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Řepskou poštu čeká rekonstrukce
Drobné změny v MHD v Řepích
Babí léto: 14. 9. 2019
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Z RADNICE

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
skončila doba letních radovánek. Opět je
tu září a s tím i nové číslo časopisu. Skoro se mi chce napsat NOVĚ. Redakce pilně přes prázdniny pracovala, přemýšlela
a tvořila. Takže výsledek snažení se vám
dostal do rukou v podobě zbrusu předělaných novin. Kromě třeba informací o tom,
co pro nás chystá vedení radnice ve svém
programovém prohlášení, jsme přichystali
do budoucna i pár nových rubrik a změn.

Snad se nám povede tak ještě zlepšit obsah a čtivost. Pro zajímavost je tu třeba vědomostní soutěž anebo v plánu připravovaný, seznam všech volnočasových aktivit.
Zajímavostí budou i rozhovory a propojení
časopisu s webovými stránkami. No, prostě je toho hodně a máte se věru nač těšit.
Nezbývá mi tedy nic jiného než popřát
vám klidný vstup do nového školního roku
a nové Sedmnáctce vlídné a vřelé přijetí
od jejích čtenářů.
PAVEL MAXA

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 hodin
Ověřování – Czech POINT
Žalanského 291:
Pondělí
7.30–12.00/13.00–17.30
Úterý
7.30–12.00/12.30–15.00
Středa
7.30–12.00/13.00–18.30
Čtvrtek
7.30–12.00/12.30–15.00
Pátek
7.30–12.30
Czech POINT Španielova 1280:
v úředních hodinách živnostenského odboru

AKTUÁLNĚ Z RADNICE
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách
www.repy.cz v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě v Odboru kanceláře starostky MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Domovu sv. Karla Boromejského na
rok 2019
Rada projednala a schválila Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Domovu
sv. Karla Boromejského na úhradu nákladů
na provoz zdravotních a sociálních služeb,
které příjemce poskytuje. Příjemce v rámci svých kapacitních možností zajistí v roce
2019 pět lůžek následné péče a zdravotně sociálních lůžek pro občany Prahy 17.
PID Karlovarská, Praha 6, akce č.
2960100 - rekonstrukce zastávky BUS
Rada se seznámila s předloženou projektovou dokumentací na rekonstrukci autobusové zastávky PID, ul. Karlovarská,
Praha 6.
Rada souhlasila z hlediska územního rozvoje s navrhovanou úpravou autobusové
zastávky PID dle předložené PD.
Ukončení nájmu VŠRR a Bankovního institutu AMBIS, a.s. dohodou
Rada se seznámila s důvody k ukončení
nájemní smlouvy s VŠRR a Bankovním institutem AMBIS, a.s. v objektu Žalanského 68/54, staré škole.
Rada schválila Dohodu o ukončení nájmu s VŠRR a Bankovním institutem AMBIS, a.s.

Výběrové řízení na pronájem parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova, Praha 6 – Řepy
Rada se seznámila s výsledkem výběrového řízení na pronájem parkovacích
stání pro motorová vozidla za stanovené
nájemné v rámci parkovací plochy v ulici
Mrkvičkova, Praha 6 – Řepy.
Rada schválila:
a) výsledek výběrového řízení na pronájem
parkovacích stání pro motorová vozidla
za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova, Praha 6
– Řepy,
b) uzavření smlouvy o nájmu parkovacího
stání s žadateli č. 1–83, 85 a 86.
Výběr uchazeče na pozici generálního ředitele Sportovního centra Řepy
Rada se seznámila s profily jednotlivých uchazečů o pozici generálního ředitele SC Řepy.
Rada konstatovala, že na základě předložených podkladů a ústního jednání je nejvhodnějším kandidátem Ing. Roman Štěrba.
Rada uložila jednateli společnosti Zdravá
sedmnáctka s.r.o. předložit návrh pracovní smlouvy s vybraným uchazečem valné
hromadě společnosti.

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 18. 9. 2019 OD 14 HODIN. Místo konání: Kulturní centrum PRŮHON, Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy.
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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
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Z RADNICE

Babí

Léto

M stská ást Praha 17
ás srde n z e na tradi ní
zá a né so otní odpoledne
pro celou rodinu.

14. září 2019
od 14:00 hod.
lecká ystoupení,
ia roadsho , prezentace
etišt Praha lašto kiáda,
drakiáda, letištiáda, otokoutek ,
hasi ská a o enská technika,
atrakce pro d ti, sk lé ídlo a pití,
koncerty skupin atd.

19:30 hod.
Místo konání:
na ploše před radnicí,
ulice Žalanského, Praha-Řepy
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SLOVO
STAROSTKY

P

rázdniny a doba letních dovolených
jsou za námi. Děti se vrátily do školních lavic a jistě budou se svými
spolužáky sdílet zážitky, které jim prázdniny přinesly. Pro mnohé z nás není léto
ale pouze dobou odpočinku. Na radnici
jsme intenzivně pracovali na plnění našeho volebního programu. O tom, co se
dělo v Řepích, se můžete dočíst na dalších
stránkách. Velkým tématem je dokončení sportovního centra s multifunkční halou a bazénem.
Mou velkou radostí je také nový vzhled
časopisu, který právě držíte. Naše „Sedmnáctka“ dostala úplně novou podobu a já
pevně věřím, že bude i nadále vašim milým průvodcem řepským děním a společníkem pro příjemné čtení. Snažili jsme se,
aby zpravodaj byl modernější, zajímavější
a snad i pro vás, naše čtenáře, poutavější.
Zároveň ale chceme zachovat vaše oblíbené rubriky a přehlednost. Jak se nám
to v prvním novém čísle podařilo, můžete
zhodnotit sami. Na dalších úpravách a vylepšení obsahu chceme i nadále pracovat.
A co nás v září ještě čeká? K září neodmyslitelně patří vinobraní, a tak vás i letos
mohu pozvat již na šestý ročník Vinobraní
v Klášteře. Stejně jako v letech minulých je
pro vás připraven pestrý, stylový program,
věřím, že všichni milovníci dobrého vína si
přijdou na své!
A již další víkend, v sobotu 14. září, si
přijďte užít zábavné odpoledne na tradiční
„Babí léto“. Těšit se můžete na spoustu
zajímavých účinkujících, občerstvení a nabitý program.
Také Kulturní dům na Bílé Hoře zahajuje podzimní sezonu, určitě nevynechejte
koncert Jaroslava Hutky v neděli, 15. září.
Právě tento koncert symbolicky otevře
cyklus akcí, které by měly připomenout
letošní krásné výročí 30 let svobody.
Přeji vám krásné teplé dny začínajícího
podzimu a dětem příjemný vstup do nového školního roku!
VAŠE STAROSTKA
JITKA SYNKOVÁ
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CO VÁS ZAJÍMÁ

90 LET OD OTEVŘENÍ SOKOLOVNY
ZÍSKAJÍ ŘEPY NOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM

Psal se rok 2009, kdy se poprvé začalo
mluvit o tom, že by v Řepích mohlo
vyrůst multifunkční sportovní centrum.

O

d začátku se počítalo s tím, že centrum bude sloužit všem věkovým
kategoriím a bude vhodné pro různé druhy sportů. První myšlenkou tedy
bylo vybudování sportovní haly, která by
svými parametry vyhovovala dokonce podmínkám pro pořádání i celorepublikových
turnajů v míčových sportech, jakými jsou
např. volejbal nebo basketbal.
Od začátku se tedy počítalo s tím,
že rozvíjející se Řepy potřebují velkou
sportovní halu. „Vzhledem k tomu, že
plánované sportovní centrum bylo velmi
zásadní investiční akcí pro naši městskou
část, rozhodli jsme se dát prostor také
občanům Řep, aby se k myšlence plánovaného projektu vyjádřili. Na základě
výsledků tohoto průzkumu jsme zjistili
nejen to, že většina našich obyvatel by
výstavbu takového centra jednoznačně
uvítala, ale také to, že řepští obyvatelé
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by v naší městské části uvítali zejména
bazén,“ vzpomíná starostka Jitka Synková, která je u projektu Sportovního centra
Řepy od jeho prvopočátku.
Sportovní centrum Řepy má navázat na
kvalitní sportovní zázemí, které v Řepích
v minulosti fungovalo. Je tomu 90 let, kdy
v Řepích začala fungovat Sokolovna, která
sloužila tehdejším členům organizace Sokol. Mezitím uběhlo hodně času a i Řepy
se ze svého původně venkovského rázu
staly v 70. letech 20. století na svou dobu
moderním sídlištěm. Podle tehdejších
plánů se ovšem nepočítalo s komplexním
sportovním vyžitím pro obyvatele Řep.
Vraťme se ale do novodobé historie
k začátku vzniku Sportovního centra Řepy.
Vedení městské části se snažilo vyjít vstříc
požadavkům občanů, ale zároveň udržet projekt ve finančně udržitelné rovině.
Občas se ozývají názory, které srovnávají

SPORTOVNÍ HALA

VÍTE, ŽE…

■ Rozměry víceúčelové haly
jsou cca 56 x 28 metrů.
■ V hale mohou být najednou
3 basketbalová hřiště nebo
9 badmintonových hřišť.
■ Je zde možné hrát
basketbal, badminton, volejbal
nohejbal, halový fotbal, florbal
a tenis.
■ Celková kapacita tribuny
je až 400 sedadel. 280 míst
pevná tribuna + 120 míst
výsuvná tribuna.
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1 / Duben 2017 - ještě prázdná plocha, kde by mělo sportovní centrum vyrůst. Probíhá likvidace náletových dřevin.
2 / Podzim 2017 - příprava základů budoucích hal.
3 / Léto 2018 - stojí již hrubá stavba obou budov.

řepský bazén s aquaparky s tobogány na
Chodově nebo na Barrandově. Je potřeba
připomenout, že tyto projekty jsou ale
významně dražší než řepské sportovní
centrum. Plavecký bazén i přesto nebude
patřit pouze plavcům. „Uvědomili jsme si,
že vybudování bazénu v Řepích přinese
nejen radost z plavání rekreačním plavcům, ale bude i velkým přínosem pro naše
školáky. Plavání totiž patří k povinnému
výcviku na základních školách a Praha se
dlouhodobě potýká s nedostatkem plaveckých bazénů. Tím, že vznikne bazén přímo
v naší městské části, nebudou muset žáci
řepských škol nikam složitě cestovat. Plavecký i relaxační bazén má zároveň zařízení
pro vstup pro invalidy,“ dodává starostka
Jitka Synková.
Cesta, na kterou se vedení řepské radnice vydalo, byla dlouhá. Stavba Sportovního centra Řepy byla zahájena 22. března
2017 poklepáním základního kamene, tedy
osm let od první myšlenky nabídnout řepským občanům možnost sportovního vyžití
a relaxační aktivity.
Současné Sportovní centrum Řepy
zahrnuje sportovní halu s hrací plochou
o rozměrech 27,7 x 56,15 metrů. Plavecký bazén je dlouhý 25 metrů a má čtyři
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plavecké dráhy a dvě dráhy určené pro
relaxaci. Je doplněný o dětský bazének
s brouzdalištěm. „Plavecký bazén bude
sloužit veřejnosti a současně bude určen
pro školní plavecké kurzy. V budově je
fitness, wellness se saunami, ubytovací
kapacity a restaurace. Venkovní sportoviště disponuje 3 tenisovými kurty s umělým
povrchem, 2 beachvolejbalovými hřišti
a 2 drahami pro pétanque,“ upřesňuje
starostka Synková. Díky těmto parametrům se řepské sportovní centrum řadí
svou multifunkčností k několika málo
obdobným sportovním stavbám v Praze
a blízkém okolí.
Projekt sportovní haly a plaveckého
bazénu provázely i černé chvilky. Městská část od začátku chtěla pronajmout
celý areál zkušenému provozovateli. Bylo
vypsáno výběrové řízení, kterého se zúčastnili čtyři uchazeči, a které proběhlo
formou veřejné obchodní soutěže podle
občanského zákoníku. Tento výběr ovšem
napadla konkurenční firma, která provozuje sauny v Nových Butovicích a která
se výběrového řízení neúčastnila. Z nepochopitelných důvodů této firmě ÚOHS
v čele s předsedou Rafajem vyhověl.
Městská část proto musela investovat

BAZÉN

VÍTE, ŽE…

■ Bazénová hala má rozměry
38 x 19,5 metrů.
■ Součástí je víceúčelový relaxační
bazén o šířce 2 dráhy.
■ Mezi atrakcemi v relaxačním
bazénu najdete masážní lavice,
houpací záliv nebo vodní číše.
■ Součástí je dětský bazének
s atrakcemi a brouzdalištěm
pro nejmenší.
■ V létě se dá otevřít jižní strana
se vstupem pro venkovní opalování.
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4 / Srpen 2019 - bazén je napuštěn. Probíhají zkoušky kvality vody.
5 / Srpen 2019 - probíhají dokončovací práce ve sportovní hale.

další vlastní prostředky, aby mohlo být
sportovní centrum dostavěné a zprovozněné. Městská část zároveň musela
založit vlastní organizaci, která zajistí provoz centra. „Ředitele Sportovního centra
Řepy jsme vybírali v otevřeném výběrovém řízení s pomocí personální agentury
a o jeho výběru rozhodovala celá Rada
městské části. Ředitelem Sportovního
centra se stal Ing. Roman Štěrba, který
bude mít na starost provoz celého areálu.
V říjnovém čísle Řepské 17 se vám osobně představí. V současné době pracuje
mimo jiné na nastavení otevírací doby

haly i bazénu a na zajištění personálu,“
vysvětluje starostka Jitka Synková.
90 let od založení místní Sokolovny
získají řepští občané novou multifunkční
sportovní halu a plavecký bazén s wellness. „Ušli jsme velký kus cesty od první
myšlenky a příprav projektu až po samotnou stavbu. Mým největším přáním je,
aby byli občané Řep spokojení a naplno si
užívali v našem sportovním centru svůj volný čas,“ uzavírá starostka Jitka Synková.
JIŘÍ HOLUB
FOTO: ARCHIV REDAKCE

WELLNESS

VÍTE, ŽE…

■ Wellness bude obsahovat celkem
4 sauny. Finskou, medovou, solnou
a parní saunu.
■ Na střeše jsou sluneční lázně
s lehátky pro opalování.
■ Součástí bude kompletně
vybavené fitness centrum.

