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

Ověřování – Czech POINT
Žalanského 291:
Pondělí 7.30–12.00/13.00–17.30
Úterý  7.30–12.00/12.30–15.00
Středa  7.30–12.00/13.00–18.30
Čtvrtek  7.30–12.00/12.30–15.00
Pátek  7.30–12.30

Czech POINT Španielova 1280:
V úředních hodinách živnostenského odboru

Ověřování Španielova 1280:
V úředních hodinách Odboru výstavby 
pro potřeby jeho klientů

Podatelna – Czech POINT
Žalanského 291:
Pondělí 7.30–17.30
Úterý 7.30–15.00
Středa 7.30–18.30
Čtvrtek  7.30–15.00
Pátek 7.30–12.30

Matrika Žalanského 291:
Pondělí 8.00–12.00/13.00–17.30
Středa 8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek – pouze po domluvě s matrikářkami

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

nastává nám čas prázdnin a dovolených. 
Všichni doufáme, že všechna omezující 
protikoronavirová opatření v průběhu léta 
postupně skončí a my si budeme moci bez 
roušek a strachu užívat letní dny. Všich-
ni se těšíme na příjemné chvíle prožíva-
né při odpočinku u vody, při turistice, při 
návštěvě historických památek nebo pří-
rodních zajímavostí, při sportu či dalších 
zájmových činnostech. Určitě řadu z nás 
potěší, že na mnoha místech letos zača-
ly růst houby ještě před kalendářním po-
čátkem léta.

Jistě ve volném čase sáhnete i po 
našem časopisu. Z jeho obsahu vás chci 
upozornit na rozhovor s Petrem Baťkem 
k připravovanému letošnímu ročníku Zažít 

Řepy Jinak, který proběhne první zářijovou 
sobotu, pravděpodobně ve spojení se Sou-
sedským dnem, který se v květnu nemohl 
konat. Rovněž se neopomeňte seznámit 
s programem poutních slavností na Bílé 
Hoře, které se uskuteční 15.-16. srpna 
a budou úvodem k připomínkovým akcím 
vztahujícím se ke čtyřistaletému výročí 
bitvy na Bílé hoře. Poznamenávám, že 
nádherně rekonstruované poutní místo 
Bílá Hora opravdu stojí za zhlédnutí a ve-
řejnosti bude přístupné jak při srpnových 
poutních slavnostech, tak v rámci akcí 
prvé zářijové soboty.

KRÁSNÉ LÉTO VÁM ZA REDAKČNÍ 
RADU PŘEJE PETR GRUBER

Výběrové řízení na pronájem nebytového 
prostoru ordinace zubního lékaře č. 313 
v 7. podlaží objektu polikliniky čp. 1114, 
Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy.

Rada se seznámila s uvolněním neby-
tového prostoru č. 313 - dosud užívaného 
jako ordinace zubního lékaře, v 7. podlaží 
objektu polikliniky čp. 1114 Žufanova ulice, 
Praha 6 - Řepy. Celková plocha pro nájem 
činí  90,11 m2. Prostor bude uvolněn 
30. 6. 2020.

Rada schválila vyhlášení výběrového 
řízení na pronájem nebytového prostoru 
č. 313, ordinace zubního lékaře s pří-
slušenstvím, o celkové vel. 90,11 m2, 
v 7. podlaží objektu polikliniky čp. 1114, 
Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy, za stanove-
né nájemné ve výši 125 Kč/m2/měsíc/bez 
služeb, nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou.

Žádosti nájemců o odpuštění nájemné-
ho za nájem prostor sloužících k podni-
kání, které jsou ve svěřené správě měst-
ské části Praha 17 dle usnesení RMČ 
č. 000138/2020 ze dne 29. 4. 2020.

Rada projednala žádosti nájemců o od-
puštění nájemného za nájem prostor 
sloužících k podnikání, které jsou ve svě-
řené správě městské části Praha 17, dle 
usnesení RMČ č. 000138/2020 ze dne 
29. 4. 2020.

Rada schválila odpuštění nájemného 
nájemcům prostor sloužících k podniká-
ní, svěřených  do správy městské části 
Praha 17, kteří splňují podmínky pro od-
puštění nájmu.

Termíny jednání RMČ a  zasedání ZMČ 
Praha 17 v II. pololetí 2020.

Rada projednala navržené termíny jedná-
ní RMČ a zasedání ZMČ v II. pololetí 2020.

Rada souhlasí s níže uvedenými ter-
míny jednání RMČ a zasedání ZMČ v II. 
pololetí 2020.

RMČ: 15. 7. 2020 (ST), 29. 7. 2020 (ST), 
12. 8. 2020 (ST), 26. 8. 2020 (ST), 7. 9. 2020 
(PO), 23. 9. 2020 (ST), 7. 10. 2020 (ST), 21. 
10. 2020 (ST), 4. 11. 2020 (ST), 18. 11. 2020 
(ST), 7. 12. 2020 (PO), 21. 12. 2020 (PO)

 ZMČ:16. 9. 2020 (ST), 16. 12. 2020 (ST).

Žádost CSZS o souhlas s nákupem nové-
ho automobilu pro provoz pečovatelské 
služby a prodejem ojetého automobilu.

Rada projednala žádost CSZS o sou-
hlas s nákupem automobilu pro provoz 
pečovatelské služby a prodejem ojetého 
automobilu.

Rada schválila žádost CSZS o souhlas 
s nákupem automobilu pro provoz pečo-
vatelské služby a uděluje souhlas s náku-
pem automobilu pro provoz pečovatelské 
služby.

Rada uložila předložit aktuální prodejní 
cenu ojetého vozidla DACIA DOKKER, 
SPZ 3AN4543.

Smlouva o pronájmu 2 ks mlžítek.
Rada vzala na vědomí důvodovou zprá-

vu k návrhu na uzavření Smlouvy o proná-
jmu věci movité.

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy 
s pronajímatelem: Pražské vodovody a ka-
nalizace, a.s.

VÁŽENÍ ŘEPŠTÍ SPOLUOBČANÉ,

AKTUÁLNĚ Z RADNICE
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách 
www.repy.cz v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě v Odboru kanceláře sta-
rostky MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy. 
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY – 
VÝMĚNA NEPLATNÝCH DOKLADŮ

Vážení čtenáři,
je to konečně tady – začíná nám doba léta, 
prázdnin a dovolených. Chvíle oddechu 
a relaxace, na které se letos jistě těší ze-
jména rodiče dětí školou povinných, pro 
které v této chvíli končí velmi složité a ná-
ročné období domácí výuky. V březnu si ni-
kdo z nás neuměl představit, jak následu-
jící měsíce budou probíhat. Náročné byly 
pro nás všechny, ale pro rodiny s dětmi 
jistě dvojnásob.

Dovolte mi touto cestou poděkovat 
zejména všem učitelům, učitelkám a ředi-
telkám našich škol. I pro ně nyní skončilo 
vyčerpávající druhé pololetí, které z velké 
části probíhalo distančně. Od konce květ-
na se pak naše školy musely vypořádat 
s částečným návratem některých dětí do 
školních lavic, výukou v malých skupinách 
a organizací dětí s ohledem na všechna 
stanovená bezpečnostní opatření. Všem 
pedagogickým pracovníkům tedy přeji za-
sloužený odpočinek a krásné léto.

Život v Řepích se během měsíce června 
pomalu vracel do běžných kolejí a věřím, 
že postupně se již všichni budeme moci 
definitivně vrátit k normálnímu režimu. 

Velmi mě potěšilo, že v červnu byla 
zahájena výstava v KC Průhon – Sochaři 
Mánesa. Výstavu si můžete prohlédnout 
až do října. A to ať už se rozhodnete pro 
osobní návštěvu, nebo virtuální 3D pro-
hlídku v počítači.

Přeji vám krásné letní měsíce, spoustu 
odpočinku, který si po náročném období 
všichni zasloužíme, ale zejména pevné 
zdraví! 

VAŠE STAROSTKA
JITKA SYNKOVÁ

Ministerstvo vnitra České republiky 
upozorňuje občany, že s ohledem 
na ukončení nouzového stavu na 

území České republiky skončila i platnost 
stanoviska ministerstva, na základě které-
ho bylo občanům umožněno po dobu tr-
vání nouzového stavu prokazovat svou to-
tožnost i již neplatnými osobními doklady, 
jejichž platnost skončila po 1. březnu 2020.

Žádáme občany, kteří mají neplatné do-
klady, aby si v co nejkratší lhůtě požádali 
o jejich výměnu, a to nejen z důvodu ne-
platnosti dokladu, ale také z důvodu blížící 
se letní sezóny spojené s cestováním, kte-
rá pravděpodobně přispěje ke zvýšenému 
zájmu o vydávání cestovního pasu, a tím 
i k vyššímu riziku tvorby front na jednotli-
vých úřadech. 

SLOVO STAROSTKY
Léto

Babí

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

19. září 2020 
od 14:00 hod.
Umělecká vystoupení, hasičská technika, 
atrakce pro děti, skvělé jídlo a pití, 
koncerty skupin atd.

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

VSTUP
ZDARMA

Upoutavka bab 2020 na vysku.indd   1 24.06.20   9:28
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V  týdnu, kdy jsme spolu tento roz-
hovor v jedné z řepských restaura-
cí vedli, jsem ho dokonce odchytil 

mezi maturitami na Mezinárodní konzer-
vatoři v Praze, kde seděl ve zkušební ko-
misi. Jméno a tvář Petra Baťka však není 
úplně neznámá ani obyvatelům Řep. Když 
jsme se potkali úplně poprvé, bylo to 
u příležitosti konání prvního ročníku sou-
sedského festivalu Zažít Řepy Jinak 2017 
a Petr k nám přijel v rámci doprovodné-
ho programu číst ze své knihy básní. Od 
té doby jsme se potkali ještě několikrát, 
například při křtu jeho další sbírky básní 
v Botanické zahradě v Praze, které byli 
za kmotry jeho herečtí kolegové Ladislav 
Frej a Kristýna Frejová. V rámci letošního 

festivalu Zažít Řepy Jinak 2020 Petr vy-
stoupí se svou kapelou Pokoj č. 26. Dává 
to smysl. Již nějakou dobu v Řepích žije, 
tudíž se jeho vystoupení na sousedském 
festivalu jaksi samo nabízí. Nejen o Ře-
pích, ale o jeho umělecké práci a o tom, 
jak se žije umělcům v době koronavirové 
byl náš rozhovor.

Nějakou dobu jsme se Petře neviděli. Na-
posled při křtu tvé sbírky básní Výkřik 
motýla v roce 2018. Minulý rok jsi vydal 
další knihu. Řekni nám o ní víc. A jak jsi 
na tom se psaním teď? Píšeš pravidelně 
a chystáš další knihu?
Další básnická sbírka se jmenuje Mezi 
svými rýmy a vyšla i v audio verzi, kte-

rou načetli Libuška Švormová, Láďa 
Županič, Pavel Rímský, dohromady asi 
dvanáct lidí, mých kolegů a kamarádů. 
Ta audio kniha byla takovým splněním 
mého snu, protože jsem chtěl, aby tu 
mojí poezii uchopil někdo jiný a vložil do 
ní svou energii. Ale tato sbírka je také 
dost charitativní, protože pomáhá svým 
výdělkem Radkovi Zelinkovi, plzeňské-
mu florbalistovi, jinak velmi hodnému 
klukovi, který byl při nešťastné potyčce 
se zahraničními dělníky pobodán a ná-
sledkem těchto poranění přišel o nohu. 
A protože jsem původem Plzeňák a ten 
příběh se mě osobně dotýká, rozhodl 
jsem se ho podpořit touto formou a část 
výdělku z knihy věnovat jemu. Na prv-

#ZAŽÍT ŘEPY JINAK
PETR BATĚK: MÁM K ŘEPŮM ČÍM 
DÁL VŘELEJŠÍ VZTAH
Petr Batěk je velmi všestranný umělec. Muzikant, básník, herec 
na několika divadelních scénách a také pedagog. 

foto: Veronika Matějková
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ní křest knihy přijel na vozíku a na křest 
audio knihy už přišel s novou protézou. 
To prostě má smysl. 

Jinak píšu pořád. Kromě poezie také 
texty písniček, jak pro sebe, tak napří-
klad pro Petra Koláře a další interprety. 
A také chystám novou básnickou sbírku, 
která se bude jmenovat podobně Mezi 
svými víny. Knihu chystáme s Mirosla-
vem Kovacsem, takovou celebritou mezi 
vinaři a jeho manželka bude knihu ilust-
rovat. Tematicky se bude zabývat nejen 
mými myšlenkami, ale právě vínem, 
sklípky a jižní Moravou.

Píšeš poezii, a dokonce s ní vystupuješ. 
Jak se poezie prodává? Jaké má ohlasy? 
Čte dnes, kromě nás dvou, vůbec ještě 
někdo básně?
Když v roce 2015 vycházela moje první 
básnická sbírka s názvem Ona má kříd-
la, tak jsem si myslel stejně tak i spousta 
mých kolegů, že je to spíš taková donki-
chotská činnost. Myslel jsem si, že po-
ezie dnes už nikoho nezajímá. Ale díky 
sociálním sítím získávám spoustu reak-
cí a spoustu dopisů, přiznám tedy hlavně 
od žen, které mi píšou, že jim mé verše 
pomohly projít těžkým nebo složitým ob-
dobím. Začal jsem zjišťovat, že moje bás-
ně někoho skutečně oslovují, že někoho 
zajímají a třeba se v nich i nalézá. Že tuto 
polohu, poetickou, citlivou a křehkou pro-
stě potřebujeme. Komerční svět ji nepo-
třebuje, ale lidi ji potřebují. A když chtějí, 
tak si k ní cestu nakonec najdou.

