME V LISTOPADU!
NÁBOR PROBÍHÁ CELOROČNĚ!
VÍCE INFORMACÍ NA INFO&SC-REPY.CZ
ACSPARTAFUTSAL.CZ
SC-REPY.CZ
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ODPOLEDNE PLNÉ

talentu!

sobota 13. 11. 2021, 15:00 - 22:00
Í/
PŘEDSTAVENHOW
S
PÍSNIČKOVÁĚTI
PRO D
15:00

ALENT
UKAŽ SVŮJ T
listů
Koncert fina:45
16:00 a 16 zů
ě
Vyhlášení vít
17:15

OUTĚŽ
LITERÁRNÍ S
ězů
Vyhlášení vít
16:30

ŽIVÁ HUDBA
w
One Man Sho k
Petr Urbáne
18:00

Vstupné dobrovolné. Akce v KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.kdbh.cz

vv

Mikulasska nadllka
l

l

l

NE 5.12.2021
15:00 - 17:00

S

-1

9

NÍ

SLE D

Veselá a hravá interaktivní klauniáda
„Mikulášův kufr“ s nadílkou. Čert a anděl dostali
poštou balík od Mikuláše, aby se dobře připravili
na roznášení dárků. Jak to popletený čert a praštěný
anděl zvládnou? To bude čertovsky andělská taškařici.
Děti pak společně přivolají Mikuláše, který se svými
pomocníky čertem a andělem rozdají nadílku.
Hraje: Divadelní spolek MIMo.s
Vstupné: 100 Kč/dospělý nebo dítě s vlastní
přinesenou nadílkou,
TE AKTUÁL
150 Kč/dítě bez vlastní nadílky
UJ
(v ceně balíček od KD Bílá Hora)
Více informací:
www.kdbh.cz
IT
ID
UAC

I CO V

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

a4 ODPOLEDNE PLNE TALENTU.indd 1
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INZERCE
SLUŽBY / OSTATNÍ
MALOVÁNÍ - PECINA, vč. víkendů.
Tel.: 235 510 096, 602 954 461
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE. REVIZE ELEKTRICKÉHO
ZAŘÍZENÍ domů, SVJ, BD, škol, organizací. Odstranění
revizních závad. Revize spotřebičů. Nové el. vedení,
výměny, opravy v bytech, domech, provozovnách
apod. www.elektrikarerben.cz
Tel.: 604 516 344
!!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí, atd. Naložíme
a odvezeme cokoliv. Stěhování všeho druhu. Vše za
rozumnou cenu!
Tel.: 773 484 056
ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka. Petr Meyer,
Galandova 1236, Řepy. Tel.: 211 148 037, 603 341 927
NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ SLUŽBY všeho druhu
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových
možností.
Tel.: 774 901 193
OPRAVY OBUVI A BRAŠNÁŘSKÉHO ZBOŽÍ, broušení
nožů, nůžek a výroba klíčů. Makovského 1222 (pasáž).
Tel.: 605 266 561
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, PERSONALISTIKY, DAŇ.
EVIDENCE, zastupování na úřadech, osobní návštěva u klientů. Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny.
Tel.: 731 515 392
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ.
Tel.: 606 662 223
SERVIS PLASTOVÝCH OKEN. Okna je nutno jednou za dva
roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci a dochází
k vážnému poškození. jirasek.servis@seznam.cz
Tel.: 601 236 957
NABÍZÍME MALÍŘSKÉ PRÁCE, štukování + stěrkování
stěn i stropů, jsaifrt@seznam.cz
Tel.: 606 227 390

www.repy.cz

OPRAVY TV, ANTÉNY, STA, SATELITY, ELEKTRONIKA.
Böhmova 5, P13, v. siebert@volny.cz, www.tvservis.cz
Tel.: 733 311 747
SPORTOVNÍ RYBOLOV DŘETOVICE – 15 minut od Prahy.
Kapři, líni, amuři, jeseteři. www.rybnik-dretovice.cz
Tel.: 736 459 431
ANGLIČTINA – SOUKROMÁ VÝUKA pro dospělé, děti,
maturanty, příprava na PET, KET, FCE, Skype English.
www.english1to1.cz
Tel.: 737 337 445
TUTORON- UNIKÁTNÍ ZPŮSOB ONLINE VÝUKY
S RODILÝM MLUVČÍM
interaktivní učební platforma, učíte se ušima a očima.
www.english1to1
Tel.: 737 337 445
ELEKTRIKÁŘ-ŠIMON. Opravy, rekonstrukce, připojení.
www.simonelektro.cz
Tel.: 603 551 966

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE.

Tel.: 737 166 186

HÁJEK - ZEDNICTVÍ - MALÍŘSTVÍ. Provádím veškeré
zednické, obkladačské, malířské, podlahářské
a bourací práce. Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce
bytu, domu, nebytových prostor. PRAHA 17/5/6
A BLÍZKÉ OKOLÍ.
Tel.: 777 670 326
HLÍDÁNÍ PEJSKŮ MENŠÍCH PLEMEN.
Tel.: 603 910 026
A.DOHNÁLKOVÁ a I. HŮLKOVÁ - STŘÍHÁNÍ PSŮ.
Ošetření uší, drápky, zubní kámen a anál. žlázy.
Laudova 1014/15, Řepy. Tel.: 235 312 157, 737 841 145
PEDIKÚRA.