SPORTOVNÍ CENTRUM ŘEPY HLEDÁ ZAMĚSTNANCE NA TYTO POZICE:
ASISTENTKA ŘEDITELE

■ Administrativa celé společnosti, telefonická a mailová komunikace
■ Evidence pošty, faktur, správa pokladny
■ Správa propagačních a marketingových
materiálů, podpora marketingových aktivit
Jaké znalosti byste měli mít
Organizační schopnosti, časovou flexibilitu, pečlivost, samostatnost, spolehlivost
Znalosti práce na počítači: MS Office – Excel, Word, Outlook
Znalost anglického nebo německého jazyka výhodou.

OBSLUHA WELLNESS
– SAUNOVÝ SVĚT

■ Péče o klienty, poradenství a prodej doplňkových služeb
■ Výdej a příjem prostěradel, výdej občerstvení na baru
■ Hlídání čistoty prostor a zajištění jejího udržení
Směnný provoz - krátký/dlouhý týden
Předešlé zkušenosti nebo saunářský kurz
výhodou.
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ÚČETNÍ – SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ

Jaké znalosti byste měli mít
Zkušenosti a praxe v oblasti komplexního
podvojného účetnictví, SŠ vzdělání.
Dobrá uživatelská znalost Excelu.
Zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost
a samostatnost podmínkou.

RECEPČNÍ/POKLADNÍ

■ Péče o návštěvníky - práce se vstupním systémem, prodej vstupenek, vydávání vstupních čipů, klíčů atd., komunikace s návštěvníky
■ Práce s pokladnou, zpracování pokladní uzávěrky
■ Práce krátký/dlouhý týden nebo dle dohody
Jaké znalosti byste měli mít
Příjemné vystupování, velmi dobré organizační a komunikační dovednosti.
Základní znalost práce na PC.

PLAVČÍK

■ Zajištění dodržování provozního a návštěvního řádu
■ Dohled a péče o bazén a páru
■ Poskytování první pomoci

Jaké znalosti byste měli mít
Být dobrým plavcem, fyzickou zdatnost,
minimální věk 18 let,
Certifikace plavčíka (Certifikát můžete získat u nás! Termíny certifikačních kurzů
Vám sdělíme při pohovoru).

STROJNÍK BAZÉNOVÝCH
TECHNOLOGIÍ

■ Údržba bazénové technologie
■ Kontrola všech důležitých nastavených
parametrů (teploty, tlaky, tlakové diference).
■ Kontrola dávkování chemikálií pro úpravu vody
Jaké znalosti byste měli mít
ÚSO - elektro (vyhl. 50 podmínkou)
- Manuální zručnost, spolehlivost, samostatnost, pečlivost.

ÚDRŽBÁŘ

■ Péče o celý objekt Sportovního centra (údržba chodníku, sekání trávy, kontrola protipožárních zařízení, drobné instalatérské práce, výměny žárovek, příprava sportovišť).
Svá CV zasílejte na info@sc-repy.cz
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DROBNÉ ZMĚNY V MHD V ŘEPÍCH

V

šechny změny městské hromadné
dopravy jsou platné od 1. 9. 2019.
Zásadní novinkou je vznik nového
páru zastávek na lince 164 s názvem „Sportovní centrum Řepy“. Umístěny budou v ulici Na Chobotě, u nového sportovního centra.
Další změna se týká přejmenování současných zastávek linky 225 – „Úřad Řepy“,
které se nově budou jmenovat „Radnice
Řepy“. Důvodem je sjednocení názvů zastávek u radnic městských částí na celém
území hl. m. Prahy. Řepy byly poslední
městkou částí, která neměla zastávku u své
radnice pojmenovanou „Radnice“.
Současně dochází ke změně charakteru
zastávky „Za Slánskou silnicí“ linek 164
a 225. Od 1. 9. 2019 se stává zastávkou „na
znamení“. Tento krok má zpřehlednit a sjednotit charakter zastávek na území Prahy 17.
Od září jsou v Řepích „stálé“ zastávky
Bazovského, Blatiny a Slánská. Jen pro připomenutí, zastávka na znamení neznamená,
že cestující musí na vozidlo MHD mávat nebo
jinak signalizovat, že chce tímto prostředkem
hromadné dopravy jet. Stačí, pokud na zastávce cestující stojí a řidič zastaví. Při vystupování je potřeba stisknout tlačítko „znamení
k řidiči“. Na zastávku na znamení upozorňuje
v autobuse akustický hlásič.
JIŘÍ HOLUB

ŘEPSKOU POŠTU ČEKÁ REKONSTRUKCE

O

bchodní centrum Shoping point
Řepy, neboli OVUS, se kvůli plánované rekonstrukci celé budovy uzavře k 1. 1. 2020. Z tohoto důvodu
musí být uzavřena i pobočka České pošty
Praha 618. Dle informací od majitele obchodního centra společnosti Trykaya a.s.,
je podle harmonogramu stavby znovuotevření pobočky plánováno na říjen 2020. Za
městskou část vám přinášíme informace
k fungování poštovních služeb v Řepích
po dobu rekonstrukce pobočky v OVUSu.
Radnice nabízela České poště jako
náhradní řešení pro vybudování dočasné
pobočky nebytové prostory v Jiránkově
ulici, které jsou ve vlastnictví městské
části. Prostory podle sdělení pošty ale
nevyhovují svojí plochou pro provoz pobočky pošty a současně nemají bezbariérový přístup včetně rampy pro nakládku
a vykládku poštovních vozidel.
K částečnému využití prostoru v Jiránkově ulici 1138 však dojde, a to umístěním
pracoviště doručovatelů. Ti tak zůstanou
na dosah našim občanům. Dále zde bude
zřízeno pro obyvatele Řep infocentrum
s pravidelnou otevírací dobou, obsazené
pracovníkem pošty. To bude sloužit pro
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získání informací kde a jak řešit otázky
a potřeby spojené s využíváním poštovních služeb po dobu rekonstrukce
pobočky Praha 618. Ke každému zákazníkovi se bude přistupovat maximálně individuálně. Řešit se zde mohou například
možnosti dosílky, změny ukládací pošty
apod. Infocentrum nemůže sloužit pro
podání zásilek, nicméně speciálně pro
držitele průkazu ZTP a ZTP/P je schopno
zprostředkovat příjem zapsaných zásilek
pro občany. To po předložení příslušného
průkazu ZTP či ZTP/P.
Česká pošta se rozhodla jako jedinou
možnou a nejschůdnější variantu přesunout veškeré služby z řepské pošty na
poštu Praha 515 ve Stodůlkách, v ulici Hábova 3. Sem též přesune veškerou personální kapacitu naší pošty a zároveň rozšíří
pobočku ve Stodůlkách o další přepážky.
Pobočka pošty Praha 515 je z Řep dostupná nejrychleji autobusem linky 225.
Příjezd je bezbariérový, stejně jako odjezd
– přístup k odjezdu směr Řepy (vzdálenost
213 metrů).
Parkoviště u pošty tvoří prakticky jeden
záliv. Celkem je prostor vymezen pro přibližně 12 vozidel. Část je vyhrazena na tzv.

parkovací hodiny s maximální dobou stání
2 hodiny. K tomu je ještě potřeba uvést, že
pošta je hned vedle jak stanice metra, tak
stanice autobusu. Řešeno bezbariérově.
Radnice se spolu s Českou poštou
snaží vzniklou situaci usnadnit invalidním osobám a seniorům. Centrum sociálně zdravotních služeb (CSZS) bude
prostřednictvím Moniky Čermákové pomáhat svým klientům s řešením komplikací vzniklých dočasným přestěhováním
pošty. Zaměstnanci České pošty již nyní
zahájili oslovení příjemců důchodů, kteří
mají nastavenu službu odnosu z pošty
k domluvě o individuálním řešení obsluhy
od ledna 2020. CSZS dále ve spolupráci
s Českou poštou chce na podzim pro seniory uskutečnit komentovanou prohlídku
pošty Stodůlky.
Městská část ve spolupráci s Českou
poštou dále plánuje na podzim 2019
masivní informační kampaň – letáky do
schránek všech obyvatel Řep, zveřejňování informaci na webu a Facebooku Prahy
17, plakáty na veřejných místech, poště,
informování v rámci pečovatelské služby.
JIŘÍ HOLUB
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY V ZÁŘÍ
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY (VOK) budou přistavovány ve
všední dny v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod. a o víkendu od 12 do 16 hod. Po celou dobu přistavení bude přítomna
obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou na daném stanovišti zůstávat přes noc.
6. 9.
7. 9.
12. 9.
13. 9.
20. 9.
21. 9.
26. 9.
27. 9.

14-18 hod.
12-16 hod.
14-18 hod.
14-18 hod.
14-18 hod.
12-16 hod.
14-18 hod.
14-18 hod.

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

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

SBĚRNÉ DVORY
Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběrných dvorech:
• Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 736 518 204
• Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova, tel.: 731 142 348
Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18.00 hod. (v zimním období
do 17.00 hod.), sobota: 8.30 – 15.00 hod.
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NEBEZPEČNÝ ODPAD
V RÁMCI organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů 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
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách! Nově možno odevzdat i jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)

TRASA A – ČT 5. 9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu)
křižovatka ul. Severýnova - Kolínova
křižovatka ul. Žalanského - Ke Kaménce
ul. Čistovická (parkoviště proti Scuderia Praha)
křižovatka ul. Opuková - Boršovská
křižovatka ul. Třanovského - Čistovická
křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu - Opuková
křižovatka ul. K Motolu - Čistovická

15.00 – 15.20
15.30 – 15.50
16.00 – 16.20
16.30 – 16.50
17.00 – 17.20
17.30 – 17.50
18.00 – 18.20
18.30 – 18.50

TRASA B – ČT 10. 10.
1. ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085)
2. ul. Laudova (slepé rameno - nad ZŠ)
3. ul. Nevanova
(proti bývalému zdravotnímu středisku č. 1079)
4. ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050)
5. ul. Mrkvičkova (dle možnosti zastavení)
6. ul. Na Fialce I.
7. ul. Brunnerova (parkoviště)
8. křižovatka ul. Březanova - U Boroviček

15.00 – 15.20
15.30 – 15.50
16.00 – 16.20
16.30 – 16.50
17.00 – 17.20
17.30 – 17.50
18.00 – 18.20
18.30 – 18.50

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

KAM S BIOODPADEM – ZÁŘÍ
Stanoviště BIOVOK:
1. 9.
8. 9.
14. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.

9-12 hod.
9-12 hod.
9-12 hod.
9-12 hod.
9-12 hod.
9-12 hod.

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

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.
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.
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STOP SMRADU Z GRANULÍ
…je požadavek nejenom iniciativy Spolku
Praha pro život, ale asi nás všech, kteří bydlíme v sousedství se společností VAFO
z Chrášťan. I když v našem případě se jedná již o vzdálené sousedství. Společnost
VAFO má továrnu na území Středočeského kraje a je jedním z největších výrobců
krmiv pro domácí mazlíčky, která prodává
pod obchodní značkou Brit.
Pod poslední peticí proti zápachu z výroby společnosti VAFO je více než 3300
podpisů. Naše městská část Praha 17
tuto petici aktivně podpořila. Orgány, které mohou učinit opatření proti zápachu,
jsou Česká inspekce životního prostředí,
Krajský úřad Středočeského kraje nebo
Ministerstvo životního prostředí.
Krajský úřad Středočeského kraje nicméně v červnu letošního roku opět vydal
integrované povolení k rozšíření výroby společnosti VAFO. Současně Spolku

Praha pro život zaslal vyjádření, kde se
mimo jiné uvádí: V rámci rozhodnutí o integrovaném povolení ze dne 27. 6. 2019
nebyl stanoven emisní limit pro pachové
látky, jelikož „stanovení emisního limitu
pro látky obtěžující zápachem by nebylo
dostatečně objektivní. Výčet jednotlivých
látek v odpadní vzdušnině v závislosti na
množství receptur krmiv (cca 170) je příliš široký. Nezanedbatelný je i synergický
efekt jednotlivých látek, takže nastavení
emisního limitu není z pohledu povolujícího úřadu technicky možné. Celé vyjádření
je k dohledání na www.prahaprozivot.cz.
Městská část Praha 17 proto podporuje krok Magistrátu hlavního města Prahy,
který se proti vydání integrovaného povolení odvolal. Místostarosta Martin Marek
plánuje společně se starostou sousedních
Řeporyjí Pavlem Novotným opakované
jednání s majitelem společnosti VAFO.

O podrobnostech schůzky vás budeme
informovat.

ZÁPACH LZE HLÁSIT:
■ přes aplikaci smradek.eu
■ na havarijní linku ČIŽP: 731 405 313
■ na Českou inspekci životního prostře-

dí: podatelna@cizp.cz / datová schránka:
4dkdzty
■ podatelnu krajského úřadu středočeského kraje: podatelna@kr-s.cz / datová
schránka: keebyyf

DÁLE LZE TAKÉ ADRESOVAT STÍŽNOSTI NA NÍŽE UVEDENÉ ÚŘADY:
■ Magistrát hl. m. Prahy – oddělení ochra-

ny ovzduší: posta@praha.eu / datová
schránka: 48ia97h
■ Ministerstvo životního prostředí – Odbor ochrany ovzduší: posta@mzp.cz / datová schránka: 9gsaax4

O ZELEŇ SE STARÁME A PLÁNUJEME
DALŠÍ VÝSADBU

L

etošní první polovina prázdnin se
i v Řepích vyznačovala teplým počasím a minimem srážek. V tomto směru jsme rádi, že se osvědčily zavlažovací
vaky, které jsou umístěny u nově vysazených stromů. Celkem jich nyní máme 80
na různých místech v Řepích.
Současně jsme upravili sečení travnatých ploch. Tráva se v Řepích nyní seká 5
– 15x ročně. Určili jsme také dvě lokality,
kde jsme upravili seč tak, že proběhla pouze jednou po zimě a další proběhne až na
podzim. Konkrétně se jedná o spodní část
louky před Úřadem městské části a o louku pod bicrossem. Dříve se pravidelně
sekalo na výšku 6 cm, nyní jsme upravili
výšku na 8 cm, aby nebyly vyžínány traviny
i s kořenovým systémem.
Seká se tedy jinak než minulé roky.
Kromě zmiňované výšky se více zohledňují
klimatické podmínky, teplota atd. Zároveň
se neseká v takové intenzitě, seká se
mnohem pomaleji a méně stroji s tím, že
se zároveň každý týden pravidelně seče
kontrolují, v jaké jsou fázi, a řešíme kde
sekat a kde ještě ne.
V červenci byla dokončena 1. etapa
rekultivace v řepském lesoparku. V místě
byly převážně náletové dřeviny a rostliny.
Údržba byla náročná kvůli špatnému přístupu. V průběhu podzimu bude rekultivace pokračovat. V místě budou vysázeny
domácí druhy keřů jako zimolezy, brsleny,
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foto: archiv redakce

ptačí zoby a lísky, které jsou vhodné pro
úkryt drobného ptactva. Ze stromů to
budou javory, duby a slivoně. Svažité plochy budou osety bylinnou travní směsí

s vysokou druhovou pestrostí a nízkými
nároky na údržbu, což znamená kosení
dvakrát do roka.
JIŘÍ HOLUB
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INFORMUJEME

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
ráda bych vám na následujících stránkách představila Programové prohlášení Rady
městské části Praha 17. Tento dokument jsme schválili ještě před prázdninami a vychází z koaliční smlouvy mezi ODS, KDU-ČSL a TOP 09.
Cíle, které jsme si vytyčili, navazují na naší předchozí práci a projekty, které přispívají
k tomu, aby byly Řepy dobrým místem pro život.
Již v minulém volebním období jsme se soustředili na opravy a investice do našich
škol a školek, hřišť, zvelebování životního prostředí, kultury a mnoha dalšího. Samozřejmě, v této započaté práci chceme i nadále pokračovat.
Věřím, že se mi s mými kolegy podaří vytčených cílů dosáhnout.
VAŠE STAROSTKA JITKA SYNKOVÁ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022
Členové Rady městské části Praha 17 zpracovali své vize a plány ve
vedení radnice a nyní vám předkládají Programové prohlášení. Tento
dokument si klade za cíl zejména představit základní směry rozvoje,
kterými by se Řepy měly v období let 2018–2022 ubírat.