Jako herec hostuješ na několika scé-
nách. Na které se vyskytuješ nejčastěji 
a která je ti nejbližší? 
My jsme ještě před začátkem „korona-
virových prázdnin“ měli derniéru Malé-

ho prince v Národním divadle. Inscena-
ce Vladimíra Morávka, která měla přes 
sto repríz a kde jsem hrál roli pilota. 
A je škoda, že skončila. Hned po této 
derniéře jsem měl naskočit do Ope-
ry Národního divadla, tedy ne jako pě-
vec, ale činoherec v inscenaci Švanda 
dudák, opět v režii Vládi Morávka. Bo-
hužel toto zkoušení se přesunulo, jako 
mnoho dalších věcí, na příští rok. Plus 
vzniká ještě nová komedie pro jednu 
letní scénu. Tam ještě nevíme, jak to 
celé v létě bude. Takže scéna, kde by 
mě asi diváci mohli vidět nejvíc kromě 
Městského divadla v Kladně a Západo-
českého divadla v Chebu, by bylo Ná-
rodní divadlo. A věřím, až se to zase 
rozjede, že se tam vrátím.

Nelze se nezeptat, jak jsi osobně i pro-
fesně prožíval příchod koronavirové kri-
ze a s ním spojených vládních opatření 
a jaká je tvá situace a situace divadelní-
ků a hudebníků obecně dnes?
Pro ty, kteří jsou závislí na té přímé čin-
nosti, koncertní nebo divadelní, mezi něž 
patřím, je to situace z ekonomického po-
hledu skutečně těžká. Ale nelze jen na-
říkat. Jsou tady i pozitivní stránky. Díky 
tomu, že učím na Mezinárodní konzer-
vatoři a na ZUŠ v Kladně, kde probíha-
la výuka distančně, jsem nezůstal úplně 
bez prostředků. To je dobré, pro mě. Ale 
obecně je to samozřejmě špatný. Ved-
le toho je ale ještě ten klid, který s tím 
přišel. Po té zběsilé době spousty čin-
ností přes sebe, mi to přineslo klid tam, 
kde jsem doma, což je chata po rodičích 
u Plzně, kde trávím většinu času, a to pro 
básníka nebo člověka, který píše je dob-
rá věc, protože má čas na svoje myšlen-
ky a pocity a může tvořit.

Jaké máš vyhlídky a plány?
Pracovní vyhlídky, jak zvednout „tu ekono-
miku“ jsou pořád nejistý. I když se situace, 
nelíbí se mi to slovo, rozvolňuje, je všechno 
nejistý. Kromě takovýchto rozhovorů a po-
dobných fajn věcí a mých osobních myšlen-
kových posunů, připravuji a aranžuji spous-
tu svých nových písniček. Jezdím do studia 
a pracuji na nových věcech. Kromě toho 
dopisuji poslední básničky do té nové sbír-
ky Mezi svými víny. Plánů a činností mám 
hodně, ale je otázka, kdy to bude možné 
pustit ven. V konečném důsledku je to jed-
no, důležité je vědět, že to někam spěje.

Na co se můžeme těšit během tvého vy-
stoupení na letošním ročníku Zažít Řepy 
Jinak 2020?
My sem přijedeme s mojí kapelou Pokoj 
č. 26, což je kapela, která před lety vznik-
la jako takový medailonek k výročí Petra 
Nováka. S Petrem jsem se znal osobně 
a před lety jsme s ním jeli jako předkape-
la poslední turné před jeho smrtí. A já si 
ho strašně vážím a mám ho moc rád, ne-
jenom proto, že jeho písničky jsou nesmr-
telný, ale jako osobnost byl hodně pokorný 
a srdečný člověk a vytvořil jsem si s ním 
vřelý vztah. Připadal jsem si s ním jak se 
starším bráchou, se kterým mi bylo hez-
ky a který odešel dřív, než bylo potřeba. 
Z toho důvodu jsme pojmenovali kapelu 
Pokoj č. 26, podle jeho písničky a můžu 
vám slíbit, že ji zahrajeme u vás jako první. 
Kromě mých zahrajeme samozřejmě i ně-
kolik dalších Petrových písniček.

V  kolika vlastně hraješ kapelách nebo 
projektech?
Kromě této kapely Pokoj č. 26, máme ješ-
tě s bráchou (Pavel Batěk, herec v angaž-
má ND – poznámka autora) kapelu The end 
of colours revival kapely The Doors, se 
kterou jsme mimo jiné jezdili právě s Pe-
trem Novákem a také se snažím jezdit sám 
na své recitály, jen s básněmi a kytarou. 
Vše ostatní jsem omezil a věnuji se těm-
to třem projektům.

Na závěr každého rozhovoru pokládám 
obligátní otázku, jaký je tvůj vztah k Ře-
pům?
Velice příznivý samozřejmě. Nejenom, že 
jsme tu několikrát vystupovali s předsta-
vením pro děti, co také dělám, ale hlav-
ně Řepy jsou naprosto skvěle strategicky 
umístěné, protože se pohybuji mezi Pra-
hou a mojí plzeňskou domovinou. Také 
tady v srpnu budeme dělat v DDM letní 
divadelní příměstský tábor s kolegou To-
mášem Pospíšilem. Žije tu další můj kole-
ga Václav Upír Krejčí. A hlavně, našel jsem 
si zde přítelkyni, se kterou tady již téměř 
2 roky žiji. Ano, dalo by se říci, že mám 
k Řepům čím dál vřelejší vztah. 

DĚKUJI ZA ROZHOVOR. 
JOSEF DIRBÁK

foto: Archiv Petra Baťka
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Entomologové žádají veřejnost o po-
moc při hledání denních motýlů na 
území hlavního města Prahy. Do 

mapování se letos může zapojit kdoko-
liv – stačí motýla vyfotografovat mobilem 
a společně s GPS polohou nebo upřesně-
ním místa a datem pořízení vložit do jed-
noduché mobilní aplikace iNaturalist nebo 
na facebookové stránky „Hledejte pražské 
motýly“. “Výrazný úbytek motýlů je v po-
sledních desetiletích pozorován po celé 
Evropě. Jaká je situace konkrétně v Pra-
ze, kde se historicky vyskytovalo na 75 % 
všech druhů denních motýlů ČR, to neví-
me. Lidé nám tak mohou pomoci vytvořit 
atlas rozšíření denních motýlů Prahy,” řekl 
entomolog Oldřich Čížek ze spolku Hu-
tur, který zaštiťuje projekt mapování spolu 
s Národním muzeem, Fakultou životního 
prostředí ČZU v Praze a Agenturou ochra-
ny přírody a krajiny ČR.

„Chceme posoudit současný stav ohro-
žení denních motýlů, kteří žijí na území 
našeho hlavního města. Proto jsme se 
rozhodli zpracovat vůbec první atlas roz-
šíření denních motýlů Prahy, který po-
může odborníkům i veřejnosti v ochraně 
pražských motýlů. Díky finanční podpoře 
od Magistrátu hl. m. Prahy tak v roce 
2020 mapujeme výskyt denních motýlů 
po celé Praze. Při hledání motýlů se ale 
nedostaneme všude – třeba na soukromé 
zahrádky, do vnitrobloků či do průmyslo-
vých areálů. Navíc není v našich silách 
navštívit absolutně všechna místa v Praze. 
Proto se obracíme na veřejnost s prosbou 
o zapojení do hledání motýlů,“ vysvětlil 
situaci Čížek. 

„Aplikace iNaturalist podle fotografie 
sama nabízí určení pozorovaného druhu 
a její ovládání je velmi intuitivní. Pouze 
s mobilním telefonem se tak mohou 
obyvatelé Prahy zapojit do vědeckého 
výzkumu, ať už v parku, na výletě nebo 
třeba na cestě do práce,“ vysvětluje RNDr. 
Ing. Ivo Macek, ředitel Přírodovědeckého 
muzea Národního muzea. „Rozhodli jsme 
se projekt podpořit oceněním nejlepších 
pozorovatelů, mimo jiné návštěvou běžně 
nepřístupného entomologického depozitá-
ře Národního muzea. Soutěží se hned ve 
dvou kategoriích: o největší počet ulože-
ných pozorování a o největší počet zazna-
menaných druhů,“ říká dále Ivo Macek.

A kde hledat v Praze motýly? „Naprostá 
většina pražských motýlů žije v přírodních 
územích, která jsou přísně chráněna. Ale 
Praha, to není jen síť rezervací. Máme tu 
parky a zahrady, městskou zeleň, okolí Vl-
tavy i okrajové části Prahy, ve kterých se 
prolíná zemědělská krajina a velkoměsto. 
Jenže o motýlech v těchto místech zatím 
nevíme prakticky vůbec nic,“ řekl entomo-
log Tomáš Kadlec z Fakulty životního pro-
středí ČZU v Praze, který se podílí na sys-
tematickém mapování pražských motýlů. 

Jedním z partnerů mapování denních 
motýlů v Praze je i Agentura ochrany pří-
rody a krajiny ČR. „Kromě toho, že poskyt-
neme pozorování uložená do Nálezové da-
tabáze ochrany přírody spravované AOPK 
ČR, podpoříme mapování motýlů v Praze 
zahrnutím do našeho projektu Bílá místa, 
který je věnován cílenému mapování ne-
prozkoumaných lokalit“, řekl Karel Chobot.

„V Praze se dlouhodobě snažíme pro-
vádět péči o zeleň i s ohledem na motýly. 

Vytvořit vhodné podmínky pro život motýlů 
v samotném centru města je ale často slo-
žité. Vždy se snažíme najít kompromis mezi 
požadavky veřejnosti a prostorem pro příro-
du. Proto jsme velmi zvědaví na výsledky 
projektu. Budeme tak moci zhodnotit naše 
dosavadní kroky v péči o pražskou přírodu,“ 
řekl Jiří Rom, specialista péče o chráněná 
území z Magistrátu hl. m. Prahy.

KONTAKTY:
Kontaktní osoba
Lada Jakubíková – Fakulta životního pro-
středí ČZU v Praze
e-mail: jakubikoval@fzp.czu.cz
telefon: +420 774 096 885

Řešitel projektu 
Oldřich Čížek – spolek Hutur
e-mail: Oldrich-Cizek@seznam.cz
telefon: +420 604 207 584

Partneři projektu
Jiří Rom - Magistrát hl. m. Prahy
e-mail: jiri.rom@praha.eu
telefon: +420 236 005 820

Petra Caltová – Národní muzeum
e-mail: petra.caltova@nm.cz
telefon: +420 224 497 982

Tomáš Kadlec – Fakulta životního prostře-
dí ČZU v Praze
e-mail: kadlect@fzp.czu.cz
telefon: +420 739 312 295

Karel Chobot – AOPK ČR
e-mail: karel.chobot@nature.cz
telefon: +420 739 312 295

Hledejte pražské motýly, vyzývají odborníci veřejnost. Přispějete 
vzniku prvního atlasu denních motýlů hlavního města.

HLEDEJTE PRAŽSKÉ MOTÝLY!

Ohniváček černočárný (Lycaena dispar) je novým 
přírůstkem do fauny denních motýlů Prahy. Jedná 
se o snadno určitelný druh. A protože se v Praze 
pozvolna šíří, lze při pomoci veřejnosti očekávat 
nálezy z  řady nových lokalit. Nejčastěji jej mů-
žeme zastihnout na vlhkých loukách či v  okolí 
vodních toků, kde rostou šťovíky, na kterých se 
vyvíjejí jeho housenky. (Foto: Marek Vojtíšek)

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia) je na-
ším běžným a prakticky nezaměnitelným druhem 
denního motýla. I znalost rozšíření tohoto běžné-
ho motýla v Praze je v současnosti velmi nízká. 
Dospělce nejčastěji zastihneme, jak sají nektar na 
osluněných lesních loučkách, světlinách či lesních 
cestách. Vyskytuje se také na křovinatých strá-
ních, náspech železnic atp. (Foto: Marek Zlatník)

Vřetenuška pozdní (Zygaena laeta) patří k na-
šim nejbarevnějším zástupcům čeledi vřetenuš-
kovitých. Díky tomu je snadno poznatelná. Na 
území Prahy se nachází jen velmi málo lokalit 
s jejím doloženým výskytem. Potkat ji můžeme 
např. na suchých stráních s porosty máčky 
ladní v přírodní rezervaci Prokopské údolí nebo 
přírodní památce Baba. (Foto: Marek Vojtíšek)
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY (VOK) budou přistavovány ve 
všední dny v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod. a o víkendu 
od 12 do 16 hod. Po celou dobu přistavení bude přítomna ob-
sluha, která bude koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou 
na daném stanovišti zůstávat přes noc.

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 Praž-
ské služby a.s. a FCC Group s.r.o. (dříve .A.S.A.). V případě, že 
zjistíte nedostatky v poskytované službě, nahlaste tuto skuteč-
nost 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.), kober-
ce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.

CO NELZE ODLOŽIT DO VOK
• směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné 
nádoby (popelnice, kontejneru) • nebezpečné složky komunál-
ního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemiká-
lie, 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 podnika-
telskými subjekty!!!