Tel.: 603 910 026

BYTY, NEMOVITOSTI

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

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

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

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

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
BOLESTI ZAD A KLOUBŮ, FUNKČNÍ PORUCHY PÁTEŘE,
stuhlost, napětí, blokády. www.chiropraxe-plus.cz
Tel.: 775 138 675
OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK –
NOVÉ ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN
A BAL. DVEŘÍ. VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA LODŽIE SÍTĚ PROTI HMYZU. pavel.janci@email.cz.
Tel.: 733 720 950

Přímý zájemce – investiční společnost koupí byt
2kk-3+1. Ideálně před rekonstrukcí. Právní servis
k dispozici, finanční zdroje vlastní – platba do týdne.
Vyplatíme provizi za zajímavý tip.
UNGELT INVEST s.r.o., tel.776 672 943
KOUPÍM BYT V PRAZE. Respektuji cenu dle stavu
nemovitosti. Osobní vlastnictví, právní servis zařídím,
rychlé, slušné a seriózní jednání. Nejsem RK a prosím
realitky nevolat.
koupimbytpha@email.cz Tel.: 777 294 194
KOUPÍM BYT V ŘEPÍCH, přímo od majitele.
Tel.: 604 617 788
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GARÁŽ u kon. tram pronajmu za 2300/ měs.
Tel.: 602 412 418
PRODÁM BYT 3+1/L v OV, ul. Jiránkova, 1.p., 76,5 m².
Část. vybavený, kuchyň se spotřebiči, úložné prostory,
šatna. Po rekonstrukci, zděné jádro. Cena 8.000.000,Tel.: 725 924 093
VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 1+kk 35 m² po celkové
rekonstrukci v ulici Bazovského za větší.
Tel.: 778 022 337

AUTOBAZAR MOTOL
➩
➩
➩
➩

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

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

PRODÁM CHALUPU 3 km od Vimperka,
3 pokoje+kuchyň, koupelna+WC, maštal, pergola,
plodící stromy.
Tel.: 604 866 003, VEČER

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

ZAMĚSTNÁNÍ
PŘIJMU ZDRAVOTNÍ SESTRU do Ordinace
respiračních nemocí v Praze 6 – Řepy, na úvazek 0,5,
úterý-pátek dopoledne.
MUDr. Ivana Jirmanová, tel.: 605 281 848
PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY balírna/ expedice
pečlivost, rychlost, spolehlivost
dobrá fyz. kondice. dlouhodobě.
kontakt: www.dantik.cz, tel.: 251 680 209

VŠE PRO VÁŠ BYT
ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU

čalouníme židle, lavice,
šijeme potahy na sedačky

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ
DOPRAVA ZDARMA

ŽKOVINY
LŮ
ČI
Ů
ST Í
RNA ODĚV

NEVANOVA

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

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

OSTATNÍ
KOUPÍM LP GRAMOFONOVÉ DESKY. Přijedu.
Tel.: 721 442 860
KOUPÍM STARÉ RYBÁŘSKÉ VYBAVENÍ.
Tel.: 728 413 202

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE
SÍTĚ A SUŠÁKY
info@bydlenijerabek.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
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WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

+420 739 034 488
WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

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

INZERCE

ŽALUZIE

UNIKÁTNÍ ZPŮSOB
ONLINE VÝUKY
S RODILÝM MLUVČÍM

Po předložení tohoto kuponu

SÍTĚ PROTI HMYZU

27 let

INTERAKTIVNÍ UČEBNÍ PLATFORMA ZCELA
ODLIŠNÁ OD SKYPE, ZOOM NEBO TEAMS

SLEVA
40%

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt

z montáže

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

• Učíte se ušima a očima.
• Výuka zaměřená hlavně na mluvení
a plno interaktivních cvičení a aktivit.
• TUTORON lekce jsou speciálně navrženy
pro výuku obecné angličtiny (A1-C2),
obchodní angličtiny (B1-B2) a pro školní
děti v každém věku.
• TUTORON nabízí i odbornou angličtinu
(technická, lékařská, právnická...)

www.english1to1.cz
Tel.: 737 337 445

Správa
nemovitostí

Specializace na účetnictví pro
společenství vlastníků a bytová družstva

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

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

Každé čtvrté, po sobě
jdoucí otištění inzerce
je s 50% slevou.

HARMONOGRAM VÝROBY A DISTRIBUCE
Rok 2021

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

PROSINEC

UPOZORNĚNÍ

Uzávěrka
pro příjem
inzerce
10. 11.2021

Vychází

Zahájení
distribuce

(v tento den je zpravodaj
k dispozici občanům
v hlavní budově ÚMČ)

roznos 5 prac. dní

30. 11. 2021

1. 12. 2021

V době uzávěrky již může být prostor pro plošnou inzerci obsazen,
proto s objednáním nečekejte až do termínu uzávěrky!
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POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny
• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

271 777 010
trend@trend-technologie.cz

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

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

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

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

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

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

Prodej a Správa Nemovitostí s.r.o.
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Prodej
Prodej garáže
v ulici Makovského,
Praha 6 - Řepy.

Co pro Vás mohu zajistit:
• prodej nemovitosti

• tržní odhad nemovitosti

• pronájem nemovitosti

• odhad pro dědická řízení

• řešení exekucí

• ﬁnancování nemovitosti

• výkup nemovitostí

• zajištění PENB

Pronájem
Pronájem bytu 4+1/L v ulici Španielova.
Vybavený byt 99 m2, 3. patro. Nájemné
činí 20.000 Kč + poplatky 4.000 Kč.

Prodej
Prodej pěkného bytu 2+kk/L v
5. patře panelového domu v ulici Makovského. K bytu v OV náleží sklep.
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