P

rogramové prohlášení uvádí hlavní
zásady a principy rozvoje naší městské části a vychází z koaliční smlouvy tří politických partnerů stojících ve vedení – tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09.
Základním strategickým cílem Rady
městské části Praha 17 bude pokračovat
v odpovědné správě městské části Praha
17 tak, jak určuje Programové prohlášení
Rady městské části Praha 17 pro volební
období 2018–2022, které shrnuje tento
dokument, rozdělený do kapitol:

pečnostní problematiky na našem území,
a to nejen se zástupci Městské policie,
ale i s Policií České republiky. Budeme
pokračovat v programu prevence kriminality. Plánujeme výrazně snížit drobnou
kriminalitu či přestupkové chování na našem území tím, že se budeme snažit navýšit počty pracovníků Městské policie
v terénu. Chceme i nadále aktivně spolupracovat se Sborem dobrovolných hasičů v Řepích.

BEZPEČNOST

Oblast prevence rizikového chování především u dětí a mládeže v městské části
Praha 17 zahrnuje aktivity v oblastech prevence užívání návykových látek, kriminality a vandalismu, násilí a šikany (včetně
kyberšikany), rasismu, xenofobie, extremismu, nelátkové závislosti a patologického hráčství (gambling).
Cílem v této oblasti je předcházet problémům a následkům spojených s rizikovým chováním, případně zamezit jejich
rozšíření a minimalizovat jejich dopad na
jedince i občanskou společnost.

Bezpečnost a ochrana občana a jeho majetku bude i nadále patřit mezi prioritní
oblasti zájmu Rady městské části. Důraz
bude kladen nejen na efektivní pomoc při
řešení problémových situací, ale zejména
na prevenci.

1) BEZPEČNOST A PREVENCE
KRIMINALITY

Budeme i nadále na svých poradách pravidelně projednávat aktuální stav bez-
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2) PREVENCE RIZIKOVÉHO
CHOVÁNÍ

Cíle a priority:
• Podpořit ambulantní poradenské a terapeutické služby pro závislé osoby a jejich rodiny, kteří jsou ohroženi důsledky
užívání návykových látek nebo se nacházejí v jiných obtížných situacích;
• podpořit a rozšířit preventivní programy
na všech základních školách ve spolupráci s Policií České republiky;
• podpořit činnost Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub 17;
• spolupracovat s Magistrátem hlavního
města Prahy ve všech formách protidrogové prevence a prevence kriminality.

BYDLENÍ, MAJETEK
A VEŘEJNÝ
PROSTOR
Správa majetku městské části má být pečlivá a přehledná s jasně stanovenými pravidly a s cílem udržet či zvýšit jeho kvalitu.
Komunikace s občany a vyřizování jejich
žádostí je potřeba zjednodušit a oprostit od
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zbytečné administrativní zátěže. Veřejný
prostor má být různorodý, složený z ulic,
náměstí, plácků, parků, zahrad apod. Důležité je vytvoření hlavního centra i lokálních plácků v místech přirozené koncentrace lidí. Při práci s veřejným prostorem je
nezbytné uvažovat v širších souvislostech
a vhodnými způsoby zapojovat veřejnost.

1) BYDLENÍ

• Udržíme kvalitu a péči o stávající bytový
fond, který má městská část ve správě;
• budeme pokračovat v postupné rekonstrukci bytů s cílem zvýšit občanům
standard bydlení a zhodnotit městský
majetek;
• připravíme online formuláře a žádosti
a zlepšíme nastavení vnitřních procesů
úřadu s cílem snížit a zjednodušit občanům i úředníkům současnou administrativní zátěž;
• zahájíme výstavbu domu s pečovatelskou službou a byty dostupného bydlení s vhodnými doplňkovými službami
(komunitní centrum, rehabilitace apod.);
• budeme pomáhat řešit bytovou situaci sociálně potřebných občanů žijících
v naší městské části, kteří se ocitnou
v obtížné sociálně-bytové situaci a nejsou schopni si pomoci vlastními silami;
• podpoříme mladé lidi žijící v naší městské části prostřednictvím startovacích
bytů.

2) MAJETEK

• Zaměříme se na revizi a aktualizaci pravidel, smluv, žádostí a výše nájemného
u bytů, nebytových prostor, pozemků
a dalšího majetku ve správě městské
části;
• budeme nadále usilovat o svěření majetku hlavního města Prahy do správy
městské části a postupné narovnání majetkoprávních vztahů se státem i soukromými vlastníky.

3) VEŘEJNÝ PROSTOR

• do diskuse o podobě veřejného prostoru budeme zapojovat veřejnost např. pomocí workshopů, přednášek, anket, kulatých stolů, vycházek apod;
• při úpravách veřejného prostoru budeme zohledňovat prvky sociální kontroly
a podporovat street art, který přispívá
k oživení prostoru i prevenci kriminality.

DOPRAVA

V oblasti dopravy budeme řešit jak problematiku parkovacích míst na území
městské části, bezpečnosti na komunikacích, tak kvalitu komunikací a jejich dopravní zátěž.
• Budeme pokračovat v budování nových
parkovacích míst v návaznosti na urbanistickou koncepci a zpracované studie
např. v ulici Drahoňovského a Skuteckého. Bez promyšleného celopražského
parkovacího systému město auta pouze zbytečně přesouvá z jedné městské
části do druhé;
• v městské části nebudeme zavádět modré zóny, řešení vidíme v celoměstském
systému parkovacích zón, který mimo
historické centrum umožní jednoduché
parkování pro všechny Pražany kdekoli
po městě. Obyvatelé města budou mít
parkování levnější než dnes;
• nadále budeme podporovat zvýšení parkovacích kapacit v bezprostřední blízkosti metra Zličín.

SOCIÁLNÍ POLITIKA

Sociální politika je jednou z priorit a bude
realizována tak, aby odpovídala skutečným
potřebám občanů, dokázala pružně reagovat na demografický vývoj obyvatelstva
městské části Praha 17 a současně zajis-

tila, že finanční prostředky pro tuto oblast
budou využívány efektivně. Sociální politika musí být uplatňována adresně, s důrazem na posílení individuální odpovědnosti
za řešení konkrétních sociálních problémů.
Sociální politika zahrnuje nejen registrované sociální služby, ale i různé doprovodné služby, poradenství, aktivizační, kulturní
a sportovní programy pro konkrétní cílové
skupiny obyvatel.
Cílem v této oblasti působnosti městské části je zajištění dostupnosti sociálních služeb občanům prostřednictvím
příspěvkové organizace Centrum sociálně
zdravotních služeb a také ve spolupráci
s Magistrátem hlavního města Prahy a neziskovými organizacemi.

PRIORITY VYCHÁZEJÍ
ZE STRATEGICKÉHO PLÁNU
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17:

• Zajistit poskytování pečovatelských
a ošetřovatelských služeb v domácnostech seniorů, zdravotně postižených
občanů s důrazem na možnost co nejdelšího setrvání v pro ně přirozeném
a známém prostředí, soustředit se na
zvyšování kvality;
• podpořit osoby pečující o osobu blízkou
prostřednictvím programu osvětových
přednášek a podpůrných setkávání;
• zlepšit informovanost seniorů, zdravotně
postižených a jejich rodin o možnostech
řešení jejich konkrétní situace;
• podporovat systém tísňového volání pro
potřebné občany;
• vytvořit koncepci rodinné politiky;
• formou dotací podporovat neziskové
organizace poskytující vhodné sociální
a navazující služby, které městská část
nemůže zajistit sama;
• řešit problémy spojené s bezdomovectvím ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a ostatními městskými
částmi hlavního města Prahy, ve spolu-

Volnočasové aktivity pro seniory

• Podpoříme projekt komunitní zahrady s cílem vytvořit příjemné místo pro
trávení volného času s rodinou, přáteli a sousedy, zkvalitnit veřejný prostor,
umožnit občanům pěstovat vlastní ovoce
a zeleninu včetně úsporného nakládání
s bioodpadem prostřednictvím kompostování a podpořit enviromentální vzdělávání dětí i dospělých;
• ve spolupráci s hlavním městem Prahou
vytvoříme územní studii na centrální část
Řep v lokalitě Slánská a Makovského;
• zaměříme se na revitalizaci veřejných
prostranství s důrazem na nakládání
a využívání dešťové vody;
• zpracujeme Generel veřejných prostranství v naší městské části s důrazem na
vymezení jednotlivých veřejných prostranství, stanovení jejich typologie, kvality, správy a údržby včetně materiálového řešení a městského mobiliáře;
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INFORMUJEME

práci s neziskovými organizacemi podpořit terénní sociální práci.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ

• Nadále podporovat pohybové, rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory na
hřištích i v Sokolovně Řepy včetně plavání, rovněž tak podpořit konání sportovních her pro seniory;
• pořádat výlety, vzdělávací a společensko-kulturní akce pro seniory;
• podporovat počítačovou gramotnost seniorů a akce zlepšující informovanost seniorů o bezpečnostních rizicích;
• podporovat fungování klubů seniorů.

ZDRAVOTNICTVÍ

V oblasti zdravotnictví jsou kompetence
Městské části Praha 17 pouze omezené,
přesto Rada městské části bude přispívat
k tomu, aby byla našim občanům poskytována zdravotní péče v potřebném rozsahu, kvalitě a dostupnosti.

CÍLE A PRIORITY:

• Pokračovat ve smluvním zajištění lůžek
následné péče s finančním příspěvkem
v Domově svatého Karla Boromejského;
• aktivně vystupovat při zajišťování nedostatkových kapacit zdravotní péče;
• zajistit preventivní vyšetření zraku pro
školní děti.

ŠKOLSTVÍ

V naší městské části jsou zastoupeny téměř všechny stupně škol. Městská část
Praha 17 má na svém území síť mateřských a základních škol, jejichž kapacita
odpovídá počtu obyvatel i hustotě osídlení. Je zřizovatelem MŠ Laudova se speciálními třídami, která má celkem čtyři pracoviště, MŠ Socháňova se třemi pracovišti
a MŠ Bendova se dvěma pracovišti. Pouze
MŠ Pastelka má pracoviště jediné.
Základní škola genpor. Fr. Peřiny se stará o žáky ve dvou pracovištích, a to v Socháňově a Laudově ulici. Základní škola
Jana Wericha vznikla sloučením dvou škol
v jednom velkém areálu. Základní uměleckou školu jsme zřídili jako jedna z mála
městských částí a je umístěna v kompletně zrekonstruované budově na Blatinách.
Střední a vysoké školy jsou soukromá
zařízení, které si pro svou činnost pronajímají dosud volné prostory.
• V oblasti materiální dokončíme rekonstrukce osvětlení a topení v mateřských školách
a rekonstrukce školních jídelen základních
škol. Budeme podporovat postupnou revitalizaci zahrad mateřských a základních
škol a zabezpečení objektů škol.
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Pálení čarodějnic

• V oblasti zkvalitňování vzdělávání budeme podporovat:
1. Rozvoj kvalitního jazykového vzdělávání pomocí programu My ve světě – svět
u nás ve spolupráci s Letištěm Praha a.s.
prostřednictvím Prague Airport Region;
2. rozvoj sportovního vyžití dětí a mládeže s využitím Sportovního centra Řepy;
3. využívání externích zdrojů financování
školami se zaměřením na modernizaci odborných pracoven;
4. motivaci pedagogů k práci v městské části.

KULTURA, SPORT
A VOLNÝ ČAS
Budeme i nadále podporovat obohacení života v městské části prostřednictvím kulturních a společenských aktivit a usilovat
o co nejvyšší využití potenciálu kulturních
institucí zřizovaných městskou částí. Prosazovat zodpovědný přístup k významným
historickým památkám městské části Praha 17 a zajišťovat poskytování informací
o kulturních a sportovních aktivitách prostřednictvím médií a webových stránek.
• Zpracujeme a budeme realizovat Strategii kultury městské části Praha 17 v rámci koordinace s kulturní politikou hlavního
města Prahy, zejména s důrazem na rozvoj místních komunit a lokálních kulturních aktivit, podporu současného umění
a využití veřejného prostoru;
• předpokladem relevantní koncepce kulturních a volnočasových aktivit v naší městské části je úzká spolupráce s cílovou
skupinou – obyvateli Prahy 17, zejména
formou průzkumu a dalšími nástroji socio-demografického strukturování;

• plánujeme další rozvoj vlastních kulturních zařízení, jako je Kulturní centrum
Průhon s přidruženými alokovanými dětskými pracovišti a Galerií Průhon, dále
Kulturní dům Bílá Hora, Sokolovna Řepy
a Knihovna Řepy;
• tradiční městské akce Babí léto, Pálení čarodějnic, Společenský večer nebo
Martinský průvod doplňuje nově podpora sousedských aktivit v rámci projektu
Zažít město jinak a plánujeme vyjít vstříc
dalším komunitním aktivitám (komunitní
zahrady, komunitní centra);
• výzvou pro naši městskou část bude práce s veřejným prostorem, kde máme zatím v oblasti kultury menší dluh z minulosti, který hodláme v tomto volebním
období nejen splatit, ale formou například sochařských sympozií přitáhnout
pozornost k této části Prahy;
• v roce 2020 má naše městská část ambice stát se ambasadorem výročí 400 let
od bitvy na Bílé hoře, události natolik významné, že slouží jako historický mezník
období předbělohorské a pobělohorské.
Městská část Praha 17 se na něm bude
významně podílet akcemi s celopražským přesahem;
• V roce 2019 proběhnou kulturní akce
k výročí 30 let svobody. Koncerty, divadla a další vystoupení.