 2. 7. 14-18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (ul. Šímova)
 3. 7. 14-18 hod. Parkoviště Galandova
 10. 7. 14-18 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
 11. 7. 12-16 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
 17. 7. 14-18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
 24. 7. 14-18 hod. Parkoviště Jiránkova
 25. 7. 12-16 hod. Parkoviště Na Moklině (U Sklíčka)
 31. 7. 14-18 hod. Parkoviště Drahoňovského

 1. 8. 12-16 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
 6. 8. 14-18 hod. Parkoviště Galandova
 7. 8. 14-18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (ul. Šímova)
 14. 8. 14-18 hod. Parkoviště Jiránkova
 15. 8. 12-16 hod. Parkoviště Drahoňovského 
 20. 8. 14-18 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
 21. 8. 14-18 hod. Parkoviště Na Moklině (U Sklíčka)
 28. 8. 14-18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

SRPEN:

SBĚRNÉ DVORY
Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběr-
ných dvorech:

• Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 736 518 204
• Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova, tel.: 731 142 348

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

NEBEZPEČNÝ ODPAD
V RÁMCI organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpa-
dů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně 
odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: 

• rozpouštědla
• kyseliny
• zásady
• fotochemikálie
• pesticidy 
• zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
• olej a tuk (kromě jedlého)
• barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
• detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
• léčiva 
• baterie a akumulátory 

Nově možno odevzdat i jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)

TRASA B – 11. 7. – SOBOTA

1. ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085) 8.00 - 8.20
2. ul. Laudova (slepé rameno - nad ZŠ) 8.30 - 8.50
3. ul.  Nevanova (proti bývalému zdravotnímu 

středisku č. 1079) 9.00 - 9.20
4. ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050) 9.30 - 9.50
5. ul. Mrkvičkova (dle možnosti zastavení) 10.00 - 10.20
6. ul. Na Fialce I.  10.30 - 10.50
7. ul. Brunnerova (parkoviště) 11.00 - 11.20
8. křižovatka ul. Březanova - U Boroviček 11.30 - 11.50

TRASA C – 30. 7. – ČTVRTEK

1. křižovatka ul. Bendova - Bazovského (u parkoviště) 15.00 - 15.20
2. ul. Makovského (u č. 1394 - vjezd do podz. garáží) 15.30 - 15.50
3. ul. Galandova (u č. 1246) 16.00 - 16.20
4. ul. Španielova (u školy)  16.30 - 16.50
5. křižovatka ul. Španielova - Žufanova (parkoviště) 17.00 - 17.20
6. ul. Socháňova (slepé rameno - u školy) 17.30 - 17.50
7. ul. Vondroušova (u výtopny - u stání kontejnerů) 18.00 - 18.20
8. ul. Jiránkova (parkoviště) 18.30 - 18.50

TRASA C – 29. 8. – SOBOTA

1. křižovatka ul. Bendova - Bazovského (u parkoviště) 8.00 - 8.20
2. ul. Makovského (u č. 1394 - vjezd do podz. garáží) 8.30 - 8.50
3. ul. Galandova (u č. 1246) 9.00 - 9.20
4. ul. Španielova (u školy)  9.30 - 9.50
5. křižovatka ul. Španielova - Žufanova (parkoviště) 10.00 - 10.20
6. ul. Socháňova (slepé rameno - u školy) 10.30 - 10.50
7. ul. Vondroušova (u výtopny - u stání kontejnerů) 11.00 - 11.20
8. ul. Jiránkova (parkoviště) 11.30 - 11.50

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

ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
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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, spada-
né ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, 
skořápky od vajec apod.
Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gas-
troodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné 
piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.

Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního měs-
ta Prahy. 

UPOZORNĚNÍ!
Biovoky budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, v přípa-
dě naplnění kontejneru před koncem doby přistavení budou kontej-
nery měněny za prázdné.  

ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Pro všechny nadšené čtenáře začala u nás v Řepích fungo-
vat již druhá knihobudka, která je umístěna na rohu poli-
kliniky u křižovatky Žufanova a Bazovského. 

„Na základě reakcí veřejnosti jsem chtěla, aby knihobudku 
u Kulturního centra Průhon doplnila ještě druhá na jiném frek-
ventovaném místě. Vhodné místo pro druhou knihobudku jsme 
hledali i s přispěním veřejnosti,“ uvedla starostka Jitka Synková. 

V anketě, kterou uspořádalo Kulturní centrum Průhon, lidé vy-
tipovali několik míst, kde by mohla být veřejná knihovnička umís-
těna. „Lokalita před poliklinikou, kde je nová knihobudka, získala 
společně s prostorem před ZŠ Werichova shodný a největší počet 
hlasů. O finálním umístění rozhodly na společném jednání Komise 
pro kulturu a vzdělávání a Komise životního prostředí, veřejného 
prostoru a Smart City. Volba padla na prostor před poliklinikou,“ 
dodal předseda Komise pro kulturu a vzdělávání Josef Dirbák.

JAK KNIHOBUDKA FUNGUJE? 
Úplně jednoduše – pokud máte doma knížku, kterou už jste 
přečetli, ale je vám ji líto vyhodit, přineste ji do knihobudky. Do 
malé bezplatné veřejné knihovny. Knížku můžete vyměnit za ji-
nou, nebo ji tam jen nechat, ať si ji přečte někdo další. Smys-
lem je dát nový život "nepotřebným" knihám, které byste třeba 
jinak vyřadili ze svých knihoven a vyhodili do kontejneru. Udělá-
te místo toho radost dalším čtenářům!

JIŘÍ HOLUB

 

KAM S BIOODPADEM
Stanoviště BIOVOK:

DRUHÁ ŘEPSKÁ 
KNIHOBUDKA JE VEDLE 
POLIKLINIKY

 4. 7. 13-16 hod. Parkoviště Na Moklině (U Sklíčka)
 12. 7. 9-12 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
 19. 7. 13-16 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
 26. 7. 13-16 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

 2. 8. 9-12 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (ul. Šímova)
 9. 8. 9-12 hod. Parkoviště Na Moklině (U Sklíčka)
 16. 8. 9-12 hod.  Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
 22. 8. 9-12 hod.  Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
 30. 8. 13-16 hod.  Parkoviště Laudova

Ve Vondroušově ulici,  naproti číslům popisným 1183/27-
25, lze v parčíku  trvale spatřit nepravidelný půlkruh sytě 
zelené barvy trávy, který prosvítá i v zimě přes sníh. 

Ze školy si pamatuji, že jsou trávy výběžkaté a trsnaté (ty jsou 
tmavší barevně), ale při prohlídce na místě jsem zjistil, že nejde 
o trsy trávy. Celou záhadu jsem také předestřel svým školou povin-
ným vnoučkům a jejich vysvětlení záhady je opravdu pozoruhodné! 
Totiž, že jistě v noci chodí po našich Řepích „OBR DOBR“ a nějak 
se zapomněl a vyčůral se  do půlkruhu a pak šel svojí cestou… 

Nicméně je to pitoreskní obrazec a záhada v Řepích!

OBYVATEL ŘEP (AZE)

ZÁHADA V ŘEPÍCH

foto: Jiří Holub



10 / ČERVENEC / SRPEN  / 2020

INFORMUJEME

Barokní poutní areál Panny Marie Vítězné byl postaven v le-
tech 1704-1730 přímo na "bitevním poli" a je tak do sou-
časné doby hmatatelnou připomínkou této dějinné udá-

losti. K jeho výstavbě přispěli prakticky všichni významní pražští 
umělci té doby (finančně či konkrétní činností) a díky působení 
J. B. Santiniho, C. D. Asama, V. V. Reinera, J. O. Mayera a dal-
ších se stal malým klenotem na území Prahy. 

Oproti tomu je samotná příčina jeho vzniku - bělohorská bitva 
– kontroverzní událostí, která byla v české historii různě inter-
pretována ať už pozitivně či negativně - dá se říci až za hranici 
manipulace s objektivním poznáním. 

Tato kontroverze je zajímavým východiskem pro jednotlivé 
akce pořádané v poutním místě v průběhu jubilejního roku 2020. 
Chceme připomenout toto významné výročí a upozornit na jed-
notlivé interpretace v průběhu českých dějin a současně pone-

chat svobodu k nalezení vlastního pohledu a názoru. Zejména 
však chceme otevřít opravený barokní areál široké veřejnosti 
včetně návštěvníků ze zahraničí a s plným respektem k jeho 
významu z něj učinit veřejný prostor. Přiblížením současného 
života "kláštera ve velkoměstě" chceme upozornit na specific-
kou atmosféru a určení tohoto místa – "oázy ticha a meditace" 
v kontrastu k hluku současné doby.

POUTNÍ SLAVNOSTI SE BUDOU KONAT K DATU OSLA-
VY PATROCINIA KOSTELA 15. – 16. 8. 2020. 
Během této tradiční poutě budou připomenuty především du-
chovní rozměr barokního prostoru, umělecké kvality poutního 
areálu a křehká leč ničím nezničitelná vůle k životu, která se pro-
jevuje neustálou snahou o zachování a obnovu hodnot klíčových 
a cenných pro naši evropskou kulturu. Cílem Poutních slavností 

POUTNÍ SLAVNOSTI NA BÍLÉ HOŘE 
15. – 16. 8. 2020
V roce 2020 si budeme připomínat výročí 400 let od bělohorské 
bitvy, která byla významným mezníkem českých i evropských 
dějin. V souvislosti s tímto datem chystáme v létě a na podzim řadu 
kulturních akcí, které by v Poutním areálu Panny Marie Vítězné 
měly tuto významnou historickou událost připomenout.
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bude poskytnout impuls k cestě, resp. "pouti" jednotlivcům i sku-
pinám a nabídnout jim reálný cíl, kterým je setkání v jednom pro-
storu (ať už je to míněno geograficky nebo z hlediska společných 
hodnot), který nabídne každému podnět k osobnímu duchovně-
-kulturnímu prožitku či souznění s druhými "poutníky". 

V rámci poutního dne proběhne také den otevřených dveří 
kláštera sester benediktinek, které přiblíží návštěvníkům způsob 
svého řeholního života a jednotlivé aspekty novodobého mniš-
ství v prostoru velkoměsta. Důraz bude kladen na ekumenický 
rozměr akce.

POUTNÍ SLAVNOSTI:
Sobota 15. 8. 2020 – Liturgická slavnost Nanebevzetí Pan-
ny Marie
■  Dopoledne před mší svatou v 11 hodin bude věnováno vítá-

ní jednotlivých skupin poutníků a zajišťování jejich aktuálních 
potřeb. 

■  Odpoledne bude věnováno tematickým prohlídkám poutního 
místa a kláštera sester alternativně k duchovnímu, kulturnímu 
a vzdělávacímu programu s možností občerstvení a rozhovoru. 

■  V zahradě kláštera bude nabízen dětský program. Zpřístupně-
na bude také bylinková zahrada. Sobotní den po večerní mod-
litbě benediktinek dozní ve ztišeném slavnostně nasvíceném 
nádvoří. 

Neděle 16. 8. 2020
■  Oficiálním vyvrcholením Poutních slavností dne bude "druhá 

poutní mše svatá" celebrovaná již tradičně v neděli nejbližší li-
turgickému svátku patrocinia, tedy 16. 8. 2020.

■  Také v tento den bude možná prohlídka poutního areálu s prů-
vodcem i bez něj a bude zpřístupněna výstava fotografií doku-
mentující obnovu poutního místa od momentu příchodu ses-
ter benediktinek v roce 2007 do současné doby.

ČASOVÝ HRAMONOGRAM:

Sobota 15. 8. 2020 – Den s Janem Blažejem Santinim
10:00 Otevření poutního areálu pro poutníky
11:00 Mše svatá v poutním areálu Panny Marie Vítězné

12:00 Občerstvení/Kavárna (dále po celý den)
13:30  Přednáška "Bílá hora v českých dějinách" – v dialogu Jiří 

Kotalík a Vít Vlnas
15:00  Koncert barokní komorní hudby v kostele – housle a cem-

ballo
16:30  Přednáška "Život a dílo J. B. Santiniho – Stanislav Růžič-

ka
18:00  Nešpory – večerní modlitba v kostele se sestrami bene-

diktinkami
19:00 - 21:00  Závěr poutního dne, možnost individuální prohlíd-

ky osvětleného nádvoří

V průběhu celého dne 15. 8.:
- možnost prohlídky poutního areálu s průvodcem
- Den otevřených dveří v klášteře – provází sestry benediktinky
-  výstava fotografií zachycující postupnou obnovu poutního are-

álu od roku 2007
-  nabídka brožury o poutním místě Panny Marie Vítězné, pohled-

nic a dalších materiálů
-  dětský program v klášterní zahradě – zajišťuje umělecký spo-

lek Art Attack

Neděle 16. 8. 2020 – Svátek patrocinia kostela
10:00 Otevření poutního areálu pro návštěvníky 
11:00  Mše svatá v kostele – celebruje Zdeněk Wasserbauer, 

světící biskup pražský
14:00  Koncert barokní folklorní hudby věnovaný sv. Janu Ne-

pomuckému
15:00 Prohlídka poutního místa s průvodcem
17:15  Varhanní improvizace a prohlídka bělohorských varhan – 

organolog Marek Čihař
18:00  Nešpory v kostele - večerní modlitba se sestrami bene-

diktinkami

V průběhu celého dne 16. 8.:
- výstava retrospektivních fotografií, prohlídka poutního místa in-
dividuálně i s průvodcem, prohlídka klášterní bylinkové zahrady, 
rozhovor se sestrami benediktinkami
- nabídka brožury, tištěného průvodce atd.
- vytvoření potřebné zázemí pro návštěvníky i účinkující.