SPORT

• V oblasti sportu budeme i nadále pomáhat sportovním subjektům formou stávajících dotačních programů. Podporovat
tradiční soutěže pro různé věkové kategorie, především s důrazem na aktivity
dětí a mládeže;
• podpoříme sportovní vyžití všech věkových kategorií obyvatel Prahy 17 na
našich venkovních sportovištích, které
budeme průběžně kontrolovat, udržo-
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vat funkční a rozšiřovat o nové cvičební prvky.
• Sportovní centrum Řepy budeme provozovat s důrazem na co největší rozsah
sportovního vyžití, nabízených služeb pro
občany a efektivitu provozu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Významnou prioritou Rady městské části je široký rozsah v oblasti životního prostředí, kterému se budeme plnohodnotně
věnovat bez rozdílu s důslednějším zřetelem na revitalizaci, úklid a údržbu trávníků
a veřejné zeleně.
• Nová výsadba zeleně není jen vysadit
strom nebo záhon narcisů, důležité je
také umět se o ně dobře starat a dostatečná zálivka je naprosto zásadní, proto
jsme se nebáli investovat do samozavlažovacích vaků a jejich počet budeme nadále navyšovat;
• vytvořili jsme digitální pasportizaci zeleně s otevřenými daty pro veřejnost
a nadále chceme prosazovat nasazení
nových technologických řešení, které
objektivně přispívají ke zlepšení životního prostředí;
• stejně jako stromy, i lidé potřebují dostatek vody, a proto instalujeme na
frekventovaných místech pítka, vždy
není nutné kupovat vodu v plastových
lahvích;
• stále více oblíbený Aktivní lesopark vybavíme toaletami s umývárnou, aby ho
bylo možné využívat co nejdéle;
• stejně jako v územním plánování, parkování či strategickém plánu obce je
naprosto klíčové zapojení občanů do
rozhodování. Občané mají mít právo
ovlivňovat podobu svého okolí a prosazovat kvalitní životní prostředí;
Životní prostředí

• nadále budeme prosazovat střídmou výstavbu a nedovolíme žádnou výstavbu,
která by představovala zbytečnou zátěž
pro životní prostředí;
• budeme po Magistrátu hlavního města
Prahy požadovat jasný plán rekonstrukcí chodníků a vozovek v jejich správě.
• Budeme se zabývat problematikou zadržování a využívání dešťové vody.

OTEVŘENÝ ÚŘAD

Otevřený úřad a jeho profesionalizace, rozvoj informačních a komunikačních technologií s cílem lepší informovanosti a dostupnosti služeb pro občany, např. přehledné
a intuitivní webové stránky, online formuláře a žádosti, přenosy z jednání zastupitelstva, digitalizace úřadu. Postupné zapojování občanů do rozhodování, např. pomocí
workshopů, přednášek, anket, pracovních
skupin, kulatých stolů apod.

ČERPÁNÍ DOTACÍ

Městská část je příjemcem řady dotací. Za
pomoci zřízeného „Oddělení podpory projektů“ budeme:
a) Nadále zajišťovat plnění dotačních podmínek v tzv. období udržitelnosti projektů (udržitelnost trvá několik let po dokončení realizace projektu);
b) usilovat o získávání nových dotací/financí z externích zdrojů na plánované
projekty.
• vyhledávat možnosti získávat dotace
z Evropských fondů – z operačních programů na období 2014–2020: Praha
pól růstu (OPPPR), Životního prostředí
(OPŽP), Zaměstnanost (OPZ);

• monitorovat a připravovat se na možnosti
čerpání dotací z Evropských fondů v plánovaném novém programovém období
2021–2027. Chtěli bychom čerpat ihned
od počátku spuštění tohoto programu;
• chceme čerpat dotace i z národních zdrojů (dotační možnosti vyhlašované Magistrátem hlavního města Prahy a ministerstvy), popř. dotace poskytované
podnikatelskými subjekty;
• žádat a využívat dotace chceme na smysluplné projekty ze všech zásadních oblastí, tj. na školství, kulturu a sport, sociální oblast, vzdělávání, dopravu, životní
prostředí, popř. i na nastupující SMART
technologie.
Pozn.: Čerpání dotací závisí na průběžně
vyhlašovaných výzvách a jejich konkrétních podmínkách.

ÚZEMNÍ ROZVOJ

Naše městská část se nachází v příjemné
poloze mezi městem a krajinou se snadnou dostupností do centra i do přírody.
Zároveň se v naší městské části prolínají různé druhy zástavby, od historického
jádra starých Řep, přes zahradní město
v severovýchodní části a s dominantním
podílem sídlištní zástavby na celém území. Je potřeba posilovat charakter a silné
stránky každé lokality tak, aby naše městská část byla i nadále různorodým a atraktivním místem pro život.
• Celková koncepce rozvoje Řep musí být
v souladu se schváleným Strategickým
plánem rozvoje městské části Praha 17 –
Řepy, s respektem k místním hodnotám;
• plánovaný rozvoj velkých transformačních rozvojových území okolních městských částí, které jsou v bezprostřední blízkosti Řep, musí být řešen včetně
odpovídající veřejné, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění života našich občanů;
• trvání na připomínkách Prahy 17 k metropolitnímu plánu a odmítnutí změn současného územního plánu, které by byly
s nimi v rozporu;
• Břevnovská radiála pouze v tunelové variantě bez úrovňové křižovatky na Slánské, jiné varianty nedovolíme a budeme
je nadále odmítat;
• důležitá rozvojová témata budou předmětem veřejných setkáních s obyvateli.

RADA MČ PRAHA 17

Mgr. Jitka Synková (starostka)
Martin Marek (místostarosta)
Jaroslav Bíro (místostarosta)
Ing. arch. Michal Štěpař (místostarosta)
Mgr. Václav Soukup
Ing. Jaroslava Šimonová
Bc. Václav Dbalý
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KALENDÁŘ AKCÍ

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO
PROGRAM NA ZÁŘÍ 2019
1. 9. - 25. 10. ZEMĚ ZAMYŠLENÁ - výstava fotografií Josefa Czwartynského, inspirovaných trilogií Ladislava Stehlíka.
Refektář, vstup volný.
1. 9. SVĚTOVÁ A JAPONSKÁ HUDBA - Yuria Okaji - klavír,
Bronislava Tomanová - Smržová - soprán, na programu: F. Chopin, K. Hirai, N. Ikeda, T. Nakajima, H. Hayasaka, J. Hissaishi,
A. Dvořák a B. Smetana.
Refektář, vstupné dobrovolné (doporučené 150 Kč), od 15.30 hod.
8. 9. VINOBRANÍ V KLÁŠTEŘE - 6. ročník, účinkují: Jožka
Šmukař a cimbálová muzika, Jitka Zelenková, Karel Gott Cover Band, Dětský folklorní soubor Vonička, dětský soubor Musica e Danza, stánky s občerstvením a dárky, zábava pro děti.
Akce se koná s podporou MČ Praha 17 a její výtěžek zdvojnásobí Nadace Divoké husy.
Zahrada Domova, vstupné dobrovolné, od 14 hod.

V inobraní
v Klášteře
šestý ročník

Neděle 8. 9. 2019 od 14.00 hod.
zahrada Domova sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, Praha-Řepy

Jožka
Šmukař
s cimbálovou muzikou
Jitka Zelenková
Karel Gott Cover Band
Dětský folklorní soubor Vonička
Dětský soubor Musica e Danza
ochutnávka vín, občerstvení, stánky s dárky,
program pro děti
vstupné dobrovolné
výtěžek ze vstupného je příspěvkem do veřejné sbírky
vyhlášené na podporu činnosti a provozu Domova
a zdvojnásobí ho Nadace Divoké husy

12. 9. KONCERT ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU ŘEPSKÝ
KVÍTEK pod vedením Daniela Pfanna, na programu výběr
známých lidových a populárních písní za doprovodu kytary
a klavíru.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 14.30 hod.
15. 9. KYTAROVÝ KONCERT SE ZPĚVEM, účinkují: Hana Němcová, Zdeněk Dvořák a Martin Křehnáč - klasická kytara, Jan Janda - klasická kytara a zpěv, Andrea Klepišová - zpěv, na programu: skladby J. Dowlanda, F. Sora, N. Koškina a P. I. Čajkovského
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.
17. 9. KONCERT STUDENTŮ PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE pod
vedením prof. Hany Forsterové, účinkují: Natálie Trávníčková,
David Pěruška a Johanna Vocetková, na programu J. S. Bach,
D. Popper, C. Saint-Saëns, G. Cassadò a další.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15 hod.
22. 9. SLAVNÉ MALIČKOSTI v podání Dua Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová - flétna, Michal Macourek - klavír)
a Káti a Ondry Macourkových, na programu: A. Dvořák, Z. Fibich, J. S. Bach, P. I. Čajkovský, A. Vivaldi aj.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.
29. 9. KONCERT PĚVECKÉHO SBORU NAŠI PĚVCI pod vedením Filipa H. Härtela a Klimentského komorního instrumentálního souboru (umělecká vedoucí Jiřina Dvořáková - Marešová),
na programu: barokní, romantická a současná hudba (Giorgio
Allegri, Gustav Holst, Jiřina Dvořáková - Marešová a další).
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17 hod.
6. 10. KONCERT PĚVECKÉHO SBORU LAMBERTI z německého Oldenburgu pod vedením Tobiase Göttinga, na programu:
J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy a A. Bruckner.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17 hod.
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která probíhá za základě povolení Magistrátu hl. města Prahy pod č. j.
S-MHMP/464339/2013 a byla vyhlášena na podporu činnosti
a provozu Domova, který slouží nemocným seniorům.
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www.domovrepy.cz

KONCERT PRO VČELÍN

E

kocentrum zaměřené na včely a včelařství zcela vyhořelo
5. 6. 2019. Sloužilo především školám, školkám a veřejnosti v poznávání včel, jejich života a obrovského přínosu pro
lidstvo i přírodu. Ze světového unikátu zbyly jen 4 ohořelé stěny.
Dobročinný koncert Jaroslava Samsona Lenka se koná 19. 9.
2019. Doprovodný program začne v 16 hod., samotný koncert
v 19 hod. 100% ze vstupného bude věnováno na obnovu vyhořelého Včelína Ořech.
Vstupenky si můžete rezervovat na vcelinorech@gmail.com.
Vstupné je 350 Kč (ale chcete-li přispět na obnovu Včelína více,
budeme rádi), děti do 12 let v doprovodu dospělých mají vstup
zdarma, místa nejsou číslována. Vstupenky budou k dostání na
místě.
V doprovodném programu se můžete těšit na volně otevřené
Muzeum medu a českých Vánoc, ochutnávky medu a medoviny,
zahradní golf, prohlídku aktuálního stavu obnovy Včelína a další
zajímavosti.
Koncert se koná v areálu Včelína a Muzea v Ořechu,
ulice K Ovčínu 325
Aktuální informace na www.vcelinorech.cz.
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DĚKUJEME VŠEM ZA POMOC. VČELÍN OŘECH Z.S.
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Výstava: Bob Rakušan - Objekty z diáře (smalty/grafika)

Bob Rakušan je současný představitel moderního Smalt-Artu, který se ve
své malířské tvorbě věnuje zejména velkoplošným vypalovaným smaltům, pro které používá černý plech nebo vdechuje originálním způsobem
nový život plechovému šrotu, jako jsou pekáče a komponenty sporáků.
K dosažení barevných tónů pracuje s rastry a jejich vzájemným vrstvením
a prolínáním vytváří ve vypálené sklovině reliéfní plasticitu, vnáší do obrazu živé světlo a s ním i jeho vícepohledovost. Pozornému divákovi neuniknou ani skrytá sdělení umělce, která jsou vepsaná do spodních vrstev
některých smaltů. Podkladem pro tuto tvorbu jsou obvykle kresby, grafické studie a tisky. Vedle abstraktních a figurálních kompozic, nalezneme
v jeho dílech často tématiku moře, ovlivněnou jeho dlouholetým působením jako skippera na plachetnicích. Výstavu Objekty z diáře můžete
navštívit v galerii KC Průhon až do konce listopadu 2019. (vstup zdarma)

07

SOBOTA 12:00

Zažít Řepy Jinak
2019

3. ročník originálního pouličního sousedského festivalu Zažít Řepy Jinak
2019, který má za cíl otevřít sousedské vztahy. Neformálně, zábavně,
zkrátka tak trochu jinak. Poznejte své sousedy skrze jejich zajímavé dovednosti, nápady nebo produkty, které vytváří. Po celý den vás čeká doprovodný program a mnoho zajímavých atrakcí a stánků pro děti i dospělé. Na třech různých podiích uvidíte a uslyšíte několik hudebních těles,
divadel a tanečních formací. Budete moci navštívit 5 různých žánrových
zón: komerční zóna, sousedská tržnice, chill out, Klub 17 a kreativní zóna.
Ochutnejte kulinářské výtvory místních občanů, zatančete si, zazpívejte,
zacvičte, nebo si užijte divadlo. Účinkující: Adrian T. Bell, Satisfvcktion,
Anna Julie Slováčková and The Primes, Die Butterfly, Řepský sousedský
sbor, Wild Sticks (bubenická show) a mnoho dalších hudebníků a různorodých umělců z řad řepských sousedů. Místo konání: prostranství před
budovou KC Průhon a přilehlá část Socháňovy ulice (vstup zdarma)
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SOBOTA 17:30

Koncert:
Vypuštěné Koupaliště

Rock, pop, punk a mladí blázni na pódiu. Tak to je přesně ten recept, kterým Vypuštěné Koupaliště baví řady fanoušků. Melodické, svižné a chytlavé písně doplněné texty o slečnách, mejdanech a životě jsou přesně to,
čím kapela na koncertech baví své publikum. Koncert proběhne v rámci
akce Babí léto 2019. Místo konání: venkovní plocha před radnicí v ulici
Žalanského, Praha - Řepy. (vstup zdarma)
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SOBOTA 19:30

Koncert:
Portless feat. Henry D

Skupina Portless - do roku 2012 známá jako Support Lesbiens, se v témže roce - po rozpadu kapely Support Lesbiens, přejmenovala. Současnou
sestavu tvoří Kryštof Michal a další tři členové původní kapely Support
Lesbiens Jan Daliba, René Rypar a Zbyněk Raušer. V současné době vystupuje kapela s rapperem Henry D. Portless se svou novou deskou Back
částečně vracejí ke kořenům hardcorové scény z počátku devadesátých
let, ovšem s moderním zvukem a aranžemi. Koncert proběhne v rámci
akce Babí léto 2019. Místo konání: venkovní plocha před radnicí v ulici
Žalanského, Praha - Řepy. (vstup zdarma)
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PONDĚLÍ 18:00

LiStOVáNí: Český ráj
(Jaroslav Rudiš)

Radost a smutek mezi kapkami vody. Parta chlapů se pravidelně schází
ve staré sauně za městem. Potí svoje těla i duše. nejistota z vlastní budoucnosti. Novela o současných mužích, jejichž touhy a sny se soustředí
na tajemný svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy… LiStOVáNí
o knize Český ráj spisovatele Jaroslava Rudiše, která získala Cenu Jiřího
Ortena, byla oceněna jako Nejkrásnější kniha roku a navíc přeložena do
pěti jazyků. Rudiš je autorem knih Nebe pod Berlínem, Grandhotel, Potichu, Konec punku v Helsinkách, nebo Národní třída. Knihu vydalo nakladatelství Labyrint. Účinkují: Lukáš Hejlík, Pavel Oubram a Tomáš Drápela.
(vstupné 120 Kč základní/100 Kč studenti a senioři)
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SOBOTA 18:00

Koncert
japonské hudby

Klavírní a pěvecký koncert, který bude doplněn o ne až tak známou japonskou hudbu. Vystoupí klavíristka Julia Marina Okaji, která vystudovala konzervatoř Praha a HAMU v oboru klavír, získala ocenění z mezinárodních soutěží (např. 1. cena v Tokiu) a koncertuje v ČR i v zahraničí. Účastní
se charitativních koncertů společně se Zdravotními klauny a Nadací Táta
a Máma. Klavír pěvecky doprovodí sopranistka Bronislava Smržová Tomanová, která absolvovala Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením, Pedagogickou fakultu UK, Pražskou konzervatoř a velkou řadu mistrovských kurzů. Vystoupila s několika orchestry a hudebními soubory.
Je také zakladatelkou letních pěveckých kurzů a festivalu Zpívající Kouřim pro mladé zpěváky. V rámci koncertu uslyšíte i známou japonskou píseň Sakura, sakura. Program je kromě japonské hudby doplněn o hudbu
např. A. Dvořáka, B. Smetany, nebo F. Chopina. Místo konání: Společenský
sál KC Průhon. (vstupné 150 Kč)

Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
www.repy.cz
Kulturní
centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, tel. produkce: 728 404 042, e-mail: info@pruhon.cz 15
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na ploše před radnicí,
ulice Žalanského,
Praha-Řepy
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CO VÁS ZAJÍMÁ

PODĚKOVÁNÍ
Dne 22. července po 18. hodině
utrpěla moje žena po pádu na zem
(v ulici Makovského, naproti Lidlu)
vážné poranění. Chtěl bych touto
cestou vyjádřit velké díky všem,
kteří ochotně nabízeli pomoc,
zavolali záchranku.
Děkuji velice mladé paní, která se
představila jako zdravotní sestřička
a po celou dobu udržovala
mojí ženu klidným a utěšujícím
hovorem při vědomí. A to až do
příjezdu záchranné služby.
Ještě jednou velké díky všem
ochotným a slušným lidem,
kterým není lhostejná lidská
bolest. A zjistili jsme, že takových
lidí v Řepích žije hodně.
JAN JASNÝ,
VONDROUŠOVA 1169

www.repy.cz
16-17.indd 17

NOVÁ SOUTĚŽ ŘEPSKÉ SEDMNÁCTKY
Redakce a Redakční rada Řepské sedmnáctky vyhlašuje pro své čtenáře novou
soutěž. Jedná se o soutěž pro znalce nejen historie Řep.

Řepský Všeználek

P

o celý rok, počínaje zářím 2019
a konče červencovo-srpnovým číslem v roce 2020, bude v každé Řepské 17 vyhlášena jedna otázka, na kterou
mohou soutěžící odpovědět 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
městské části. Součástí odpovědi musí
být celé jméno a kontakt na soutěžícího
(telefon, e-mail). Správné odpovědi budou
na stránkách časopisu zveřejněny vždy ob
číslo zpravodaje, tj. např. otázky ze září
v listopadu...
Uzávěrka celé soutěže – série jedenácti
otázek – je tedy 31. 8. 2020. Výherci budou odměněni zajímavými věcnými dary.
Soutěže se nesmí zúčastnit členové
Redakce a Redakční rady a jejich rodinní

příslušníci, a především Jaroslav Hájek,
protože ten by to určitě vyhrál!
ZA REDAKČNÍ RADU JAN BÖSSER

1. OTÁZKA – ZÁŘÍ 2019
Pošta v Řepích byla v minulosti na
několika místech. S výstavbou sídliště a přílivem velkého množství obyvatelstva však bylo nutno najít nové
místo a hlavně větší prostory. Dnešní
sídlo České pošty jistě všichni známe,
ale ještě před nastěhováním do přízemí obchodního domu OVUS byla provizorně umístěna v právě vznikajícím
sídlišti. Otázka tedy zní – kde?

17
26.08.19 11:12

foto: Veronika Matějková

#ZAŽÍT ŘEPY JINAK

ADRIAN T. BELL – PÍŠU
PRAKTICKY KAŽDÝ DEN
Adrian T. Bell je svébytnou osobností české hudební scény.
Angličan v Praze, jak bychom mohli s klasikem volně parafrázovat.

Z

aznamenal jsem ho poprvé jako zpěváka rockové skupiny The Prostitutes a dalo by se říct, že na pozadí
poslechu jejich druhé desky jsme s manželkou vybudovali náš vztah. Troufám si
také říct, že se za ta léta Adrian proměnil
ve velmi vyzrálého a charismatického písničkáře s širokým a zajímavým hudebním
přesahem. I přesto, že jsem měl otázky
pro náš rozhovor vcelku jasně strukturované a chtěl jsem mluvit hlavně o muzice, celé se nám to zvrtlo v takové poklidné klábosení o rodině, životě a nakonec
i o té muzice. Oba jsme se shodli, že nebýt našich dalších povinností, vydrželi bychom takhle tlachat celý den.
Asi mi to nedá, ale musím se Tě hned na
začátku zeptat na The Prostitutes. Řekni
mi, prosím, o tom víc. Proč jste vlastně
skončili? Nebo je to jen pauza?
Zrovna minulý týden jsme byli s Martinem
(Martin Přikryl, kapelník The Prostitutes
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pozn. autora) na pivě. Moc jsme totiž spolu
za poslední dva roky nemluvili. Vlastně v té
době už to byla trošku ponorka, nebo něco
tomu podobného. Zkoušeli jsme tehdy spolu dělat nové věci na desku, ale moc to nefungovalo. Všichni jsme byli asi trochu unavení, tak jsme to sbalili. Byli jsme spolu 13
let. Já jsem s tím byl v pohodě, protože už
jsem rozjížděl sólový projekt a možná se mi
oba ty projekty trochu tloukly. Ale dokázali jsme spolu vytvořit spoustu velkých věcí
a pěkných písniček. Bylo to fajn a mám na
to super vzpomínky.
Vydali jste tři nebo čtyři desky? Měli jste
našlápnuto, je to možná trochu škoda.
Jo jo, čtyři desky. Možná by bylo dobré
udělat spolu zase nějaký písničky a zkusit
zahrát nějaké starší věci. Znamenalo by
to samozřejmě nějaké zkoušky a museli
bychom lidem dát hodně energie, aby to
fungovalo. Ale možná ten čas na to uzraje. Nic proti bych asi neměl.

Na svém kontě máš tři sólové desky. Vydals je prakticky během pěti let. Kde bereš inspiraci?
To je o jisté kreativitě. Pořád mám nějaké nápady. Hrozně mě baví ten proces spojování hudby a slov. Píšu i básně, ale to spojení
s hudbou mi přijde ještě lepší, takový božský.
Pracuješ na něčem dalším? Píšeš si do
šuplíku nebo máš teď tvůrčí klid a jedeš
spíš koncerty?
Píšu prakticky každý den. Materiálu bych
měl ostatně dost i na knížku. Ale mám teď
takový nápad, udělat sérii duetů. Máme
nově první duet s La Petite Sonyou z Kill
The Dandies v hitparádě Radia 1. Chtěl
bych si na tom zkusit vlastní producentskou
práci, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne.
Poslední desku Navigator, kterou jsi vydal loni na podzim, produkovala Silvia
Massy. Uznávaná producentka, která stála u zrodu nejslavnějších kapel devade-
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sátých let a kultovních desek takových
muzikantů, jakými jsou například Red
Hot Chilli Peppers, System of a Down,
Princ nebo Johnny Cash. Johnnyho deska Unchained byla dokonce oceněna
Grammy Awards jako nejlepší country
deska roku 1997. Jak se stane, že se kluk
z Čech, byť Angličan, dostane k takové
osobnosti hudební branže?
Náhoda. Mám kamaráda zvukaře, který byl
u ní na kurzu. Vedla v Německu kurz práce
se zvukem. Pluginy, kompresory, zesilovače a takové ty technické věci. Postěžoval
jsem si, že sháním producenta na novou
desku. Dal mi na ní doporučení, tak jsem
jí napsal a ona se ozvala za pár dní, že se jí
moje věci líbí. Pozvala mě na nahrávání do
studia La Fabrique ve Francii, kde nahrával
například Nick Cave svoji předposlední desku. Ona tam vedla další kurz a my tam společně v rámci toho kurzu nahráli první dvě
písničky. Chápeš to? A prakticky zadarmo!
Pak jsme se přesunuli do Prahy a nahráli ve
studiu Faust dalších šest písniček.
Jaká s ní byla spolupráce?
Super. Ona je naprostý profesionál s neuvěřitelně originálním přístupem k nahrávání.
Není to nafoukaná hvězda. Pracovala 30 let
s muzikanty těch nejtěžších kalibrů. Mnohdy dávala k dobru i různé vtipné historky ze

spolupráce třeba s Princem nebo s Johnny Cashem. Jako producentka, žena, má
k věci možná citlivější přístup. Nebojí se ale
experimentovat. Snaží se hledat nové přístupy. Aby ta písnička byla osobitá.
Jsi s výsledkem spokojen?
Ano, velmi spokojený. Ale jak říkám, chtěl
bych teď zkusit producentsky něco sám.
Hodně jsem se od ní naučil a hodně mě
inspirovala. Spoustu věcí už si umím sám
udělat.
Jak bys ze svého pohledu hodnotil svůj
hudební vývoj? Ať už v souvislosti s The
Prostitutes nebo od své první, ke své poslední desce?
Já myslím, že celý proces je vlastně už od
začátku The Prostitutes. Já bych vlastně
s hudbou nikdy nezačal, nebýt Martina Přikryla. On mě přizval do kapely. Zjistili jsme,
že umím trochu zpívat a psát texty. Já vůbec neměl v plánu dělat hudbu. Jsem vystudovaný krajinný architekt. Šel jsem jen
na zkoušku, a nakonec z toho bylo 13 let.
Ale vývoj Adrien T. Bell versus The Prostitutes je jiný. Na jedné straně je 5 chlapů jako kapela s různými tvůrčími přístupy a pnutím, kdežto teď je to víceméně
všechno na mně. Mám dobrý lidi v kapele, ale ta kreativní práce je jenom na mně.

Jak se vlastně přihodilo, že se anglický
kluk z Newcastlu objeví a usadí v Praze?
Já jsem býval námořník. Pracoval jsem na
lodi v Řecku a jednou, když jsem měl volno, jsem tam na trajektu potkal svoji ženu
Bianku (Bianka Bellová, spisovatelka a držitelka ceny Magnesia Litera za literaturu pozn. autora). Dali jsme se dohromady
a přišel jsem do Čech. Bylo to v roce 1992.
Jsme spolu 26 let a je to fajn.
Říkám si, že u vás doma musí být zajímavá tvůrčí atmosféra. Do jaké míry to
má vliv na děti?
Určitě ano. Manželka mi teda, z přirozené autorské pověrčivosti, sice neříká, o čem píše,
ale míváme často rozhovory o samotném tvůrčím procesu. O nápadech a o tom, jak která
věc vzniká. Často jí dávám poslechnout nějaké
své nahrávky. Děti jsou také svým způsobem
kreativní. Dcera mi například točí videoklipy
a videa do reklamy. Tam kde jiní pracují s milionovým rozpočtem, ona natočí stejně dobré
video téměř zadarmo. Prostřední syn trochu
maluje, ale znáš to, je mu osmnáct, teď se mu
nic moc dělat nechce a nejmladší je spíš na
vědu. Baví ho fyzika, černý díry a tak. Dokonce začal polemizovat i s Einsteinem. Sebevědomí mu tedy nechybí! (smích)
DĚKUJI ZA ROZHOVOR.
JOSEF DIRBÁK

7. 9. 2019
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3. rocnik
ORIGINÁLNÍHO POULIčNÍHO
SOUSEDSKÉHO fESTIVALU

KLUB 17: NONSTOPRADIO

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ Z ŘEP!
KREATIVNÍ DÍLNY, SOUTĚŽE
A WORKSHOPY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ.
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HUDBA, DIVADLO, TANEC, RELAX
A SOUSEDSKÁ TRŽNICE.
DOPROVODNý PROGRAM,
STÁNKY A OBčERSTVENÍ.
• 15:00 DIVADLO PRO DĚTI
• WILD STICKS - BUBENICKÁ SHOW
• OTEVŘENÁ SCÉNA V PŘÍRODNÍM
AMfITEÁTRU PRO VAŠE VYSTOUPENÍ

Zapojte se!
RÁDI VÁM POSKYTNEME PROSTOR!
KONTAKTUJTE NÁS NA
DIRBAK@SEZNAM.CZ

VÍCE NA FB
„ZAŽÍT ŘEPY“!