OPATSTVÍ VENIO – KLÁŠTER BENEDIKTINEK, PRAHA 17.
FOTO: PETR NEUBERT
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BYLI JSME PŘI TOM

V červnu byla v Kulturním centru Průhon po delší pauze 
způsobené hygienickými opatřeními v souvislosti s koro-
navirem otevřena výstava „Sochaři Mánesa“. Spolek Má-

nes je jedním z nejstarších uměleckých spolků u nás, mezi jeho 
členy v minulosti patřili např. Mikoláš Aleš nebo Alfons Mucha.

Na této výstavě jsou prezentováni jednotliví umělci, kteří jsou 
dnes členy tohoto spolku. V přízemí kulturního centra si můžete 
prohlédnout plastiky, v prvním patře na vás čekají kresby a obrazy.

„Ke Spolku Mánes máme v Praze 17 velmi blízko. Mnoho 
řepských ulic je pojmenováno po umělcích tohoto spolku – např. 
Bendova, Makovského, Španielova… V Řepích také žije čestný 
starosta Spolku Mánes Emil Jan Cimbura, akademický malíř 
a grafik, který je jeho členem již od roku 1946“, uvedla při zahá-
jení výstavy starostka Jitka Synková.

K výstavě byla vydána také publikace, která je pro vás k dis-
pozici v KC Průhon. Výstavu můžete zhlédnout až do října 2020 
– buď při osobní návštěvě, nebo formou virtuální 3D prohlídky 
na stránkách www.pruhon.cz.

-RAS-

ZVEME VÁS NA VÝSTAVU – SOCHAŘI MÁNESA

Výtěžek letošního jarmarku byl určen pro Domov sv. Karla 
Boromejského a to byla velká motivace. S Monikou Stra-
kovou jsme vytvořily nouzový plán. Náš spolek a já jsme 

dali k dispozici moji zahrádku a Monice dovolila městská část 
rozložit svůj stánek před Klášterem. 

Jarmark ovšem vyžaduje celoroční přípravy a do nich se za-
pojují řepští sousedé, kteří nám během celého roku nosí různé 
předměty, které již nepotřebují. Naštěstí máme k dispozici volný 

prostor, kam to můžeme průběžně ukládat. Pak následuje vel-
ké třídění. Musí se roztřídit sklo a porcelán, smíšené zboží a je 
třeba vyprat plyšáky. V den Jarmarku musíme postavit stany, 
udělat stoly, naaranžovat věci, zajistit kasičky a připravit kavárnu. 
Kavárna je důležitá a nedala by se zřídit, kdyby nám pekárna 
Erika a letos i dámy z Řepíku nedodaly výborné dortíky a cuk-
roví a kdyby ji Jarka Gloserová, jako každý rok, neobsluhovala. 

Neumíte si představit, kolik dobrovolníků se téhle akce zú-
častnilo a neumíte si představit, jak mě to těší a povzbuzuje. 

Letos navštívilo jarmark nebývale hodně lidí, které pečlivě 
u vchodu počítala a vítala Zdeňka Neužilová. K jarmarku také 
vždy patří domácí bramboráky ode mne a od Marcely Drdlíčko-
vé, která s Janou Šparlinkovou obsluhovala stánek se smíšeným 
zbožím. Ve stánku „Móda z druhé ruky“ byla Eva Gutová. Sklo 
a porcelán jsme udělali formou garážového výprodeje a vedla 
ho Ivana Jelínková, která ten den dokonce slavila narozeniny. 
Stany a stoly hlavně stavěli Michal Štěpař a Láďa Gloser. Já 
jsem byla už od rána strašně nervózní a pobíhala okolo a nosila 
potřebné věci z mé domácnosti. 

Monika rozložila před Klášterem dokonce více než jeden stá-
nek a měla tam i muzikanty. Byla to úžasná akce. Teď to nejdů-
ležitější, vydělali jsme a Domovu sv. Karla Boromejského předali 
přes 15 000 Kč, a to se vše dává jen za 20 Kč! 

Nevyjmenovala jsem samozřejmě všechny, kteří přispěli ke 
zdaru celé akce, ale všichni byli úžasní, včetně všech těch, kteří 
přišli a nákupem přispěli do kasiček. 

Tak za rok na shledanou a doufám, že již za normálních podmí-
nek. Příští jarmark bude ve prospěch klubu mládeže – „Klub 17“!

 
ANNA BAUMOVÁ, SPOLEČNOST PRO OBNOVU 

ŘEPSKÝCH TRADIC 

VŠECHNO JDE, KDYŽ SE CHCE!
Náš dobročinný jarmark se opět a již po dvanácté konal! 
Chtělo to jen trochu improvizace a bylo to!

Starostka Jitka Synková se sochařem Vojtěchem Malaníkem 
při zahájení výstavy.

foto: -mish-

 foto: -ras-
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V ulicích naší městské části můžete potkat takzvaná mlžít-
ka. Smlouvu o pronájmu podepsala starostka Jitka Syn-
ková s Pražskými vodovody a kanalizacemi. 

Mlžítko ochlazuje vzduch v letních parných dnech rozprašo-
váním vody z jemných trysek mlžícího zařízení. Mlžítko je přímo 
připojeno k vodovodnímu řadu. Provoz a monitoring zařízení 
zajištuje digitální řídící jednotka ovládaná prostřednictvím pevné 
rádiové sítě PVK. Jedno ze dvou mlžítek je nainstalováno před 
ZŠ Jana Wericha.

JIŘÍ HOLUB

V dubnovém čísle Řepské 17 jsem vás informoval o původ-
ně plánovaných, a nakonec zrušených, projekcích filmu 
„V síti“ (nejen) pro obě naše základní školy. 

Po uvolnění vládních opatření jsem opět navázal komunikaci 
s distributorem filmu, společností Aerofilms, ohledně jejich plá-
nů pokračovat v programu projekcí a diskuzí pro žáky základních 
škol a zda je možné již jednat o náhradních termínech. Vyjádření 
distributora nebylo nijak překvapivé, ale určitě nikterak zamítavé. 
Tedy v tuto chvíli nám nedokáží dát zcela konkrétní odpovědi. 
Během měsíce června probíhala jednání se všemi zapojenými 
stranami o tom, jakým způsobem v projektu pokračovat a co 
s následnými debatami k jednotlivým projekcím.

Školní projekce bude možné určitě v kinech od září bez pro-
blému objednávat, jen ještě není jasné, jak to bude s kapacitami 
sálů. Zatím jsou vzhledem k nařízením dosti omezené. Distributor 
věří, že se situace do té doby uvolní, protože jinak nebudou moci 
poskytnout dostatečný počet míst.

Avizované debaty s účinkujícími a odborníky po filmu, které 
byly součástí programu, jsou také na pořadu dalších jednání, ale 
i tady snad nakonec bude možné navázat na původní záměry.

Byli jsme požádáni o trpělivost, než všechna tato jednání pro-
běhnou a ujištěni, že budeme o konkrétních výsledcích, nových 
termínech a detailech co nejdříve informováni.

Zatím ještě není úplně jasné, s čím můžeme počítat, ale sna-
ha navázat na původní plán je zřejmá, a to je pozitivní zpráva. 
Stejně jako vyjádření obou ředitelek našich základních škol paní 
Pavlišové a Martinovské, že jejich zájem o projekce nadále trvá 
a za nově nabídnuté termíny budou rády a v tomto duchu jsme 
také distributora filmu informovali. 

Pevně věřím, že se tento bohulibý záměr podaří dotáhnout do 
konce a film uvidí nejen co nejvíce rodičů a pedagogů, ale hlavně 
ta nejohroženější skupina, naše děti. Protože po dlouhých „koro-
navirových prázdninách“ nás čekají velké letní prázdniny a sociální 
sítě budou jejich nedílnou součástí. Proto na sebe dejme pozor.

Přeji vám klidné léto

JOSEF DIRBÁK
ZASTUPITEL A PŘEDSEDA KOMISE 

PRO KULTURU A VZDĚLÁVÁNÍ 

MLŽÍTKA V ULICÍCH ŘEP

NOVÉ INFORMACE O PROJEKCÍCH 
FILMU „V SÍTI“

foto: Jiří Holub

foto: Milan Jaroš
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KALENDÁŘ AKCÍ

1. – 31. 7. Kraj Oty Pavla – výstava fo-
tografií Josefa Czwartynského k nedo-
žitým 90. narozeninám českého prozai-
ka a novináře O. Pavla. 
Refektář, vstupné dobrovolné.

1. – 31. 8. ŠUMAVA OPUŠTĚNÁ 
A SKRYTÁ – výstava fotografií Roma-
na Zuzáka z míst, kde po staletí žili lidé 
a která jsou dnes chráněna pro budou-
cí generace. Výstava je prodejní, výtě-
žek z prodeje autor věnuje Domovu sv. 
Karla Boromejského.
Refektář, vstupné dobrovolné.

13. 9. Vinobraní v  klášteře – 7. roč-
ník, účinkují: Jožka Šmukař a cimbálo-
vá muzika, zpěvačka a herečka divadla 
Semafor Kamila Kopáčková, Cimbálová 
muzika sourozenců Holubových s Jiřím 
Žigmundem a Folklorní soubor Lučin-
ka, stánky s občerstvením a dárky, zá-
bava pro děti. Akce se koná s podpo-
rou MČ Praha 17.
Zahrada Domova, vstupné dobrovolné, 
od 14.00 hod.

1. – 30. 9. Výstava "Lidové oděvy 
z  Čech a  Moravy", obrazy malované 
voskem a krojované panenky ze sbír-
ky Marcely Fojtíkové. 
Refektář, vstupné dobrovolné.

DOMOV 
SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO
PROGRAM
NA ČERVENEC
– ZÁŘÍ 2020

PŘIJĎTE
DO RUNWAY 
PARKU PŘÍMO 
NA LETIŠTNÍ 
DRÁZE

Po celé léto Letiště Václava Havla Pra-
ha připravilo zábavný park přímo na 
ploše. V týdnu se můžete těšit na 

unikátní vystavenou techniku či letadla 
a od pátku do neděle vás čeká speciální 
zábavný program.
Startujeme již 4. července.

Všechny podrobnější informace najdete již 
brzy na www.prg.aero/runwaypark.

s podporou

www.domovrepy.cz

výtěžek ze vstupného je příspěvkem
do veřejné sbírky vyhlášené 

na podporu činnosti 
a provozu Domova

vstupné dobrovolné

Neděle 13. 9. 2020 od 14.00 hod.
zahrada Domova sv. Karla Boromejského 
K Šancím 50, Praha-Řepy 

Jožka Šmukař 
s cimbálovou muzikou

Kamila Kopáčková
zpěvačka a herečka divadla Semafor

Cimbálová muzika sourozenců 
Holubových s Jiřím Žigmundem 

Folklorní soubor Lučinka  
ochutnávka vín, občerstvení, stánky s dárky,
program pro děti

Vinobraní
v Klášteře
sedmý ročník
Neděle 13. 9. 2020 od 14.00 hod.Neděle 13. 9. 2020 od 14.00 hod.Neděle 13. 9. 2020 od 14.00 hod.Neděle 13. 9. 2020 od 14.00 hod.

inobraníinobraní
v Klášteřev Klášteře
sedmý ročník

LZE UPLATNIT PŘEDPLACENÉ VSTUPENKY LEKCÍ KC PRŮHON.
Platba na místě: 100 Kč/lekce 60 min

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy
www.pruhon.cz | kurzy@pruhon.cz | +420 601 324 846

PRÁZDNINOVÉ
CVIČENÍ

CVIČENÍ PROTI BOLESTEM ZAD
VYBRANÁ ÚTERÝ OD 10:15 DO 11:15

CVIČENÍ S MONIKOU
30.6. A 14., 28.7. A 18., 25.8.

POWER JÓGA
VYBRANÉ STŘEDY OD 18:00 DO 19:00

S KATKOU
1., 8., 15.7. A 5., 12., 19., 26.8. 

JÓGA PRO PEVNÉ BŘICHO A ZDRAVÁ ZÁDA
VYBRANÉ STŘEDY OD 19:00 DO 20:00

S KATKOU
1., 8., 15.7. A 5., 12., 19., 26.8. 
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PETR CÍSAŘOVSKÝ

BOHUMIL ELIÁŠ ML.

STANISLAV HANZÍK

XENIE HOFFMEISTEROVÁ

BARBORA CHLÁDKOVÁ

VOJTĚCH MALANÍK

JAROMÍR RYBÁK

JAROSLAV URBÁNEK

JASAN ZOUBEK

Spolek výtvarných umělců Mánes vznikl 
v roce 1887 v rámci manifestačního 
vystoupení mladých umělců, nedávných 
absolventů Akademie a Uměleckoprůmyslové 
školy. Vzniknul s ideou vybudovat vlastní 
Spolkový dům, který by umožňoval svobodnou 
a nezávislou prezentaci uměleckých děl 
v opozici ke konzervativním trendům 
akademismu a krasoumným jednotám 
a spolkům. Tento proces rozvoje současného 
umění byl v souladu s obdobnými obecnými 
trendy na poli evropské kultury (hnutí Secese 
ve Vídni, Jugendstilu v Mnichově, Art Nouveau 
v Paříži) a zároveň “otevíral okna“ nejnovějším 
trendům moderního evropského umění. 