12.08.2019 16:21:43
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INFORMUJEME

PLÁN KLUBU 17
– ZÁŘÍ 2019
3. září – Pohodové filmové odpoledne v Klubu 17
4. září – Míčové hry
6. září – Zážitkové obrázky z prázdnin
10. září – Veselé klubové vařečky
11. září – Vytváříme sliz
13. září – Tvoříme 3D obličeje
17. září – Malujeme na kameny
18. září – Chodíme po slackline
20. září – Výroba ozdobných krabiček
24. září – Připravujeme se na 12. Narozeniny Klubu 17
25. září – Slavíme 12. narozeniny Klubu 17, zveme vás
na den plný soutěží a her
naši hosté: Valérie Zawadská – patronka K17,
Honza Roušar – moderátor narozenin K17, Vojta Krbec alias Pain, „Den otevřených dveří“.
27. září – Přijď si zahrát k nám hry na zahradě

ř

ň

PATRONKA K17:

Valerie
Zawadská

HOST:

Vojta
Krbec
alias
PAIN

ŽIVÁ HUDBA:

Honza
Roušar

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

ř

as plný her, zábavy
a dobré pohody

PROGRAMY PRO ŘEPSKÉ SENIORY
KLUB SENIORŮ PRŮHON

Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17, Socháňova 1221,
Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program v září: 3. 9. Klubové setkání, 10. 9. Povídáme si o zážitcích z dovolených s promítáním klubových fotek, 17. 9.
Klubové setkání, 24. 9. Beseda s Mgr. M. Svobodovou „Jak
správně pečovat o své blízké“.

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 září: 4. 9. Klubové sezení, 11. 9. Beseda s Ing. L.
Benáčkovou z CK BENA TOUR, 18. 9. Klubové sezení, 25.
9. Klubové sezení.

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 září: 2. 9. Klubové setkání, 9. 9. Oslava jubilantů, 16. 9. Cvičení na židlích, 23. 9. Cvičení na židlích, 30. 9.
Beseda s Mgr. M. Svobodovou „Jak správně pečovat o své
blízké“.

KLUB SENIORŮ CENTRUM

Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, Bendova
1121, Praha 17.
Klub vede Jitka Hanzlová.
Program v září: 3. 9. Zájezd do města Písku, 10. 9. Beseda
o zážitcích z dovolených, 17. 9. Klubové setkání, 24. 9. Promítání filmu.

KLUB DOBRÉ NÁLADY

Setkávání vždy jeden čtvrtek v měsíci od 17.00 hod., v CSZS,
Bendova 1121, Praha 17 – Řepy.
Pod vedením Evy Gutové.
Program v září: 26. 9. První červencový týden jsme se toulali Máchovým krajem, a tak si promítneme pár fotografií
a připomeneme si, jaké to bylo.

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
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PROGRAM VYCHÁZEK
PRAHOU PRO SENIORY
ZÁŘÍ 2019

„Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro
zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně
známých místech Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských
osobností…

ÚTERÝ 10. 9. 2019
– KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VYŠEHRADU.

Projdeme třemi branami Vyšehradu. Objasníme si staré
a nové probošství, staré a nové děkanství a staré a nové
opatství. Nahlédneme do baziliky sv. Petra a Pavla, projdeme staroslavným hřbitovem. Navštívíme dva parky spojené s teologickou historií, tj. probošta Karlacha s rozlámanými sloupy ďáblovými a děkana Štulce s nejstarší sochou
sv. Václava na koni, přemístěnou sem z Václavského náměstí. Nad nejnověji objevenými zbytky kostela sv. Jana
Křtitele a Panny Marie si ujasníme hlavní polohy kostelů
Nového Města, založených Karlem IV. na astrologickém
principu. Na závěr si vše zopakujeme při audiovizuálním
programu nad modelem celé Prahy v barokní bráně s katakombami.
Sraz na stanici metra Vyšehrad (ve směru z centra) v 11
hodin. Prohlídku povede Ing. Stěnička. Doba trvání 1–1,5
hodiny. Vstupné 50Kč.

Centrum sociálně zdravotních služeb
si vás dovoluje pozvat na cvičení

JÓGA

PRO SENIORY

POJEĎTE S NÁMI
NA VÝLET!

Klášter
v Mariánské
Týnici

Kdy? Středa 25. 9. 2019 nebo čtvrtek 26. 9. 2019
Přihlášky od 10. 9. 2019 do pondělí 23. 9. 2019 na recepci CSZS,
osobně nebo telefonicky 235 314 141 nebo 777 575 117.
Účastníci mají hrazenou dopravu, vstupné na prohlídky.
Kam? Zámek Manětín a klášter v Mariánské Týnici

PROGRAM:
08 hod.
10 hod.

Nástup u restaurace Šenkovna
Barokní zámek Manětín s kouzelnou zahradou
a parkem
12-13.30 hod. Rozchod, oběd (bude upřesněno při přihlašování)
14 hod.
Prohlídka – klášter Mariánská Týnice
16 hod.
Předpokládaný odjezd do Prahy
17.30 hod.
Předpokládaný příjezd do Prahy
Bližší informace: Mgr. Monika Čermáková tel. 235 314 141 nebo
775 591 700

Centrum sociálně zdravotních služeb
přijímá uchazeče do

18. KURZU

VÝUKY PRÁCE
NA PC
PRO SENIORY
Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé.
Výuka probíhá jednou týdně, v úterý nebo čtvrtek
od 15 do 17 hodin. Jedna lekce trvá 50 minut.
Výuka probíhá od 1. 10. 2019 do 5. 12. 2019.
Každý účastník pracuje sám u počítače.
Díky finanční podpoře MČ Praha 17 a Letiště Praha
je kurz zcela zdarma.

ZAČÍNÁME PO PRÁZDNINÁCH 17. 9. 2019
Cvičíme: úterý od 10 hodin, středa od 17 hodin s Mgr. Pekárkem
Kde: Centrum sociálně zdravotních služeb, Bendova
1121/5, Praha 17
Cena: 30 Kč za lekci

Podmínkou zařazení do kurzu je trvalé bydliště v Praze
17 a věk od 60 let.
Zájemci se mohou hlásit osobně v recepci v Bendově
ulici 1121, od 10. 9. 2019 v pracovní době
od 8 do 15.30 hod.
Neváhejte, počet míst je omezen!
Přednost mají noví zájemci.

PŘIJĎTE MEZI NÁS, POČET MÍST JE OMEZEN!

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS
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PRO DĚTI A RODIČE

JAK SI PŘEDSTAVUJI SVOJI ZAHRÁDKU
Víte, jak z pohledu dětí vypadá ideální zahrádka?
DĚTI Z MŠ BENDOVA na základě svých
emočních zážitků a představ při návštěvě
zahrádkářské osady Opuková v Řepích takový svůj vysněný ideál namalovaly.
Po krátké úvodní motivační pohádce
„O smutné zahrádce, o kterou se nikdo
nestaral,“ se děti prošly kolem jednotlivých parcel a slovně vyjadřovaly své
představy, jak by asi vypadala ta jejich
zahrádka. S přesností dokázaly vylíčit, co
by na ní rostlo a kvetlo. Samozřejmě, že to
byly druhy zeleniny a ovoce, které rády jedí
a květiny, které se jim líbí. Obtížnější bylo
pro malé návštěvníky uvědomit si, co vše
budou k práci na zahradě potřebovat a jak
ty konkrétní plodiny a rostliny pěstovat.
Společně jsme se nad historickými obrázky přenesli zpět do doby, kdy zahrádky
a malá políčka poskytovala jedinou obživu
některým rodinám. Ukazovali jsme si, jaké
druhy plodin na svých políčkách lidé pěstovali a jak těžká práce to pro ně mnohdy
byla. Zapojena do ní byla celá rodina. Vždyť
kdysi Marie Terezie zavedla letní prázdniny, aby i děti mohly pomáhat dospělým
na polích.
A tak se i naši malí zahradníci pustili
do práce. Vyzkoušeli si hrabání, okopávání záhonku, zalévání, pletí, sázeli fazole.
Někteří z místních zahrádkářů přispěli
cennými radami, jak se o konkrétní rostlinu starat, k čemu např. slouží skleník
a proč je vhodnější zalévat okurky a rajčata
odstátou vodou. Převážně chlapce zaujal

proces kompostování, a tak u plastových
nebo dřevěných nádob získali povědomí
o jeho významu.
V závěru návštěvy se děti pobavily
u hádanek procvičujících chuťové smysly,
když se kysele tvářily při ochutnávání rybízu, malin a poznávání bylinek. Odtrhnout
se nemohly od hrachových lusků a mísy
třešní, kterou jim připravila předsedkyně
osady.
Děti v horkých letních dnech prožívaly
oázu zahrádkářské osady doslova všemi smysly. Velice cenné bylo propojení

dětské představy s konkrétní činností
v přírodním prostředí. S uvědoměním si,
že vše, co je vypěstováno naším vlastním
přičiněním, je významné pro naše zdraví,
radostí pro pěstitele a důležité pro spolupráci a mezigenerační vztahy nejen rodiny,
ale i blízkého okolí.
Obrázky dětí, na kterých ztvárnily své
představy o ideální zahrádce, jsou vystaveny na plotě zahrádkářské osady v ulici
Opuková a U Boroviček.
MARCELA KOMÍNOVÁ

MATEŘSKÉ CENTRUM ŘEPÍK
VÁS ZVE NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KDY: 19. 9. 2019, 10 - 16 HODIN
KDE: ZAHRADA U MC ŘEPÍK

Bendova 1121/5, Praha 6 – Řepy
731 319 515, mcrepik@gmail.com
www.mc-repik.webnode.cz

10:15 – prohlídka centra pro nové maminky
11:00, 14:00, 15:00 – ukázka Hrátek rodičů s dětmi
Celý den – tombola, tvořivá dílnička, skákací hrad,
kavárna pro dospělé

Přijďte s námi zahájit nový rok. Celý den vám budou k dispozici naše maminky – lektorky, které vás seznámí s chodem centra a s tím,
na co se v tomto roce můžete těšit. My se budeme těšit na vás!

Akce se koná
za přispění:
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Sledujte nás na www.mc-repik.webnode.cz
a na Facebooku MaterskeCentrumREPIK
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ŠKOLY INFORMUJÍ

ADAPTAČNÍ POBYT
PO DOBRÝCH ZKUŠENOSTECH z minulých let a vzhledem k zájmu, který projevili rodiče, letos naše škola opět organizuje pro žáky 6. ročníků adaptační pobyt. Po
přestupu na 2. stupeň jsou na děti kladeny nové, často vyšší nároky, třídní kolektivy se proměnily… Účastníci adaptačního pobytu mají možnost se bezprostředně
po začátku školního roku v mimoškolním
prostředí zábavnou formou seznámit nejen s novými spolužáky, ale také se svými
budoucími třídními učiteli, metodikem prevence, výchovným poradcem nebo školním psychologem.
Teambuildingový kurz je nabitý dobrodružstvím a nevšedními zážitky, žáci
se ocitnou v novém prostředí a nových
situacích, které musí společně zvládnout.
Právě společný úspěch dosažený úsilím
všech aktérů je to, co mezi dětmi vytváří

pouta a stmeluje kolektiv. Cílem tohoto
kurzu je urychlit zahájení přirozených procesů skupinové dynamiky v jednotlivých
třídách, a tím poskytnout žákům výhodu
při zvládání školních nároků. Pomáhá jednotlivcům najít svoji roli v nové skupině
a také přispívá k nastartování vzájemné
spolupráce mezi žáky ve třídě i mezi kolektivem a třídním učitelem. Pobyt také
umožní rychleji odhalit schopnosti a dovednosti jak jedince, tak i skupiny.
Letošní adaptační pobyt bude probíhat
od 9. do 11. 9. 2019 v Jizerských horách
v obci Kořenov. Věříme, že účastníkům pomůže překonat náročné období přestupu
na 2. stupeň ZŠ.
MGR. EVA JAKUBIČKOVÁ,
METODIK PREVENCE,
ZŠ J. WERICHA

NEŽ ZAČNE
ŠKOLNÍ ROK
V PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ začíná v Základní škole Jana Wericha, stejně jako v ostatních
školách, nový školní rok. Žáci se na tento
den pečlivě připravovali, nejvíce asi prvňáčci, kterých opět uvítáme více než 90,
ale neméně pečlivě se připravovala škola.
Na mnoha chodbách byla položena nová
krytina, je čerstvě vymalováno, další pavilon prošel rekonstrukcí sociálního zařízení. Již tradičně jsou v průběhu letních
prázdnin umyta okna v celé školní budově. V několika třídách děti nově využijí
žaluziové zastínění nebo nábytek. Upravené prostředí pozitivně přispěje ke klidné atmosféře.
BARBORA BOUSOVÁ