V první fázi byli jeho iniciátory malíři, brzy 
se však přidali i mladí sochaři kolem 
Stanislava Suchardy. Programem Spolku 
bylo vybudování vlastní výstavní síně 
a vydávání časopisů Volné Směry a Styl, 
který se podařilo brzy naplnit a soustředit 
postupně čelné představitele uměleckých 
oborů české výtvarné kultury. Spolek 
Mánes charakterizovala od počátku 
generační sounáležitost, vědomí kontinuity 
a inspirativní spolupráce široké škály 
uměleckých oborů a to nejen tradiční 
malby, grafiky a sochy, ale i architektury, 
scénografie, fotografie či divadla a hudby 
za účasti historiků a teoretiků umění. 
Jeho řadami prošli významní umělci - ze 
sochařů například František Bílek, Bohumil 
Kafka, Ladislav Šaloun, Otto Gutfreund, 
Karel Dvořák, Jan Štursa, Vincenc 

Makovský, Jan Lauda, Josef Wagner, 
Vladimír Preclík a další.
Po násilném rozpuštění v roce 1956 
a po ztrátě spolkové budovy Mánesa 
na Masarykově nábřeží v Praze, ukončil 
Spolek v dobách totalitní represe svoji 
činnost. V roce 1990, tehdy ještě žijící 
členové, vstoupili do původních stanov 
Spolku a obnovili jeho činnost. Spolek má 
dnes na dvě stě členů, kteří usilují v duchu 
spolkových zásad o navázání přetržené 
kontinuity a mezigenerační spolupráci 
různých uměleckých disciplin. Těžištěm 
zůstává prezentace současné výtvarné 
tvorby jednak formou pravidelných 
členských výstav a jednak různých 
tématických souborných přehlídek 
(v posledních letech např. obsáhlé projekty 
Česká krajina nebo Český portrét). 

SOCHAŘI MÁNESA

KULTURNÍ CENTRUM PRŮHON
SOCHÁŇOVA 1220/27
163 00 PRAHA 6

ČERVEN - ŘÍJEN 2020

VIRTUÁLNÍ 3D PROHLÍDKA NA:
WWW.PRUHON.CZ

Smyslem výstavy uspořádané v Kulturním centru Průhon je prezentovat 
prostřednictvím charakteristického prostorového díla doplněného o výběr kreseb 
jednotlivé sochaře, kteří jsou dnes sdruženi ve Spolku. Jsou mezi nimi jak klasičtí 
sochaři, tak i umělci hledající experimentální podobu abstraktní tvorby; stejně jako 
malíři, kteří se věnují trojrozměrným dílům či skláři, jejichž uměleckým základem je 
koneckonců sochařská průprava. Výstava tak poskytuje velmi plastický 
a proměnlivý obraz soudobé výtvarné tvorby v průřezu několika generačních 
reprezentantů a má tak neopakovatelnou vypovídací hodnotu živé sondy do 
současné výtvarné tvorby. 

Jiří T. Kotalík
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Denně 13 - 19 hod
KC Průhon kancelář č. 2

KDE?
31. 8. - 4. 9. 2020

KDY?

ZÁPIS
DO KURZŮ

Hallo!Salut!
Hi!

na školní rok 2020 - 2021

Výuka ve školním roce 2020/21 začíná v pondělí 7. 9. podle rozvrhu,
pokud není u konkrétního kurzu uveden jiný termín zahájení.

DODATEČNÝ

A4_dodatecny_zapisdokurzu_2020,21.indd   1 17.06.2020   14:58:30

LETNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI!

Vyhraj hodnotnou cenu v soutěži s Místní 
knihovnou v Praze Řepích!

Nakresli svého oblíbeného pohádkového hrdinu, jak si užívá 
prázdniny. Jeho dobrodružství nakresli formou komiksového příběhu.
Jako u pravého komiksu nezapomeň obrázky doplnit o bubliny s textem.
Rozsah: Komiks musí obsahovat typická komiksová okna/panely.
Děti do 9 let mohou nakreslit min. 3 okna. Děti 10 let a více min. 5 oken. 
Maximální počet oken je 12 a na jednu stranu A4.

Pravidla: Soutěž je pro děti MŠ a ZŠ (do 15 let). Hlavní postava příběhu musí být 
pohádková postava - její jméno uveď nad komiks jako název komiksu (např. Červená 
karkulka na táboře).
Pod komiks uveď svoje jméno a příjmení, věk, telefonní číslo nebo e-mail 
(kam můžeme zaslat info s případnou výhrou). Obrázek přines do knihovny, 
případně pošli vyfocený na email knihovna@pruhon.cz nebo přes zprávu 
na Facebooku Místní knihovna Praha - Řepy.
Uzávěrka soutěže je 7. 9. 2020.

"KOMIks“

POHaDKOV
y hrdina

 

NA PRaZD
NINaCH

, ,
, ,

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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ŠKOLY INFORMUJÍ

Již šestým rokem se naše škola účastní matematické sou-
těže Pangea, která je určena pro žáky 4. - 9. ročníků ZŠ 
a nižších tříd víceletých gymnázii. Úlohy se vyznačují ne-

tradičním zadáním, svým obsahem jsou zaměřeny na společen-
skovědní a přírodovědné obory. Letošní ročník měl téma Média 
a Záchranné sbory.

Školního kola, které proběhlo v únoru, se zúčastnilo celkem 
148 žáků 4. – 8. ročníků. Každý z žáků obdržel 15 úloh různé ob-
tížnosti, poradit si s nimi musel během hodiny. Své matematické 
znalosti si změřili s žáky z celé republiky. Vyhodnocuje se umís-
tění ve školním kole, v kraji a celkové umístění v daném ročníku.

V minulých letech měla naše škola dva úspěšné řešitele, kteří 
postoupili do národního finále. Dnes tito žáci studují na vícele-
tých gymnáziích. Na jejich úspěch se podařilo navázat i letos. Do 
národního finále postoupila žákyně 4. C Chau Thi Bao Nguyen, 
která se v kraji umístila na 12. místě a celkově na 33. místě ve 
svém ročníku. 

Národní finále mělo proběhnout v červnu, ale vzhledem k sou-
časné situaci se uskuteční až 8. října v Národním muzeu. Jsme 
na Chau pyšní a přejeme jí hodně úspěchů v dalším kole soutěže. 

Věříme, že i v následujícím školním roce se žáci naší školy do 
soutěže Pangea opět zapojí.

MGR. JIŘINA MARINIČOVÁ

Návrat žáků 1. stupně do škol 25. května 2020 v žádném 
případě neznamenal obnovení výuky tak, jak jsme ji znali 
„před koronavirem“. 

Mnoho učitelů stálo před otázkou, jak zabezpečit vyučování 
v omezených podmínkách ve třídě a zároveň u těch žáků, kteří 
zůstali doma. A tak přišla na svět hybridní výuka. Za maximálního 
využití dostupných technologií se třídní kolektiv setkává částečně 
reálně a částečně virtuálně při plnění společných úkolů, čtení 
nebo sdílení zážitků. 

Je jasné, že takto nemůžeme pokrýt všechny aspekty učeb-
ního procesu, ale zase jsme se dokázali posunout o krok dále. 
Velký dík patří hlavně rodičům, kteří své děti při takových akti-
vitách podporují.

BARBORA BOUSOVÁ

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ 
PANGEA V ZŠ JANA 
WERICHA

HYBRIDNÍ VÝUKA ANEB 
ČELÍME PEDAGOGICKÝM 
VÝZVÁM

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
ZŠ Jana Wericha děkuje 

za sponzorské dary,  

ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky 

1. firmě Covidien AG za 500 kusů dětských roušek 

2. firmě Konica Minolta za 20 kusů ochranných štítů pro učitele 

3. Tomáši Slavatovi za 40 l dezinfekčního prostředku proti 

virům a bakteriím a dezinfekční gely na ruce   

foto: Denisa Cibulková
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PRO DĚTI A RODIČE

Děti rostou jako z vody a to je jedním z hlavních důvodů, proč 
se maminky, které několik let působily ve vedení Mateřské-
ho centra Řepík, rozhodly opustit své pozice a dát tak šanci 

dalším. Jejich děti se proměnily v sebevědomé předškoláky a ško-
láky, kteří si sice stále rádi pohrají v herničce, ale už jsou zase o kou-
sek dál, a tak hledají vyžití i jinde mezi svými vrstevníky.

Od května letošního roku proto v roli předsedkyně vystřídala 
Elišku Kaňokovou Monika Vodičková, kterou již mnozí z vás znají 
ze Školičky. Místopředsedkyněmi se místo Zuzany Brázdové, Zu-
zany Beňové a Oldřišky Mačkové staly lektorky Tereza Antoňová, 
Lucie Krausová a Petra Onderková, jež jste v uplynulém školním 
roce mohli potkat jak na lekcích v rámci pravidelného programu 
mateřského centra, tak i na jednorázových akcích.

S novým vedením čekají Řepík nové nápady a vězte, že je na 
co se těšit!

Celá řada zajímavých a oblíbených aktivit však zůstane i nadále 
zachována tak, jak jste byli doposud zvyklí. Sledujte proto naše 
webové stránky, kde se postupně dozvíte více.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ČTVRTEK 10. ZÁŘÍ
MC Řepík sice zůstává až do konce července z preventivních důvo-
dů uzavřeno, my však zahálet nehodláme. Intenzivně pracujeme na 
zvelebení herničky, aby pro vás byla připravená v plné parádě. Uklí-
zíme, třídíme hračky, a dokonce zařizujeme nové vybavení. Již nyní 
také chystáme program na nový školní rok a plánujeme akce, které 
pomohou dětem i rodičům zpestřit období po skončení prázdnin, 
kdy se letní dny pomalu začnou překlápět do sychravého podzimu. 

Přesvědčit se o tom můžete již ve čtvrtek 10. září 2020 od 
10 hodin na dni otevřených dveří, kde samozřejmě budeme do-
držovat veškerá hygienická opatření, abychom předešli rizikům 
souvisejícím se šířením koronaviru. 

Přijďte se za námi podívat na adresu Bendova 1121/5. Nejenže 
nás budete moci poznat osobně a zeptat se lektorek na cokoliv, 
co vás zajímá, ale dozvíte se více o našich aktivitách a vaše děti si 
budou moci hernu rovnou vyzkoušet. Čekat na vás bude také občer-
stvení, bohatá tombola, výtvarné dílničky, či ukázkové lekce cvičení.

PŘIDEJTE SE K NÁM
Rádi mezi sebou přivítáme posily, které by se chtěly zapojit do týmu, 
jenž se s nadšením na chodu Řepíku podílí. MC Řepík tak, jak ho nyní 
všichni znají, vytváří v první řadě maminky, které se rozhodly rodičov-
skou dovolenou trávit se svými dětmi aktivně. Připravují hrátky pro nej-

menší, dohlíží nad dětmi i hračkami ve volné herně, vaří, pečou, uklí-
zí, organizují a hlavně milují své děti. Odměnou jsou jim nejen dětské 
úsměvy, ale i nová přátelství a spousta nezapomenutelných zážitků. 

Máte-li chuť se k nám přidat, napište nám na mcrepik@gmail.
com nebo se nahlaste přímo u některé z našich lektorek.

REGISTRACE DO ŠKOLIČKY JSOU V PLNÉM PROUDU
Pokud chcete své dítě přihlásit do Školičky pro děti od dvou let 
bez rodičů, napište nám prosím e-mail. Zájem o Školičku je kaž-
doročně velký a naše kapacity ho bohužel nemohou zcela pokrýt, 
takže přednost budou mít ti, kteří se přihlásí dříve. Školička se 
bude konat každé pondělí, středu a pátek od 8.30 do 12.30 hodin.

Pravidelnou součástí programu v Řepíku budou i nadále soci-
álně-vzdělávací aktivity, mezi něž patří například hrátky pro děti 
věku od 0,5 roku do 3 let. 

Ty se konají každý týden s rodiči či prarodiči a děti se při nich 
učí různé říkanky či písničky a zlepšují si své pohybové i výtvarné 
dovednosti. 

Chystáme také výtvarný kroužek, hudebně-taneční kroužek, 
cvičení pro dospělé a řadu dalších novinek. 

Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky
www.mc-repik.webnode.cz a FB MaterskeCentrumREPIK,
kde se postupně dozvíte více.

LENKA ALIAPULIU

MATEŘSKÁ ŠKOLA SOCHÁŇOVA,
Praha 6 – Řepy, Socháňova 23/1176

V případě zájmu kontaktujte:
734 428 342 – ředitelka MŠ, e-mail: reditelka@ms-sochanova.cz
734 428 344 –  zástupkyně ředitelky,

e-mail: zastupkyne@ms-sochanova.cz
731 129 575 –  vedoucí školní jídelny,

e-mail: vedouci.sj@ms-sochanova.cz

■  UČITELE/UČITELKU MATEŘSKÉ ŠKOLY
– nástup 24. 8. 2020

■  ASISTENTA/ASISTENTKU PEDAGOGA
– nástup 24. 8. 2020 – úvazek 0,75

■  KUCHAŘE/KUCHAŘKU – nástup 20. 8. 2020

PŘIJME ZAMĚSTNANCE
NA TYTO POZICE:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MC ŘEPÍK

■ Kdy: čtvrtek 10. září 2020 od 10 hodin
■ Kde: Mateřské centrum Řepík – v herně a na terase
■ Adresa: Bendova 1121/5, Praha - Řepy
■ Co: Den plný zábavy pro děti i dospělé – občerstvení, 
výtvarná dílnička, ukázkové lekce cvičení, tombola a řada 
dalších aktivit
■ Kdo: Lektorky z Řepíku se na vás již těší!

MC ŘEPÍK MÁ NOVÉ 
VEDENÍ, NA ZÁŘÍ
CHYSTÁ DEN 
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

foto: Archiv redakce
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Kdo šel poslední květnové sobotní odpoledne kolem ko-
nečné tramvají nebo na vlak, mohl vidět skromný táboro-
vý oheň a ucítit vůni pečených buřtů. Také dospělé všech 

věkových kategorií s dětmi a pejsky. Komunitní spolek zde totiž 
konečně slavnostně otevíral komunitní zahradu, kde chce spo-
lečně pěstovat zeleninu, ovoce i bylinky, ale především se setká-
vat, povídat si o přírodě a životním prostředí, pracovat a bavit se.

Původní termín byl 15. března, ale zákeřná epidemie a s ní 
související celostátní nouzový stav ho přesunul na 30. května. Vše 
zlé je ale k něčemu dobré. Už v době karantény se na zahradě 
začalo pracovat. Nesešli jsme se tedy na bezútěšně prázdném 
a zanedbaném pozemku, ale na místě, kde již vyrostly dva kom-
posty, ohniště s posezením, čtyři záhonky a starou hnijící trávu 
vystřídal posekaný trávník.

Odpolednem nás provázela a úspěšně moderovala Jana Bu-
ďová. Samozřejmě promluvila předsedkyně spolku Anna Sladká. 
Vzácnou návštěvou nás poctily sestry Nikol a Clemens z řepského 
kláštera kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Kongregace nám totiž umožnila na jeho nevyužívaném pozem-
ku začít budovat komunitní zahradu. Sestra Clemens zarecitovala 
„Modlitbu cvrčka“ a sklidila potlesk. Navštívil nás a krátce pro-
mluvil i místostarosta Michal Štěpař. Pak došlo k slavnostnímu 
zatlučení základního prkna s logem spolku, pokřtění zahrady 
šampaňským a první oheň pokřtil i nové ohniště. Potom se již 
opékalo, kdo si co donesl, a povídalo.

Komunitní zahrada je ještě v plenkách a dá to spoustu práce 
proměnit sny ve skutečnost. Jistě se i něco nepodaří, ale to neva-
dí. Důležitější než cíl je cesta! Držte nám palce a přijďte se za rok 
podívat, jak to tam poroste! Nebo ještě lépe, přidejte se k nám!

 ZA KOMUNITNÍ 
SPOLEK

JAN BÖSSER
 KZREPY@GMAIL.COM

 HTTPS:WWW.FACE-
BOOK.COM/KZREPY/

 HTTP://KZREPY/

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
KOMUNITNÍ ZAHRADY

Po celý rok, počínaje zářím 2019 a konče červencovo-srp-
novým číslem v roce 2020, bude v každé Řepské 17 vy-
hlášena jedna otázka, na kterou mohou soutěžící odpo-

vědět do posledního dne v měsíci, v kterém číslo zpravodaje 
vychází, a to buď e-mailem do redakce: redakce@praha17.cz, 
nebo písemnou formou, doručenou do podatelny Úřadu měst-
ské části. Součástí odpovědi musí být celé jméno a kontakt na 
soutěžícího (telefon, e-mail). Správné odpovědi budou na strán-
kách časopisu zveřejněny vždy ob číslo zpravodaje, tj. např. otáz-
ka ze září v listopadu...

Uzávěrka celé soutěže je 31. 8. 2020. Výherci budou odměněni 
zajímavými věcnými dary.

Vážení čtenáři a milí soutěžící,
po jedenácti otázkách celoroční soutěže Řepského Všeználka 
jsme na konci. V září a říjnu ještě zveřejníme na stránkách Řep-
ské sedmnáctky správné odpovědi na otázku června a červen-
ce-srpna a pak vyhlásíme vítěze, kteří se mohou těšit na zajíma-
vé odměny!

ZA REDAKČNÍ RADU JAN BÖSSER

SOUTĚŽ ŘEPSKÉ 
SEDMNÁCTKY

Redakce a Redakční rada Řepské sedmnáctky vyhlásila 
pro své čtenáře soutěž. Jedná se o soutěž 

pro znalce nejen historie Řep.

Řepský 
Všeználek

OTÁZKA Č. 11 – ČERVENEC 2020

Před výstavbou sídliště měly Řepy několik rybníků. Větších, 
menších i takových, kterým se spíše říkalo „louže“. Do dnešní 
doby se zachoval pouze „Prasečák“, který nalezneme v areálu 
kláštera. Ano, máme tu ještě krásný rybník „Hliník“ za vlako-
vou stanicí Praha-Zličín, ale ten je už v katastru obce Zličín. 
Věřím, že dnes, kdy nás stále více trápí nedostatek vody, by 
již státní správa a samospráva nerozhodla tak necitlivě a ne-
ničila vzácné zdroje vody – zdroje života!

Proto jsem rád, že se v nedávné době podařilo prosadit zno-
vuobnovení, čili vyzdvižení z podzemí na povrch, řepského 
potoka, který teče mezi novým sportovním areálem a po-
sledními panelovými domy ulic Na Chobotě a Galandova. 
Vytváří tak kousek přírody mezi asfaltem, betonem a pane-
lem, možnost k procházkám a místo k životu drobné vege-
taci a živočichům.

Poslední otázka Řepského Všeználka zní:
Kde se nacházel rybník „Průhon“?

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ – KVĚTEN / 2020

Socha sv. Karla Boromejského se nachází ve dvoře – atriu 
kláštera kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boro-
mejského.

foto: Archiv Komunitního spolku Řepy
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PLÁN KLUBU 17

Návratky na akce si můžete vyzved-
nout v Klubu 17 u vedoucích. 
Přihlášky na akce mimo Řepy musí 
být podepsány rodiči. 
Počet návratek je omezen.

ČERVENEC 2020
 1. 7. - Volný program 10.00-15.00 hod.
 6. 7. - Státní svátek zavřeno
 7. 7. - Volný program 10.00-15.00 hod.
 8. 7. -  Jdeme si zaplavat do bazénu Řepy
 13. 7. - Volný program 10.00-15.00 hod.
 14. 7. - ZOO Praha
 15. 7. - Volný program 10.00-15.00 hod.
 20. 7. - Volný program 10.00-15.00 hod.
 21. 7. - Kino Zličín
 22. 7. - Volný program 10.00-15.00 hod.
 27. 7. - Volný program 10.00-15.00 hod.
 28. 7. - Výlet na Okoř (dle počasí)
 29. 7. - Volný program 10.00-15.00 hod.

SRPEN 2020
 3. 8. - Volný program 10.00-15.00 hod.                           
 4. 8. - Motokáry Zličín
 5. 8. - Volný program 10.00-15.00 hod. 
 10. 8. - Volný program 10.00-15.00 hod.
 11. 8. -  Jdeme si zaplavat do bazénu Řepy
 12. 8. - Volný program 10.00-15.00 hod.
 17. 8. - Volný program 10.00-15.00 hod.                           
 18. 8. - Laser Game 
 19. 8. - Volný program 10.00-15.00 hod.                          
 25. 8. - Volný program 15.00-20.00 hod.
 26. 8. - Opékání buřtíků 15.00-20.00 hod.
 28. 8. - Volný program 15.00-20.00 hod.

NEOBVYKLÍ OBYVATELÉ 
V RYBNÍKU PRASEČÁK

Od časného jara byl zjištěn na ryb-
níku Prasečáku pod Domovem sv. 
Karla Boromejského výskyt dvou 

cizokrajných, tedy invazních, želv. Sna-
žil jsem se o odchyt marně, a tak jsem 
požádal o pomoc jiného amatérského 
ochránce přírody – pana Ladislava, který 
má živočichy vázané na tento rybník dob-
ře zmapovány. 

Rád se ujal mé prosby a za jediný červ-
nový den obě želvy odlovil. 

Jde o párek želv kuor východoasijských, 
které byly předány zkušenému chovateli, 
jejich výskyt je v naší přírodě nežádoucí. 
Kdo ví, čím nás řepská příroda ještě pře-
kvapí!

DAN VÁVRA

KLUB SENIORŮ PRŮHON
Po dobu letních prázdnin setkání seniorů probíhá v CSZS Ben-
dova 1121, Praha 17, ve středu od 9 do 11 hod.
Program na tyto měsíce je volný.
                   

KLUB SENIORŮ ŘEPY (KSŘ)
Po dobu letních prázdnin zavřeno.

KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ (KLAS)
Po dobu letních prázdnin zavřeno.

KLUB SENIORŮ CENTRUM
Po dobu letních prázdnin bude setkání seniorů probíhat v CSZS 
Bendova 1121, Praha 17, vždy v úterý od 9 do 11 hod.
Program na tyto měsíce je volný.

KLUB DOBRÉ NÁLADY
Sezení Klubu dobré nálady se po dobu letních prázdnin nekoná.

PROGRAMY PRO ŘEPSKÉ SENIORY

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. PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

23www.repy.cz

foto: Dan Vávra
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Možná pro někoho překvapující, ale taková je skutečnost. 
Úroveň hry řepských hráčů pétanque průběžně stoupa-
la tak vysoko, že se dne 30. 5. 2020 v Řepích na hřišti 

v Bendovce konalo první kolo Mistrovství České republiky klu-
bů v pétanque. 

Družstvo SK Pétanque Řepy, v čele s prezidentem Josefem 
Procházkou, přivítalo v tomto zápolení na domácí půdě družstvo 
CdP Loděnice, za které nastoupili do boje hráči z předních míst ce-
lostátního žebříčku hráčů, a tak byli jasným favoritem tohoto utkání. 

Jejich sportovní a korektní přístup si domácí tým velmi cení, 
protože přistoupili na zápas na hřišti v Bendovce, které neodpo-
vídá rozměrům požadovaným k mistrovskému zápolení. Původně 
plánovaný zápas se měl 30. 5. uskutečnit na hřišti Werichovka, 
ale z důvodu plánované akce softbalistů se muselo přikročit 
k náhradnímu řešení. 

Děkujeme vedení CdP Loděnice za pochopení. Musím k tomu 
dodat, že v čase výstavby hřiště v Bendovce řepští hráči hrávali 
pétanque ještě převážně rekreačně a nikdo tehdy nepředpoklá-
dal, že se v květnu 2020 bude v Řepích konat 1. kolo Mistrovství 
České republiky klubů v pétanque. Je třeba jenom doufat v to, že 
hřiště pro pétanque se v Bendovce upraví tak, aby bylo regulérní.

A teď něco k tomuto zápasu. Dovolím si především napsat, 
že hráči SKP Řepy zvítězili nad favorizovaným družstvem CdP 

Loděnice a že se tento úspěch zapíše do pétanquové historie 
Řep. Na pétanquovém hřišti v Bendovce se odehrálo něco, co 
nikdo nečekal a při naší seniorské skromnosti jsme se ani ne-
odvážili v to doufat.

Už ráno v 8 hodin nastoupila do práce realizační četa v čele 
s Mgr. Monikou Čermákovou z Centra sociálně zdravotních 
služeb. Moc paní magistře a vedení CSZS Řepy děkujeme za 
vstřícnost a za to, že v této koronavirové době nám půjčili skle-
ník včetně zařízení, abychom mohli pohostit a občerstvit hráče 
tohoto důležitého zápasu. Je třeba poděkovat také prezidentovi 
SKP Řepy Josefu Procházkovi, předsedkyni Klubu seniorů Řepy 
Márii Szitányiové, Jiřince Liškové, Jaroslavu Hladíkovi, Petru 
Gruberovi a každému, kdo přiložil ruce k úspěchu této velice 
vydařené akce.

A na závěr velké „Bravo, Bravo, Bravo“ pro smíšené pétanqu-
ové družstvo SKP Řepy, které bojovalo ve složení Irena Christo-
vová, Jiřina Gazdíková, Eva Pastorková, Miroslav Ptáček, Christo 
Christov, Jaroslav Pastorek, Pavel Holoubek, vedené kapitánem 
Jaroslavem Hladíkem. 

KOULÍM ZDAR, SLÁVA VÍTĚZŮM A ČEST PORAŽENÝM.

MÁRIA SZITÁNYIOVÁ, 
ZÁBĚRY Z AKCE NAFOTIL PETR GRUBER

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ 
V PÉTANQUE 2020 V ŘEPÍCH
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Od září se ve Sportovním centru Řepy otevře nová florba-
lová akademie, která nabídne kvalitní tréninky pro kluky 
a holky narozené v letech 2006 až 2014. 

Děti tak budou mít šanci zažít komplexní přístup, který bude 
zaměřený jak na rozvoj sportovní dovednosti, tak i osobnosti. 
Na tréninky budou dohlížet profesionální licencovaní trenéři se 
zkušenostmi s vedením mládeže i elitního florbalu. Tito trenéři 
budou klást důraz na vytvoření si vztahu ke sportu jako tako-
vému a uvědomění si, proč by měl být sport nedílnou součástí 
člověka v jeho životě. Nezaštítí je nikdo menší, než klub Tatran 
Střešovice, který má na poli vývoje mladých hráčů letité zku-
šenosti a úspěchy. Tatran má v současnosti jednu z největších 
a nejkvalitnějších mládežnických akademií a o své know-how se 
hodlá podělit právě s Florbalovou akademií Řepy.