ZÁKLADNÍ
ŠKOLY SE
LOUČILY
S DEVÁŤÁKY

K

onec června znamená nejen radostné očekávání prázdnin, ale také pro
všechny deváťáky, kteří se v těchto
dnech loučí se základní školou, přináší slzičky dojetí. Každá z našich škol pojala samozřejmě tuto akci po svém.
Přímo v Základní škole Jana Wericha se
rozlučka konala v poledne 27. června, kde
se mohli deváťáci těšit na slavnostní oběd.
Dobrému jídlu však předcházelo předání
blahopřání a stužek z rukou ředitelky školy
Mgr. Zuzany Martinovské a starostky Mgr.
Jitky Synkové. Hodně úspěchů do dalšího
studia jim samozřejmě popřál i zástupce
ředitelky Mgr. Václav Soukup a třídní učitelky jednotlivých tříd.
Základní škola genpor. Fr. Peřiny se se
svými absolventy loučila ve velkém stylu
v sále řepské Sokolovny, kde se sešli
nejen žáci posledních ročníků, ale i jejich
rodiče a známí. Zde byl připraven pěvecký
program v podání deváťáků, následovalo
předání šerp a diplomů.
Závěr večera pak patřil tradičním prezentacím jednotlivých tříd, u kterých všichni
mohli zavzpomínat na uplynulých devět let.
Nezbývá než všem popřát mnoho zdaru
v dalším studiu a životě!
-RAS-
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ZE SPORTU

foto: archiv HB BASKET

HB BASKET UKONČIL SEZÓNU
TURNAJEM VE ŠPANĚLSKU
HB BASKET se stal v sezóně 2018/19 nejúspěšnějším klubem
v kategoriích minižactva v Praze. Na jaře jsme se ve čtyřech kategoriích zúčastnili Mistrovství ČR a ze dvou jsme si přivezli medaili. Zejména ta bronzová našich kadetek je skvělým výsledkem
naší klubové práce. Úspěšnou sezónu jsme zakončili turnajem
ve Španělsku. Pro děvčata to byla jakási odměna za dřinu, nasazení a výsledky, kterých v posledních letech dosáhly. Zároveň se
mohly konfrontovat se Španělským basketbalem. A dost času
zbylo i na řádění v moři.
Do Katalánska na konci června odletěla naše tři družstva.
Úspěšné kadetky dokázaly, i bez svých opor, které byly zrovna
na reprezentačním srazu, turnaj vyhrát. O stupínek níž skončily
naše U14 a U12, které hrály se staršími soupeřkami, a od moře
přivezly bronz.
Početná skupina odletěla ve středu a hned po příletu nás čekala prohlídka Barcelony. Děvčata tak měla možnost si formou
„busturistiky“ prohlédnout všechny pamětihodnosti města. Na
některých místech byly i zastávky a tak jsme měly možnost
např. Sagradu Familia obdivovat v klidu a z blízka. Večer jsme se
přesunuly do místa turnaje a ubytovaly v hotelu.
Pak už se tři dny hrálo, ale zbylo ještě bohatě času k tomu,
abychom mohly prožít všechny radovánky u moře. Turnajů už holky zažily hodně, ale tento byl právě díky volnočasovým aktivitám
naprosto výjimečný. Jen zápasy ve 40°C byly více náročné, ale
většinu holky zvládly s přehledem a vítězně.
Když v neděli večer dosedlo letadlo na letiště Václava Havla,
čekali na holky rodiče a přivítali je nadšeným skandováním.
Ráda bych rodičům poděkovala, že i přes nemalé finanční
náklady umožnili holkám tento skvělý zážitek. Stejně tak i MČ
Praha 17, která nám na turnaj přispěla. Myslím, že holky si akci
užily a dlouho na ní budou vzpomínat.
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Tímto definitivně skončila naše sezóna a my se těšily na
letní soustředění, kde jsme se začaly připravovat na sezónu
2019/20.
I do této půjdeme s velkými sportovními cíli, ale především
s přáním, aby celá sezóna proběhla v klidu, v pohodě, bez zranění
a aby na konci byly spokojené jak hráčky, tak i rodiče.
I vy k nám můžete najít cestu. Naše přípravky se otevírají
opět v září a kdy a kde nás najdete, zjistíte na www.hbbasket.cz.
HANA BREJLOVÁ

4. PŘEBOR PRAHY 6 V PÉTANQUE
DVOJIC SENIOREK A SENIORŮ
2. PŘEBOR PRAHY 17 V PÉTANQUE
DVOJIC SENIOREK A SENIORŮ O POHÁR
STAROSTKY JITKY SYNKOVÉ
Kdy: 16. září 2019 od 10 hod.
Kde: ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, Praha 17,
softbalové hřiště
Přihlášky: Josef Procházka – sedyvlk@centrum.cz
do 10. 9. 2019
Podmínka účasti: Věk 60+ (ročník 1959 a starší)
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GC PERUN NA MEZINÁRODNÍM
GOALBALLOVÉM TURNAJI V ETROPOLI
jsme z výhry měli radost, protože byla jistota, že si z Bulharska
přivezeme „suvenýr“ v podobě medaile a poháru.
Druhé semifinále se hrálo hned po tom našem, a my tak
s napětím sledovali, kdo nás z dvojice Srbsko - Černá Hora
vyzve ve finále. Hra byla opět napínavá, ale výhru si nakonec
pohlídala Černá Hora. Čekalo nás tedy repete nejnáročnějšího
utkání ve skupině. Finálové utkání mělo grády, jak se od finále dá
očekávat. Samozřejmě jsme se nevzdávali, ve druhém poločase
měl soupeř stále hodně sil, a opět to byla přetahovaná o góly.
Zejména posledních dvacet sekund bylo kritických, oba týmy
chtěly strhnout vedení na svoji stranu a zároveň neudělat nějakou
zbytečnou chybu. Ani jedno se nestalo, a tak se poprvé a zároveň naposledy šlo do prodloužení. Soupeř začínal s míčem, my
ubránili, Tomáš na pravém křídle vystřelil, soupeř ubránil a vrátil
zpět. Tomáš střelu chytil, vracečkou poslal míč po lajně k tyčce,
kde soupeřovo levé křídlo míč neubránilo, a akce skončila gólem
v brance. No, takovou radost, jaká u nás propukla, to se ani nedá
popsat. Vyhráli jsme celý turnaj! Vedle krásného poháru za první
místo a medailí jsme také získali ocenění pro nejlepšího trenéra
turnaje. Hip hip hurá, Perun s námi!

VE ČTVRTEK 20. 6. se brzy ráno sešel tým GC Perun ve složení Jaroslav Levý, Tomáš Jirout, Martin Jozífek, Jan Bošek,
Tereza Přikrylová (hráči), Tereza Kounovská (trenér) a bratři Jiří
a Zdeněk Spoustovi (řidiči, asistenti, Zdeněk navíc fotograf),
aby vyrazili z Prahy vstříc bulharskému městu Etropole, kde
se ve dnech 21. - 22. června konal goalballový turnaj s mezinárodní účastí.

DEN NULTÝ A PRVNÍ

Cesta byla náročná a zdlouhavá, k hotelu jsme dorazili až v pátek zhruba v půl čtvrté ráno místního času. Již od devíti hodin
ráno jsme se zúčastnili uvítacího ceremoniálu a pak už začaly
první zápasy. Bohužel, od první hry nefungovala světelná tabule
s časomírou, což je zejména při gólově těsných utkáních docela zásadní informace pro trenéra i hráče. První zápas jsme odehráli proti „domácímu“ týmu ze Sofie. Protihráči se dvěma ženami v poli nebyli příliš aktivní, takže kluci mohli trochu zvolnit
své střely a zkoušet různé varianty hry. „Zahřívací“ zápas skončil před časovým limitem naší výhrou 11:1. Odpoledne nás čekal
zápas proti týmu Černé Hory. Černohorci byli vytrvalí a rozhodně aktivnější než tým Sofie, a tak jsme na ně v poločase ztráceli jeden gól. Po změně stran Perun sebral všechny síly a vzepjal
se k obratu, na který Černá Hora nedokázala reagovat. Vyhráli
jsme 14:8 s vědomím, že tohle byl zřejmě náš nejsilnější soupeř v rámci skupiny a žhavý kandidát na medailové umístění.
V podvečer jsme nastoupili proti poslednímu týmu skupiny, řeckému Kleio Thessaloniki. Perun i Kleio velmi dobře bránili, takže
se na gól čekalo docela dlouho. Skupinu zakončujeme další výhrou, tentokrát 10:3, a jako vítěz skupiny B se další den utkáme
s druhým týmem skupiny A.

DEN DRUHÝ

Naše semifinálové utkání se hrálo s menším zpožděním až v jedenáct hodin dopoledne. Soupeřem nám byl ruský tým Podmoskovie, který jsme první den také viděli hrát. Zápas to byl pro
obě strany opět náročnější i přesto, že námi předčasně ukončený zápas výhrou 15:5 by napovídal o něčem jiném. Samozřejmě
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TEXT: TERKA KOUNOVSKÁ
FOTO: ZDENĚK SPOUSTA (HTTPS://JOKER-PHOTOS.
RAJCE.IDNES.CZ/GOALBALL_BULHARSKO_PERUN#)

Fotbalisto,
máme dobrou
přijď mezi nás,
tujeme!
partu a rádi spor

● Josef Weiss
(ročník 2013-15)
Mini přípravka
zcizrep.cz
@je
ner
tre
|
4
+420 604 594 60
● Petr Mašek
(ročník 2010-12)
Mladší přípravka
mail.com
33@
sek
ma
|
1
+420 732 616 68
churka
● David Vrchota Ma
(ročník 2008-09)
Starší přípravka
.cz
nam
sez
6 | dmachurka@
+420 603 811 64
rel Lasík
k 2006-07) ● Ka
Mladší žáci (roční
@seznam.cz
sik
ella
kar
|
184
+420 725 894
Strupek
k 2006) ● David
Starší žáci (roční
k@seznam.cz
upe
str
|
5
44
+420 603 815
ovský
k 2005) ● Jiří Koč
Starší žáci (roční
@seznam.cz
sky
cov
j.ko
|
5
+420 605 973 68
● Roman Polách
čník 2002-04)
Starší dorost (ro
entrum.cz
@c
69
ach
pol
|
9
+420 733 502 80
) ● Petr Žmolil
Muži („A“ a „B“
.cz
r.zmolil@seznam

7 | pet
+420 604 156 96

25
26.08.19 10:53

TIP NA VÝLET

VÝLET – PŘESTĚHOVANÝ MOST
Stěhují se lidé i celé národy. I zvířata migrují – kvůli potravě,
či za teplejším podnebím. Občas se ale stěhují i věci neživé.
Tedy člověk je přestěhuje.

P

ojďme navštívit most, který byl přestěhován, aby byl zachován pro další
generace. Turistické oblečení a obuv
je nutná – ujdeme asi 15 kilometrů.
Z jihočeských Malšic, kam jsme se dopravili vlakem z Prahy přes Tábor, vyjdeme
doprovázeni modrou turistickou značkou.
Cesta vede po rovině mezi poli a lukami.
Mineme Dvůr Karolín a u bývalé příběnické hájovny odbočíme doleva. Ale jsme
stále na modré. Cesta začíná klesat, vstupujeme do lesa. Po chvíli se ještě přidá
žlutá značka. V místě, kde se žlutá odpojuje od modré, se musíme rozhodnout –
žlutá nás po dvou stech metrech zavede
na rozsáhlou zříceninu hradu Příběnice,
modrá k penzionu, který ze tří stran obtéká
Lužnice. Obě varianty jsou stejně dlouhé –
asi 500 metrů. Zříceninu však doporučuji.
Ať jsme zvolili jakoukoli variantu, nacházíme se na břehu Lužnice u již zmíněného
penzionu, kde se lze občerstvit. Naproti

BLAHOPŘÁNÍ

V květnu letošního roku se dožila ve
zdraví 98 let paní učitelka

ANTONIE DITRICHOVÁ,

která žije v Řepích. Učila od r. 1954
až do odchodu do důchodu v r. 1974
na zdejší základní škole v Žalanského ulici a připravovala tak do života
mnoho svých žáků.
S díky její vděční žáci.
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foto: J. Bösser

přes řeku stával menší hrádek – Příběničky. Oba hrady byly propojeny mostem,
který se nezachoval. Naše kroky dál povedou malebným údolím řeky Lužnice, po
proudu a levém břehu, stezkou, značenou
červenou značkou. Mineme Bejšovcův
a Suchomelův mlýn s nezbytnými jezy.
Po cestě ještě potkáme několik občerstvení, které jsou v provozu v letní sezóně
a které využívají především vodáci. Po pěti
kilometrech se před námi objeví cíl naší
cesty – Stádlecký most.
Stádlecký řetězový most – dílo Vojtěcha Lanny z roku 1848 - je posledním
dochovaným empírovým mostem v Česku. Zde stojí od roku 1975, ale původně
spojoval břehy Vltavy u Podolska, přibližně
pod dnešním železobetonovým mostem.
Napuštěním vodního díla Orlík mu hrozil
zánik.
Naštěstí byl po roce 1960 rozebrán, jednotlivé díly zdokumentovány a uložen na
bezpečném místě. Později dokonce přišla
ze zahraničí nabídka na jeho odkoupení.
Ta však byla naštěstí zamítnuta a tato unikátní památka zůstala doma, jen o několik
kilometrů dále.
Daleko více se dozvíte na informační
tabuli poblíž odpočinkového místa. Projděte se po mostě tam i zpět, obdivujte
tuto památku a citlivě vybrané místo poblíž

samoty – mlýna U Marků. Doufejme, že
se na dolní Lužnici nechystá nějaká další přehrada, aby se most opět nemusel
stěhovat.
Čeká nás závěrečná třetina výletu –
cesta zpět do Malšic k vlaku. Půjdeme po
žluté do kopce půl kilometru lesem, pak
asi 1,5 kilometrů po silnici přes Dobřejice. Za obcí žlutá odbočí do lesa. Jakmile
z něj vyjdeme, stoupání končí a již vidíme
Malšice.
Šťastnou cestu!
JAN BÖSSER
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Z NAŠÍ PŘÍRODY

O HRABOŠÍCH A LIDECH
(AKTUÁLNÍ ÚVAHA NA KONCI LÉTA)
„Stovky hladových, vychrtlých
hlodavců rvaly krvavé zbytky svých
spolubratří a hltaly maso i s kostmi.
Někdy se zdálo, že útočí proti kapotě
vozu, rušícího jejich kanibalské hody.
Pneumatiky projíždějících aut však
svým katovským aktem zachraňovaly
další tisíce křečků před hladem,
vysílením a smrtí”.
Josef Velek: Jak jsem bránil přírodu Válka s křečky (1980)