V průběhu tréninků si děti osvojí základní i pokročilejší florba-
lové dovednosti, kromě dalšího jim bude ukázáno, jak funguje 
sportovní kolektiv, jak v tomto kolektivu spolupracovat a jak 
zodpovědně ke sportu přistupovat. Děti budou mít možnost pra-
covat jak po týmové stránce, tak i po stránce osobní. Naučí se 
překovávat překážky, což pak zužitkují nejen ve sportu.

V případě zájmu se obraťte na internetové stánky 
www.akademierepy.cz.

LUKÁŠ LANGER,
KOORDINÁTOR FLORBALOVÉ AKADEMIE ŘEPY

Jednoznačně nejstarším družstvem z 27 hrajících již 9. ročník 
velmi populární Pražské ligy 2020 v pétanque je tříčlenný 
tým SK Pétanque Řepy – Pohodáři. Dohromady je jim 240 

let. Jaroslav Satranský je ročník 1935. Jeho manželka Zdeňka je 
ročník 1939 a „benjamínkem“ a kapitánkou úspěšného týmu je 
Jitka Kučerová, narozená v roce 1946. Věk není žádná zásluha. 
Vyhrát ale z pěti zápasů tři s daleko mladšími soupeři, to už není 
náhoda, ale seniorské umění.

Umět si prodloužit podzim života pohybem na zdravém vzdu-
chu mezi přáteli a zažít ten nádherný pocit vítězství v pokročilém 
věku, který jste už pomalu zapomněli, je k nezaplacení.

Ptám se kapitánky družstva Pohodářů seniorky paní Jitky. Co 
Vás na tom pétanque tak baví ve Vašem věku?
„V životě mě nenapadlo, že budu na stará kolena sportovat a do-
konce i sem tam vyhrávat. K pétanque mě přivedl prezident klu-
bu Pepa Procházka. Od něho a ostatních řepských pétankistů 
jsem se naučila základy hry. Nic na tom není. Buď hodíte kou-
li dobře ke košonku nebo špatně, daleko za něj. V jednotlivcích 
jste odkázána sama na sebe a tam vám nikdo nepomůže. Ve 
dvojici a trojici je to lepší, ale tam už musíte hrát týmově a zod-
povědněji. Náš tým Pohodáři je opravdu pohodový díky manže-
lům Satranským a další člence týmu Valje Rybářové, která má 
bohužel vážné zdravotní problémy a nemůže hrát. Úplně nejlep-
ší je, když po každém našem zápase si kluci s námi skočí na piv-
ko a holky si dají buď také pivo, nebo dvě deci vína. To pak po 
zápase a vínku spím jako mimino, ale utahaná jsem, jako by mi 
bylo sto let. Kdybych se s hráči SK Pétanque Řepy neseznámi-
la, seděla bych doma u televize, nebo četla knížku a jen několi-
krát za den šla se psem na procházku.“

Více najdete na linku: http://prazskypetanque.cz/ 

KLUB SENIORŮ ŘEPY

FLORBALOVÁ AKADEMIE 
ŘEPY OTVÍRÁ SVÉ BRÁNY!

I PO „OSMDESÁTCE“ SE DÁ 
HRÁT ZÁVODNĚ PÉTANQUE 
V PRAŽSKÉ LIZE

foto: Josef Procházka

Rádi bychom touto cestou oslovili další hráče, kteří by měli 
zájem rozšířit řady některého z týmů. Pro bližší informace 
kontaktujte jednotlivé trenéry:

Mini-přípravka (ročník 2014-2015), 
Josef Weiss tel.: 604 594 604, trener@jezcizrep.cz
Mladší přípravka (ročník 2012-2013), 
Petr Mašek tel.: 732 616 681, masek33@gmail.com
Starší přípravka (ročník 2010-2011), 
David Machurka tel.: 603 811 646, dmachurka@seznam.cz
Mladší žáci (ročník 2008-2009), 
Karel Lasík tel.: 725 894 184, karellasik@seznam.cz
Starší žáci (ročník 2006-2007), 
David Strupek tel.: 603 815 445, strupek@seznam.cz
Starší žáci (ročník 2004-2005), 
Jiří Kočovský tel.: 605 973 685, j.kocovsky@seznam.cz
Starší dorost (ročník 2002-2003), 
Roman Polách tel.: 733 502 809, polach69@centrum.cz
Muži, Petr Žmolil tel.: 604 156 967, petr.zmolil@seznam.cz

TJ SOKOL ŘEPY – FOTBAL 
HLEDÁ NOVÉ HRÁČE
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Tabuli s informacemi o tahu čápa čer-
ného si pozorní návštěvníci výstavy 
„Ptáci a jejich tahové cesty“, kte-

rá proběhla v prosinci 2019 a lednu 2020 
v našem KC Průhon, jistě pamatují…

OTÁZKA JE STÁLE STEJNÁ: 
ODKUD K NÁM PŘILÉTAJÍ? 
A KAM ODLÉTAJÍ?

Přítomnost čápa černého je aktuálně v Ře-
pích i v celé Praze naprosto výjimečná. 
Proto vzniknul i tento příspěvek. 

STRÁNKU PŘIPRAVUJE 
JAN FARKAČ 
(ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA)

HLAVNÍ TEXT 
LUCIE BREJŠKOVÁ
(ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA)

TEXT K MAPĚ
JAROSLAV ŠKOPEK 
(ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA)

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ MAPY 
JAN KUBEŠ

Na otázku, zda může být čáp také 
černý, většina lidí zaváhá, zda nejde 
o chyták či žert. Čáp je přece bílý, 

hnízdí na komíně a rozvážnými kroky krá-
čí loukou a chytá drobné živočichy. Jarní 
přílet čápů bílých (Ciconia ciconia) v břez-
nu je navíc typickým znakem jara.

Méně je známo, že tu s námi žije jeho 
o něco menší příbuzný – čáp černý (Cico-
nia nigra). Převažujícím zbarvením je černá 
s kovovým nádechem, kontrastující bílé 
břicho, tmavě červený zobák, lemy očí 
a nohy. Bílá plocha břicha je velmi dobře 
viditelná za letu. Je rozšířen od Iberského 
poloostrova po Dálný východ. Evropské 
populace zimují převážně v pásu tzv. Sa-
helu pod Saharou od Senegalu po Etiopii, 
asijské v Indii a Číně. Na rozdíl od svého 
bílého jmenovce blízkost lidí vůbec nevy-
hledává. Naopak, žije skrytě v rozsáhlej-
ších lesích a jejich bezprostřední blízkosti. 
Preferuje přírodě blízké, zachovalé lesy 
s vysokými starými listnatými stromy. Ptá-
ci vyhledávají členité porosty s pasekami, 
kde se vzduch rychleji prohřívá a vznikají 
vzestupné proudy pro vzlet a plachtění. 
Potravu hledají v blízkosti vod, hlavně 
skrytých potoků a bystřin v údolích, někdy 
také na polovypuštěných rybnících. Živí se 
hlavně rybami, čímž se liší od čápa bílého, 
který sbírá bezobratlé živočichy, drobné 
savce, obojživelníky a plazy. Rozdílná 
potrava obou druhů čápů vedla také k od-
lišnému přístupu lidí. Zatímco čáp bílý byl 
velmi kladně přijímán a chráněn, čáp černý 
byl kvůli zkonzumovaným rybám proná-
sledován jako (člověku) škodlivý druh až 
na hranici lokálního vyhubení. Díky přísné 
ochraně se počty hnízdících párů začaly od 
poloviny minulého století opět zvyšovat, 
rozšířil se k nám od východu a postupoval 
dále do Německa a Francie. I tak je setkání 
s tímto elegantním ptákem pro většinu lidí 
neuvěřitelně vzácné. Ať se to zdá jakkoli 
nepravděpodobné, v posledních týdnech 

začali minimálně dva čápi černí opakovaně 
přeletovat v nízké výšce nad územím Řep. 
Pravdou zůstává, že lze jen těžko vysvětlit, 
odkud ptáci pocházejí. Oslovili jsme proto 
odborníka na černé čápy nejpovolanější-
ho, RNDr. Františka Pojera, člena Řepské 
zoologické skupiny. Dr. Pojer se věnuje 
výzkumu čápů černých bezmála čtyři de-
setiletí, mapoval rozšíření, zaznamenával 
hnízda, kroužkoval mláďata a jako člen 
projektu Africká odysea (1995-2000), za 
podpory Českého rozhlasu, se vypravil 
s týmem vědců následovat černé čápy 
vybavené vysílači až na jejich zimoviště 
v subsaharské Africe. Pomocí satelitních 
a pozemních vysílačů dohledali brdské 
čápy černé a pohlédli jim do očí uprostřed 
africké divočiny po jejich mnoha tisíciki-
lometrové pouti. Projekt prostřednictvím 
pravidelných vstupů přímo z tahových cest 
a zimovišť, seznámil posluchače Českého 
rozhlasu s tajemnou částí života tažných 
ptáků, která dlouho zůstávala nepozna-
ná. Také identifikovali rizika, která hrozí 
na zimovištích. Ukázali, že sebepřísnější 
ochrana druhů v místě hnízdění nepomů-
že, pokud jsou loveny pro zábavu a potravu 
mimo oblast rozmnožování, nebo pokud 
nenalézají bezpečné útočiště a zdroje po-
travy. Františka Pojera jsme se zeptali na 
pravděpodobný původ „řepských čápů”, 
a zda podle jeho názoru bude čáp černý 
hnízdit přímo ve „Velké Praze?“ Náš před-
ní ornitolog odpovídá:

„V okolí Hlavního města Prahy zná-
me „na dohled“ již několik obsazovaných 
hnízd. Většinou jsou ve vzdálenosti 5-10 km 
od hranic Prahy. Pokud to vezmeme od se-
veru, tak i letos je obsazené hnízdo u Baště, 
ještě nedávno hnízdili u Čelákovic (nyní se 
přesunuli dále na východ), několik hnízd je 
za Říčany v okolí Jevan a v NPR Voděrad-
ské bučiny. Tato hnízda čápi střídají. Velmi 
podezřelé je území mezi Jesenicí a Jílovým 
u Prahy, kde hnízdo nebylo zatím nalezeno, 

ŘEPŠTÍ PTÁCI

ČÁP ČERNÝ – NÁŠ SOUSED?

Čáp černý, © Karel Brož

Čáp černý, © Karel Brož



27www.repy.cz

Z NAŠÍ PŘÍRODY

ale poměrně častá pozorování a zálety do 
Průhonického parku tomu silně nasvědčují 
(nebo hnízdí přímo v parku?). V údolí Be-
rounky, zejména pod jezy na řece v úseku 
od Černošic do Hlásné Třebaně, bylo letos 
zaznamenáno větší množství pozorování 
zejména díky výzvě na Facebooku. Hnízdo 
bude s největší pravděpodobností v les-
ním komplexu Hřebenů (součást Brd), ale 
objeveno zatím nebylo. Před několika lety 
čáp černý neúspěšně hnízdil na levé straně 
Berounky u Roblína. A nyní se dostáváme 
k západnímu okraji Prahy, kde čápi zaletují 
do Řep, Ruzyně a okolí, ale nejčastěji na 
soustavu rybníků v okolí Hostivic. Skoro jis-
tě se jedná o ptáky hnízdící nedaleko v údolí 
potoka Loděnice (Kačáku), vloni zde bylo 
sledováno neúspěšné hnízdění u Nenačo-
vic, před více lety byla úspěšně vyvedena 
hnízda u Úhonic a na Chrbině u Libečova. 
Obyvatelé Řep tedy asi nejčastěji pozorují 
právě čápy hnízdící někde u Kačáku, kde 
jsme letos hnízdo zatím ale nenašli, loň-
ské zůstává neobsazené. Z výčtu lokalit 
uvedených výše je zřejmé, že až nad Prahu 
zaletují pravděpodobně čápi černí ze všech 
stran a přehled na databázi avif (birds.cz) 
dokládá, že to je poměrně často. Třeba 
i nad centrem Prahy (viz avif). Na otázku 
v nadpisu asi můžeme vzhledem k rozsahu 
území HMP odpovědět ano.”

Pozorování těchto úchvatných ptáků 
s rozpětím křídel kolem dvou metrů přímo 
nad územím Řep je naprosto neobvyklý 
zážitek, hlavně, když je zřejmé, že je to 
opravdu čáp černý. Tento druh lze v letu 
zaměnit jen za čápa bílého (Ciconia cico-
nia), který má sice velmi podobnou silue-
tu, ale kterého je možné pozorovat jen ve 
velkých výškách při jarním a podzimním 
tahu. Dále potom za volavku popelavou 
(Ardea cinerea), popř. volavku bílou (Ardea 
alba). Volavky mají esovitě prohnutý krk, 
zatímco čápi rovně natažený. Bílá plocha 
na břiše čápa černého je jednoznačným 
určujícím znakem. 

Je možné, že čápi černí takto reagovali 
na letos z jara volnou oblohu bez letadel 
a vypuštěnou retenční nádrž Jiviny. Zatí-
žení vzdušného prostoru blízkým letištěm 
v Ruzyni je za normálních okolností totiž 
obrovské a může ptáky odrazovat od vyu-
žívání této oblasti. 

Určitě se vyplatí vzhlédnout k obloze, 
protože i nad hustě zastavěnou a obyd-
lenou oblastí se totiž mohou vyskytovat 
zajímavé druhy.

Naše závěrečná výzva proto nepřekvapí: 
Sledujte řepskou oblohu nad sebou, 

a když čápa černého spatříte, zkuste ho 
vyfotit, každopádně nám alespoň zašlete 
na e-mailovou adresu Řepské zoologic-
ké skupiny (repzoosk@post.cz) informaci 
o pozorování: přesné místo, datum, čas, 
jméno pozorovatele a kontakt k ověření. 
Děkujeme!