D

o vrcholného léta náhle vtrhli přemnožení hraboši polní. Každodenně
nás jimi straší v médiích. Už samo
laiky oblíbené slovo přemnožení je velmi
znepokojivé. Znamená, že přírodní procesy
přestaly fungovat a je na nás lidech, abychom situaci vyřešili. Ty nenasytné myši
se prohánějí v našich polích, sadech a provrtávají půdu a snědí, co patří nám. Za miliardy. Pokud je nezastavíme včas. Hraboš
polní (Microtus arvalis) je stepní hlodavec
obývající významnou část Palearktické oblasti od Španělska po Altaj. V kulturní krajině obývá pole, louky, zahrady, sady a žije
i v prosvětlených lesích. Živí se zelenou
částí rostlin, kůrou a lýkem dřevin, ale i semeny, oddenky a zeleninou. Tento 30g šedohnědý protagonista celého dramatu je
přirozenou součástí středoevropské přírody, představuje významnou část potravy
pro mnoho dalších druhů: poštolka obecná,
káně lesní, sova pálená, sýc rousný, ťuhýk
šedý, na hraboších přežívají v zimě volavky
popelavé, brzy zjara a v pozdním létě čápi,
lasicovité šelmy a lišky. To, co je ale opravdu zajímavé, je jejich populační dynamika.
Přibližně každé čtyři roky dosáhne populace
početního maxima - tzv. gradace. Jde o cyklický periodický fenomén hrabošů, křečků
a také skandinávských lumíků. Je to životní
strategie, která se pro dané druhy nejvíce
osvědčila pod selekčním tlakem prostředí.
Drobní býložraví hlodavci, kteří žijí v nestabilním prostředí (pole) a v měnících se
klimatických podmínkách v průběhu roku,
musí vsadit přežití druhu na okamžité využití vhodných podmínek a vyprodukovat
co nejvíce potomstva v naději, že aspoň
několik jedinců přežije. Obvykle se hraboši
dožívají pouze několika měsíců, maximálně
až rok a půl. Krátký čas musí využít pro
reprodukci. Podobně fungují např. plevele, mšice, sinice, bakterie nebo kvasinky.
Populace ale nemohou spokojeně růst donekonečna. V čase se přiblíží k bodu, kdy
určité množství hrabošů na daném místě
může ještě udržitelně žít - nazýváme to
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Hraboš polní (foto Andy Belshaw)

nosnou kapacitou prostředí. Po jejím překročení (= navýšení početnosti) se projeví
nedostatek zdrojů. V této fázi je populace
hrabošů právě nyní. I když predátoři dělají,
co mohou, jejich populace nemohou reagovat dostatečně hbitě. To umí např. sova
pálená, která může zahnízdit i vícekrát v tzv.
„myších“ letech. S nástupem podzimu,
nízkých teplot, zvýšené vlhkosti, stresu,
zvýšené vnitrodruhové agresivity a aktivity predátorů nevyhnutelně dojde k pádu
populační hustoty na tzv. pesimum (cca
1 jedinec/ha). To následně o hraboších ze
sdělovacích prostředků pár let neuslyšíme.
Cyklus změny početnosti je proces
opakující se a zcela přirozený. Bez diskuse,
hraboši při populačních maximech (1000 jedinců/ha) způsobují místně škody značného
rozsahu na zemědělských plodinách a sadových rostlinách. Zkonzumují vše zelené
v dosahu. Jenže situaci bylo třeba řešit od
jara, v době populačního nárůstu, nikoli po
sklizni, kdy se v krátké době situace upraví
sama. Aplikovat neselektivní jedy v této
době je nezodpovědný hazard, na který
doplatí i predátoři drobných savců (naši přirození spojenci) a mnoho dalších živočichů.
Jak to, že i v období gradace je početnost hrabošů v různých regionech nestejnoměrná? Nejvíce si stěžují zemědělci z Moravy. Souvisí to s historickým i současným
využíváním krajiny. S hraboším problémem
jsou úzce svázány dva jevy: spojení dříve
oddělených pozemků do obrovských celků
a tím snížení celkové biodiverzity (omezení
konkurenčních interakcí a počtu predátorů
hrabošů) a velkoplošná odvodnění (meliorace) v minulosti, aby se zvýšila plocha orné
půdy. Odvodnění zemědělských pozemků
zlepšilo životní podmínky hrabošů - je to
přece původně stepní zvíře, které nesnáší
podmáčenou půdu, ve vlhku mnozí nepře-

žijí zimu a na jaře se mohou začít rozmnožovat až mnohem později, kdy půda proschne. Shrnuto, neuvážené zásahy v krajině
a způsob hospodaření orientovaný na výnos
a zisk, posunuly pro hraboše pomyslnou
laťku nosné kapacity prostředí výše. Pole
nabízejí neomezené množství potravy, málo
predátorů a meliorační trubky odvedly vodu
z krajiny, aby hrabošům nezatopila nory
a k tomu ještě přispěly současné výhodné
klimatické podmínky. Gradace budou asi
vždy, lidé by měli vnímat průběh jevů v krajině a reagovat přiměřenými metodami včas.
Boj se škůdci je stálý a opatření musí být
použita podle místních podmínek.
Citovaný úryvek na začátku této úvahy
nepochází ze sci-fi žánru, ale ze skutečné
události v ČSSR v letech 1971/72 na Východním Slovensku. Vlivem bezohledného znásilňování krajiny, absolutní lidské lhostejnosti
(všechno bylo všech, tedy nikoho), podceněním vědeckého poznání a v kombinaci s neobvykle příznivými klimatických podmínkami
došlo ke katastrofickému přemnožení křečka polního nebývalého rozsahu. Vznikly obrovské škody v zemědělství, na dopravních
systémech a protipovodňových objektech
a kritickému epidemiologickému stavu. Gradace dosáhla děsivých rozměrů a důsledků.
Pochopitelně, tato událost nebyla dobrá vizitka pro režim založený na plánování, proto
byla rychle zapomenuta. Škoda, že se lidé
málokdy z takových situací poučí. I když,
v tomto případě, jde o paradoxní situaci,
kdy po necelých padesáti letech od dramatických událostí na Slovensku, se křeček
stal ve většině Evropy vzácným, chráněným
živočichem, jehož výskyt nezřídka ovlivňuje
i to, kudy povede nová dálnice či železnice.
LUCIE BREJŠKOVÁ
ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA
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VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zahájení
Kulturní
Sezóny

Kouzelný
Kufr

Po letních prázdninách s námi slavnostně přivítejte novou kulturní sezónu! Odpoledne odstartujeme
v 15 hod veselou a hravou interaktivní klauniádou “Kouzelný kufr” pro děti i dospělé. Pohádka
o klaunech, kteří kouzlí, rádi soutěží, dělají vylomeniny a baví je humor. Představení z dílny členů
týmu Zdravotní klauni divadelního spolku MIM o.s. (Hrají: Hana Hüblová, Petr Liška). Divadlem
otevřeme pravidelné pohádky pro děti, které můžete navštívit každou neděli v KDBH od 6. října.
Doprovodný program akce: líčení pro ženy s vizážistkou Mary Kay a malování na obličej pro děti.

Jaroslav
Hutka

Od 16 hod koncert hudebníka a písničkáře
Jaroslava Hutky k oslavě 30. výročí svobody
a obnovení demokracie. Koncertem otevřeme
sérii dalších kulturních akcích v KD Bílá Hora
pořádaných k připomenutí si listopadových
událostí a sametové revoluci v roce 1989.

15. 9. 2019 NEDĚLE 15:00-18:00
KD BÍLÁ HORA
KE KULTURNÍMU DOMU 14
PRAHA 6 - ŘEPY
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SLUŽBY
MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů,
i o víkendech. PECINA
Tel.: 235 510 096, 602 954 461
!!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU. Vyklízení
sklepů, bytů, pozůstalostí, atd. Naložíme a odvezeme
cokoliv. Stěhování všeho druhu. Vše za rozumnou cenu!
Tel.: 773 484 056
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE - Erben: opravy i rekonstrukce,
osvětlení, zásuvky atd. www.elektrikarerben.cz
Tel.: 604 516 344
ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka. Petr Meyer,
Galandova 1236, Řepy.
Tel.: 211 148 037, 603 341 927
NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ SLUŽBY všeho druhu
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových
možností.
Tel.: 774 901 193
OPRAVY OBUVI A BRAŠNÁŘSKÉHO ZBOŽÍ, broušení
nožů, nůžek a výroba klíčů. Makovského 1222 (pasáž).
Tel.: 605 266 561
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, PERSONALISTIKY, DAŇ.
EVIDENCE, zastupování na úřadech, osobní návštěva u klientů.
Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny.
Tel.: 731 515 392
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ.
Tel.: 606 662 223
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
MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY, STĚRKA + NÁVŠTĚVA
ZDARMA! 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
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
ELEKTRIKÁŘ-ŠIMON. Opravy, rekonstrukce, připojení.
www.simonelektro.cz
Tel.: 603 551 966
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
ARMYSHOP – VYBAVENÍ A OBLEČENÍ DO PŘÍRODY kraªasy, kalhoty, mikiny, spacáky, batohy, celty, nože,
obr. spreje. Bílá Hora – Čistovická 15, po-pá 10-19 h,
www.e-armyshop.cz
HLÍDÁNÍ PEJSKŮ menších plemen – o víkendu,
dovolených nebo kdykoli po domluvě. Hlidanipsu17@
seznam.cz
Tel.: 603 910 026
SPORTOVNÍ RYBOLOV DŘETOVICE - 15 minut od Prahy.
Kapři, líni, amuři, jeseteři. www.rybnik-dretovice.cz
Tel.: 736 459 431

A.DOHNÁLKOVÁ - STŘÍHÁNÍ PSŮ. Ošetření uší, drápky,
zubní kámen a anál. žlázy. Laudova 1014/15, Řepy.
Tel.: 235 312 157, 737 841 145
SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ.
Oprava žaluzií. Přesklení skel. zdenek.janci@email.cz.
Tel.: 733 720 950
BOLESTI ZAD A KLOUBŮ, FUNKČNÍ PORUCHY PÁTEŘE,
stuhlost, napětí, blokády. www.chiropraxe-plus.cz
Tel.: 775 138 675

BYTY, NEMOVITOSTI
VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2KK V ULICI ŽUFANOVA ZA
VĚTŠÍ V ŘEPÍCH.
Tel.: 731 849 797
PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery firem
s rodinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme
bezproblémový průběh nájmu. BEZ PROVIZE!
Tel.: 605 993 268
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
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

ZAMĚSTNÁNÍ
SERVÍRKA/ČÍŠNÍK
RESTAURACE CURRY&TIKKA, Bělohorská 259/41, Praha
6 přijme servírku/číšníka na HPP/DPP. Nástup možný
ihned.
Tel.: 773 907 000

NÁKUP, PRODEJ,
PRONÁJEM
NEMOVITOSTÍ

www.repy.cz
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Školka
Školka Želvička
Želvička
Španielova
Španielova 52a,
52a,
163
00
163 00 Praha
Praha -- Řepy
Řepy
Tel.:
Tel.: 604
604 433
433 057
057
www.skolkazelvicka.cz
www.skolkazelvicka.cz

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
Mytí oken • čištění koberců • úklid po
malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

První
První hodina
hodina zdarma
zdarma :):)

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
608 222 211
736 513 425

kosmetika, pedikúra, manikúra
kadeřnictví
modelace nehtů
masáže

Nabízíme:
Vašeho kvalifikačního růstu
̊ podporu
mzdové ohodnocení
̊ motivující
perspektivní a stabilní zaměstnání
̊

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

ŽALUZIE

Po
Po předložení
předložení tohoto
tohoto kuponu
kuponu

SLEVA
SÍTĚ PROTI HMYZU
40%
stejné IČ

27 let

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt

Praktická lékařka pro dospělé
registruje nové pacienty.

Poliklinika Hůrka (u metra B Hůrka)

Ordinační
hodiny
Po. 7-12
Út. 8-13
St. 8-13
Čt. 15-20
Pá. 8-13

Chcete u nás inzerovat?
Každé čtvrté, po sobě
jdoucí otištění,
je s 50% slevou.

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA ZDARMA

MUDr. Eva Binková

tel. : 212 248 401
www.ordinacebinkova.cz

VŠE PRO VÁŠ BYT
na míru i s naplněním (peří, duté
vlákno), velký výběr povlečení

Kontakt: Zuzana Rousová
Tel.: +420 775 099 887
Mail: zuzka.rous@gmail.com

zz montáže
montáže

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

Kontakt:
michaela.linhartova@praha17.cz
tel.: 720 524 688, 234 683 531

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

FYZIOTERAPEUTA/KU
Požadujeme:
• specializaci v příslušném oboru
• zodpovědnost, komunikaci, manuální zručnost
• samostatnost, flexibilitu, aktivní přístup

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6
tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

Kosmetický a kadeřnický salon

Hledáme do našeho týmu

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.

Ordinační hodiny:
Po–Pá: 8.00–11.30, 15.00–20.00
So: 9.00–12.00
Operační hodiny:
Po–Pá: 11.30–15.00
• Preventivní vyšetření
¢
¢ Kardiologické vyšetření
• Čipování, vystavení europasů
¢
¢ Očkování
• Chirurgie
¢
¢ Stomatologie
• RTG, sonografie, vyšetření moči
¢
¢ Odběry krve
• Hospitalizace
*kupón je možné uplatnit i bez předchozí objednávky

30 / ZÁŘÍ / 2019
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ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE
SÍTĚ A SUŠÁKY
info@bydlenijerabek.cz
WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

+420 739 034 488
WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

AUTOBAZAR MOTOL
➩
➩
➩
➩

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

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

*** 739 821 271 ***

Líbí se Vám
rychlé plavání?
Uplave Vaše dítě
alespoň 25m?
Máte zájem, aby
Vaše dítě plavalo?
Ozvěte se nám!

email.: info@autobazarmotol.cz

PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI

KPM PULEC
PRAHA

www.plavanipulec.cz kpm@plavanipulec.cz

Dostáváte Ř17 do schránky?
Pokud tomu tak není,
kontaktujte redakci:
redakce@praha17.cz
www.repy.cz
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Unhošťská 497, Jeneč
PO – SO: 10:00 – 20:00, NE: Zavřeno
Zveme Vás do naší nově otevřené
Korejské restaurace „Kim's Bap”.
U nás si můžete vychutnat jídlo na zahradě,
nebo si ho vzít s sebou.
Naše menu najdete na Facebooku „Kims Bap”
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Kosmetické studio GERnétic
Nabízíme vám:
Péči o obličej, tělo a poprsí.
Intenzivní omlazující kúry.
Zeštíhlující a anticelulitidní zábaly.
Ošetření akné a dalších kožních problémů.
Hlubokou relaxaci a pohodu.
Prodej kosmetiky GERnétic.
Kosmetickou poradnu.
Adresa:
Slánská 381/10, Praha 6-Řepy
(křižovatka Slánská-Plzeňská)

www.studiogernetic.cz

Otevírací doba dle objednání. Otevřeno i o víkendu.
Telefon recepce: 235 325 659 nebo 602 501 191

Kontakt pro inzerci: michaela.linhartova@praha17.cz, tel.: 720 524 688

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny
271 777 010
trend@trend-technologie.cz

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

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz
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