Čáp černý (Ciconia nigra)

je na rozdíl od čápa bílého plachým lesním ptákem, obývá lesy od nížin až do hor. Hnízdo si staví většinou na bočních 
větvích zpravidla vysokých stromů. Zdržuje se převážně v lesích, kde v potocích a tůních loví drobné rybky. Tažný druh, 
zimuje v Africe. Přilétá většinou koncem března, někteří ptáci již po jeho polovině; odlétá zpravidla koncem srpna, část 
mladých ptáků již v jeho polovině.

Přítomnost druhu na našem území (měsíce)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výsledky kroužkování doplněné sledováním za pomoci satelitní telemetrie dokládají, že naši čápi černí využívají jihozápadní 
i jihovýchodní směr pro cesty do zimovišť; jižní cesta je využívána zřejmě pouze ojediněle. Západotažní čápi byli zastiženi 
až v Mali, východotažní směřují do Etiopie, Súdánu, Čadu a dalších zemí střední Afriky; nejzápadněji zimoval 1 sledovaný 
čáp až v Nigérii. Výraznou pomocí při výzkumu pohybů černých čápů je použití barevných plastových „odečítacích“ 
kroužků. Takto bylo např. prokázáno zimování našeho čápa v Izraeli, kde se na tahu čápi černí pravidelně zastavují.
Pro mladé ptáky je příznačný rozlet téměř všemi směry, často přímo opačnými než bude jejich cesta do zimovišť.

Vysvětlivky:

 hlavní směr podzimního tahu, oblast zimování

 místo nálezu mimo hlavní směr či oblast zimování

 větší počet nálezů

 prostor a směr, odkud přilétají „zimní hosté“

 vymezuje oblasti, odkud nejsou hlášeny nálezy

 hlavní směr podzimního tahu, oblast zimování

 místo nálezu mimo hlavní směr či oblast zimování

 větší počet nálezů větší počet nálezů

 prostor a směr, odkud přilétají „zimní hosté“

 vymezuje oblasti, odkud nejsou hlášeny nálezy vymezuje oblasti, odkud nejsou hlášeny nálezy

Čáp černý, © Shutterstock.com
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Za dobré viditelnosti jsou vidět z oken vyšších pater řepských 
panelových domů dva charakteristické kopce severně od 
Prahy. Legendami opředený oblý Říp a špičatá Milešovka, 

Němci nazývaná Hromová hora (Donnersberg). Se svými 837 me-
try je nejvyšší horou Českého středohoří a její kuželovitý tvar nás 
upomíná na sopečnou minulost. Vrchol patří, co se týče podnebí, 
k nejdrsnějším u nás. Je to jedno z největrnějších míst v repub-
lice. Úplné bezvětří je tu v průměru jen 8 dní a bouřkové počasí 
až třicetkrát do roka. Nahoru vede několik pěkných turistických 
cest. Tak se po jedné vydejme! Dobrá obuv nutná – čeká nás 
15 kilometrová túra!

Vlakem z pražské Podbaby dojedeme do stanice Žim. Ideální 
odjezd je v 9 hod. Přestup je v Lovosicích a Radejčíně. Mezi tě-
mito stanicemi však pojedeme náhradní autobusovou dopravou, 
neboť je tu dlouhodobá výluka (snad až do roku 2023). V obci na 
návsi najdeme červenou značku a po té se vydáme. Čeká nás 
asi 7 kilometrů na vrchol. Cesta vede lesnatou krajinou mírně 
do kopce mezi Žimským vrchem a Kletečnou. Před námi je náš 
cíl - Milešovka s věžičkou observatoře. Občas les ustoupí a my 
kráčíme po loukách s nesečenou divokou trávou plnou barev-
ných květin, nad nimiž se to hemží motýly a včelami. Když se 
ohlédneme zpět, vidíme modré pásmo Krušných hor a pod ním 
hustě zastavěné město Teplice. Po 4 kilometrech přejdeme 
hlavní silnici a po dalším půl kilometru dorazíme do obce Bílka, 
která je častým východiskem pro motorizované turisty - na kraji 
obce je parkoviště.

Z obce jdeme po části „Cesty přátelství“. Je tvořena abstrakt-
ními sochami českých a německých autorů. Další díla bychom 
viděli, kdybychom šli z Bílky na Černčice a Bořislav. Kdo má tedy 
zájem, může si ji projít celou. My se držíme stále červené, až do-
jdeme na kraj lesa a úpatí hory ke spodní stanici nákladní lanovky, 
která slouží meteorologům a personálu chaty na vrcholu. Zde 

si můžeme v přístřešku posedět, něco si přečíst na informační 
tabuli a nabrat síly k závěrečnému výstupu.

Na vrchol nás čekají pouhé 2 kilometry, ale občas hodně do 
kopce! Jdeme suťovým lesem národní přírodní rezervace se 
specifickým mikroklimatem. Les je převážně listnatý. Zastou-
pen je dub, buk, bříza a lípa. Nejstarší buky tu rostou již 180 let! 
Jejich kořeny se kroutí a omotávají kamenitou horu. Pokud by 
zpoza stromu vykoukl skřítek nebo jiná pohádková bytost, ani 
bychom nebyli překvapeni. V rezervaci je plno vzácných rostlin 
i živočichů. Těsně pod vrcholem vyměníme červenou značku za 
modrou a na těch pár desítek posledních metrů bychom se rádi 
proměnili v kamzíky.

Nahoře nás čeká krásná rozhledna s budovou meteorologické 
stanice a pracovištěm Ústavu fyziky atmosféry. Znaveného turistu 
jistě potěší chata s restaurací. Milešovka byla již od 19. století 
vyhledávaným turistickým cílem. Mezi první návštěvníky patřili 
lázeňští hosté z Teplic a mnoho významných osobností. Německý 
přírodovědec a cestovatel Alexandr von Humboldt si horu natolik 
oblíbil, že ji každoročně navštěvoval asi 20 let a prohlásil, že je 
odtud třetí nejkrásnější výhled na světě. Musí ale být příhodné 
počasí. Při dobré viditelnosti spatříme kromě Českého středohoří 
a Prahy též pás Krušných hor a Krkonoše. Pokud dohlédneme 
až k Šumavě a bílým vrcholkům Alp, můžeme mluvit o štěstí!

Zpět klopýtáme po modré nejdříve z prudkého kopce. Po ne-
celém kilometru podcházíme nákladní lanovku. Zde již se cesta 
zmírňuje a my můžeme nasadit tempo. Po dalších 2 kilometrech 
vycházíme z lesa do otevřené krajiny a míříme k obci Velemín, kde 
je stanice náhradní autobusové dopravy do Lovosic. Pokud by už 
vlak jezdil, tak musíme ještě asi kilometr doleva po zelené do sta-
nice Chotiměř. Na zítra si nic náročného neplánujte – nohy budou 
bolet! Šťastnou cestu! 

  TEXT A FOTO: JAN BÖSSER

VÝLET – VÝSTUP NA 
HROMOVOU HORU
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Každé čtvrté, po sobě jdoucí otištění, je s 50% slevou.
Kontakt pro inzerci: michaela.linhartova@praha17.cz, tel.: 234 683 531
Veškeré informace naleznete na www.repy.cz v sekci Řepská sedmnáctka.

Ceník inzerce 2020
Plošná inzerce

Velikost Rozměr Cena v Kč DPH 21 % Cena Kč
Modul (RÁMEČEK) (š x v) v mm   celkem

Celostrana 210 x 297 13 000,00 2 730,00 15 730,00
1/2 strany šířka 185 x 126 7 000,00 1 470,00 8 470,00
1 sloupec 59 x 252 4 300,00 903,00 5 203,00

MODULY NA VÝŠKU:
1 modul  59 x 33      700,00       147,00         847,00
2 moduly výška 59 x 69 1 050,00 221,00 1 271,00
3 moduly výška 59 x 106 1 350,00 284,00 1 634,00
4 moduly výška 59 x 142,5 2 200,00 462,00 2 662,00
5 modulů výška 59 x 179 2 800,00 588,00 3 388,00
6 modulů výška 122 x 106 3 500,00 735,00 4 235,00
7 modulů výška 59 x 252 4 300,00 903,00 5 203,00

MODULY NA ŠÍŘKU:
2 moduly šířka 122 x 33  1 050,00       221,00      1 271,00
3 moduly šířka 185 x 33 1 350,00 284,00 1 634,00
4 moduly šířka 122 x 69 2 200,00 462,00 2 662,00
6 modulů šířka 185 x 69 3 500,00 735,00 4 235,00
9 modulů šířka 185 x 106 5 200,00 1 092,00 6 292,00

Maximálně 5 řádků  Cena v Kč DPH 21 % Cena celkem

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

Řádková inzerce

 Uzávěrka pro příjem inzerce: Vychází:

ZÁŘÍ 10. 8. 2020 28. 8. 2020
ŘÍJEN 10. 9. 2020 29. 9. 2020
LISTOPAD 9. 10. 2020 30. 10. 2020
PROSINEC 10.11.2020 30. 11. 2020

Harmonogram výroby:
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Montujeme autodoplňky:
tažná zařízení, parkovací asistenty,
autoalarmy a GPS, antiradary,
mechanické zabezpečení řadicí 
páky,
ozónová dezinfekce aut proti 
virům.
Mgr. Martin Tomášek
tel. 602 35 22 11, Karlovarská 
378/30, Praha 6

SLUŽBY

MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 
i o víkendech. PECINA  
 Tel.: 235 510 096, 602 954 461

HODINOVAVNUCKA.CZ je služba PRO SENIORY: 
doprovod k lékaři, pomoc s úklidem, naučení ovládání PC,
mobilu, procházky, předčítání, záznam paměti, kulturní
akce.  Tel.: 606 740 390

!!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU. Vyklízení 
sklepů, bytů, pozůstalostí, atd. Naložíme a odvezeme 
cokoliv. Stěhování všeho druhu. Vše za rozumnou cenu! 
 Tel.: 773 484 056

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

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

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

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

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, PERSONALISTIKY, DAŇ. EVI-
DENCE, zastupování na úřadech, osobní návštěva u kli-
entů. 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

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

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

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

SPORTOVNÍ RYBOLOV DŘETOVICE – 15 minut od Prahy. 
Kapři, líni, amuři, jeseteři. www.rybnik-dretovice.cz
 Tel.: 736 459 431

ANGLIČTINA – SOUKROMÁ VÝUKA pro dospělé, děti, 
maturanty, příprava na PET, KET, FCE, Skype English. 
www.english1to1.cz 
 Tel.: 737 337 445

DOKÁŽEME VÁM, ŽE VÁS DOKÁŽEME NAUČIT
www.english1to1.cz Tel.: 737 337 445

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

Tel.: 603 414 039

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

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

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

ARMYSHOP – VYBAVENÍ A OBLEČENÍ DO PŘÍRODY 
- zimní bundy a svetry, 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

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE. Tel.: 737 166 186

DÍVKU NEKUŘAČKU hledám na občasné práce na 
zahradě a v domě. Tel.: 728 849 437

OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK – NOVÉ 
ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A BAL. DVEŘÍ. 
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA LODŽIE - SÍTĚ PROTI HMYZU. 
zdenek.janci@email.cz. Tel.: 733 720 950

BYTY, NEMOVITOSTI

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

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

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

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

PRONAJMU GARÁŽ MAKOVSKÉHO 1394, 17 m2, cena 
1 900 Kč / měs.  Tel.: 603 574 326

PRONAJMU GARÁŽ V ŘEPÍCH na konečné tram., 
samostatně uzavíratelná, v podzemních garážích v ulici 
Makovského 1390/38. Cena je 2 000 Kč / měs.
 Tel.: 606 436 502
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Uzávěrka pro 
příjem objednávek 
inzerce
do zářijového
vydání je
10. 8. 2020.

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

AUTOBAZAR MOTOL

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

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

Nabízím Vám svou pomocnou
ruku a profesionální služby 
realitního makléře!

-  Prodej za maximální možnou cenu
-  Odhad tržní hodnoty Vaší nemovitosti
-  Kompletní realitní a právní servis
-  Pomoc při zajištění fi nancování

Ing. Iryna Bezugla
mobil: +420 776 464 096
email: iryna.bezugla@re-max.cz
FB: Iryna Bezugla - Realitní makléř REMAX PartnerPartner

VŠE PRO VÁŠ BYT

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

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ 
DOPRAVA ZDARMA

ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU
čalouníme židle, lavice, 
šijeme potahy na sedačky

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ 
DOPRAVA ZDARMA

Chcete 
u nás 
inzerovat?
Podrobnosti a ceník naleznete
na str. 29 a webu www.repy.cz
v sekci Řepská sedmnáctka.

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

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

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

Chcete 
u nás 
inzerovat?inzerovat?
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ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

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

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

www.studio-giaccomo.cz 
Nevanova 1070/35

Tel.:  777 681 447  kosmetika, pedikúra, manikúra 
603 509 733  kadeřnictví 
722 000 021  modelace nehtů 
725 354 195  masáže

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

Mgr. Martin Tomášek
tel. 602 35 22 11,

Karlovarská 378/30, Praha 6

tažná zařízení,
parkovací asistenty,

autoalarmy
a GPS, antiradary,

mechanické 
zabezpečení řadicí páky,
ozónová dezinfekce aut 

proti virům

MONTUJEME
AUTODOPLŇKY:




