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Z RADNICE

stará lidová pranostika sice praví, že „bře-
zen, za kamna vlezem“, ale já bych vám 
přála, abychom v tomto případě lidovou 
moudrost neposlechli a naopak – březen 
se stal měsícem, kdy nás jarní slunce vy-
táhne od kamen co nejdále. Vždyť březen 
už přináší jaro a to by mělo znamenat jis-
tou činorodost!

Možná se mnozí z vás tedy pustíte do 
jarního úklidu… Nezapomínejte prosím, 
že staré objemné haraburdí, které vám až 
doteď zabíralo podstatné místo ve skle-
pě, nepatří k popelnicím, ale zaměřte se 
na velkoobjemové kontejnery. Po zimní 
pauze můžete také využít kontejnery pro 
odložení bioodpadu. Potřebné informace 
naleznete na straně 8. 

Pokud nechcete jen uklízet, neváhejte 
a vydejte se na první jarní výlet. Máme pro 
vás zajímavý tip – výlet příjemně nenáročný, 
dalo by se říci jarně rozehřívací, a v blízkosti 
Prahy!

Jistě i milovníci kultury si vyberou 
z nabídky některého pěkného koncertu, 
který je připraven v Domově sv. Karla 
Boromejského.

A pokud jste spíše ctiteli sportovních 
aktivit – tak se můžete těšit, že v březnu 
bude otevřeno Sportovní centrum Řepy! 
Takže chystejme plavky i tenisky a těšme 
se na jarní březnové paprsky!

Hezké čtení s Řepskou sedmnáctkou 
vám přeje  RADKA SÁLUSOVÁ

Informace o  zápisu do 1. tříd základ-
ních škol MČ Praha 17 pro školní rok 
2020/2021.

Rada městské části se seznámila s ter-
mínem zápisu do prvních tříd základních 
škol MČ Praha 17.

Rada městské části bere na vědomí 
termín zápisu do prvních tříd MČ Praha 
17 ve dnech 1. a 2. dubna 2020 od 14 do 
17 hodin v těchto školách:
- Základní škola genpor. Františka Peři-
ny, Praha 17 - Řepy, Socháňova 19/1139 
na pracovištích Socháňova 19/1139 a Lau-
dova 10/1024,
- Základní škola Jana Wericha, Praha 17 
- Řepy, Španielova 19/1111.

Žádost CSZS o souhlas k uzavření smlou-
vy o podnájmu nebytových prostor mezi 
CSZS a Komunitním spolkem Řepy.

Rada městské části projednala žádost 
CSZS o souhlas k uzavření smlouvy o pod-
nájmu nebytových prostor mezi CSZS 
a Komunitním spolkem Řepy o podnájmu 
místnosti č. 1.35 v sídle CSZS Bendova 
1121.

Rada městské části schvaluje žádost 
o uzavření smlouvy o podnájmu nebyto-
vých prostor mezi CSZS a Komunitním 
spolkem Řepy o podnájmu místnosti č. 
1.35 v sídle CSZS Bendova 1121.

„Úprava podlahy v  garážích Hasičské 
zbrojnice Praha 17 - Řepy“ Dodatek č. 1.

Rada městské části projednala přijetí 
Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019/0324 

„Úprava podlahy v garážích  Hasičské 
zbrojnice Praha 17 – Řepy“, spočívající 
v navýšení ceny.

Rada městské části rozhodla o přijetí 
Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019/0324 
„Úprava podlahy v garážích  Hasičské 
zbrojnice Praha 17 – Řepy“, Zhotovitel: 
Colortech ZN s.r.o.

Uzavření dodatků s Pražskou plynáren-
skou, a.s. na poskytnutí slevy z  ceny 
plynu.

Rada městské části projednala předlo-
žené návrhy dodatků ke stávající smlouvě 
o sdružených službách dodávky a odběru 
zemního plynu.

Rada městské části schvaluje uzavření 
předmětných dodatků smlouvy s Pražskou 
plynárenskou na poskytnutí slevy z ceny 
plynu.

„Dům s pečovatelskou službou v Praze 
Řepích“ studie - změna funkčního a dis-
pozičního řešení 2019.

Rada městské části projednala – „Dům 
s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ 
studie - změna funkčního a dispozičního 
řešení 2019 zpracovanou firmou ŠUMA-
VAPLAN, spol. s r.o.

Rada městské části schvaluje – „Dům 
s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ 
studii - změna funkčního a dispozičního 
řešení 2019 zpracovanou firmou ŠUMA-
VAPLAN, spol. s r.o.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

AKTUÁLNĚ Z RADNICE
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách 
www.repy.cz v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě v Odboru kanceláře sta-
rostky MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy. 
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Úřadu MČ Praha 17
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Žalanského 291, Španielova 1280, 
Makovského 1141, Bendova 1121: 
Pondělí  8.00–12.00/13.00–17.30
Středa  8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek  7.30–11.00

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

Czech POINT Španielova 1280:
V úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

Informace na tel. 234 683 111
nebo www.repy.cz
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Vážení čtenáři,
začíná měsíc březen, který nám už snad 
přinese i první jarní paprsky a trochu toho 
sluníčka a dobré nálady.

Dovolte mi však ještě návrat do minu-
lých zimních týdnů. Na posledním jednání 
zastupitelstva 29. ledna byl schválen roz-
počet naší městské části pro rok 2020. 
Podrobnosti k plánovanému hospodaření 
naší městské části pro letošní rok nalez-
nete na následující stránce. 

Rozpočet a jeho sestavení je klíčové 
pro každou městskou část. Jeho přípra-
va je zdlouhavá, návrh rozpočtu prochází 
mnoha projednáváními na úrovni správců 
rozpočtu z řad zaměstnanců úřadu, radních 
i výborů zastupitelstva. Jeho přípravě jsme 
věnovali opravdu velikou spoustu času 
a mé díky patří všem, kteří se na jeho 
přípravě podíleli.

Velkou část finančních prostředků chce-
me investovat zejména do oblasti školství 
a sportu. V Základní škole J. Wericha plá-
nujeme např. stavební úpravy varny a při-
lehlého zázemí ve výši 30 mil. Kč.

Březen je ovšem měsícem, ve kterém 
si připomínáme Den učitelů. Chtěla bych 
touto cestou našim pedagogům poděko-
vat za jejich práci, která v dnešní době 
mobilních telefonů a jiných technologií 
není vůbec snadná. Jako poděkování pro 
naše učitele jsme letos připravili divadelní 
představení, které se jistě stane příjem-
ným dárkem k jejich březnovému svátku.

A na závěr mi dovolte informaci, na 
kterou mnozí z vás již netrpělivě čekáte! 
Termín otevření Sportovního centra Řepy 
je stanoven na 20. března a já věřím, že 
nabídka jeho služeb uspokojí i ty nejná-
ročnější z vás.

JITKA SYNKOVÁ

SLOVO STAROSTKY

MFF Karlovy Vary přináší promítání nejzajímavějších �lmů ze světové produkce 
do KC Průhon. Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta starších kluků,  
do které by Stevie hrozně rád zapadl. Tohle je prostě léto všech velkých poprvé, 
na které Stevie nikdy nezapomene. Tím spíš, že ho prožívá v polovině devadesá-
tek, neopakovatelné době, jejíž atmosféru Jonah Hill (Vlk z Wall Street, Super-
bad) ve svém režijním debutu dokonale vystihl, hudbou počínaje a módou kon-
če. Anglické znění, české titulky. Drama/komedie. Délka: 85 min. Režie a scénář: 
Jonah Hill, 2018. Sál KC Průhon. (vstupné 80 Kč základní/60 Kč studenti, senioři)

Rezervace a prodej vstupenek v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, www.pruhon.cz

devadesátky
úterý 24. 3. 2020, 19:00

R17_devadesatky_upoutavka.indd   1 25.02.20   13:01
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JAK BUDE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 
HOSPODAŘIT V ROCE 2020

Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo dne 29. 1. 2020 
rozpočet městské části na rok 2020.

Byl schválen základní dokument pro hospodaření měst-
ské části. Městská část počítá pro letošní rok s příjmy ve 
výši téměř 147 mil. Kč a předpokládané výdaje budou ve 

výši 338 mil. Kč. Plánovaný schodek ve výši 191 mil. Kč pokryje 
městská část vlastními zdroji, to je finančními prostředky, které 
našetřila v minulých letech.

Rozpočet je schodkový jen z hlediska účetního, městská část 
si nebere žádný úvěr, žádné peníze si nepůjčuje a nemá ani žádné 
dluhy z předchozích let.

CO LETOŠNÍ ROK OBSAHUJE KONKRÉTNĚ:

■  Do oblasti rozvoje obce je zařazeno 7 mil. Kč. Bude dokončeno 
napojení polikliniky na pult centrální ochrany Hasičského sbo-
ru hl. m. Prahy. Nadále bude pokračovat rekonstrukce volných 
bytů v majetku městské části. Stavebních úprav se dočkají také 
bytová jádra v bezbariérovém domě v ulici Von droušova. Dále 
je plánována rekonstrukce kontejnerových stání.

■  Na péči o  veřejná prostranství vyčlenila městská část přes
14 mil. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny nejen na údržbu stá-
vající zeleně, ale i na novou výsadbu či na revitalizaci vybraných míst, 
např. zpevnění ploch a jiné. Dále dojde k obnově cedulí Naučné stez-
ky. Nové úpravy se dočká i prostor u KC Průhon. Ve vybraných loka-
litách budou realizovány květinové záhony. V oblasti renovace dět-
ských hřišť proběhne například výměna herních prvků na hřišti v ul. 
Jiránkova a Nevanova. Ostatní hřiště budou udržována průběžně.

■  Do oblasti dopravy půjde 9 mil. Kč, které jsou vyhrazeny na vel-
ké opravy komunikací a vytváření nových parkovacích míst. Nově 
vznikne obytná zóna v ul. Březanova, Gallašova a Otlíkovská. Fi-
nanční prostředky jsou vyhrazeny i na pořízení ukazatelů rychlosti. 

■  Pro oblast školství a sportu je přiděleno takřka 146 mil. Kč,
z toho 67 mil. Kč je určených na dokončení výstavby víceúče-
lového Sportovního centra Řepy. To nabídne jednak širokou 
škálu sportovního vyžití, tak i odpočinek ve wellness části 
centra. Další větší investiční akce se týká ZŠ J. Wericha, kde 
budou provedeny stavební úpravy varny a přilehlého zázemí. 
Předběžné náklady jsou vyčísleny na 30 mil. Kč. V ZŠ genpor. 
Fr. Peřiny, v objektu Laudova, budou rekonstruovány šatny 
včetně vstupů do objektu, opraveno bude též sociální zázemí 
pro potřeby společenského sálu, které bude doplněno o WC 
pro invalidy. V této škole dojde také k přestavbě tříd, předělá-
ny budou ještě stoupačky vody a kanalizace. Počítáno je také 
s rekonstrukcí topného systému v MŠ Laudova. Dále jsou fi-
nanční prostředky vyčleněny na projektovou dokumentaci na 
rekonstrukci elektroinstalace v mateřských školkách.

■  V sociální oblasti je zahrnuto bezmála 16 mil. Kč, a to především 
pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálně zdravotních slu-
žeb, která nabízí široké spektrum služeb nejen pro seniory, ale 
také zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
Klub 17 a provoz AT poradny s AT linkou. Další finanční prostřed-
ky jsou určeny na financování sociální péče a pomoc zdravot-
ně postiženým občanům, a to pro Klub občanů bezbariérové-
ho domu Vondroušova nebo Domov sv. Karla Boromejského.

■  Do oblasti kultury je poskytnuto téměř 18 mil. Kč, z toho 13 mil. 
Kč je určeno pro příspěvkovou organizaci KC Průhon, která zajiš-
ťuje kulturní akce, kroužky pro děti a dospělé, dále pro Kulturní 
dům Bílá Hora, Sokolovnu Řepy, Místní knihovnu Řepy, Galerii 
Průhon a dvě pracoviště dětských kurzů Jiránkova I., II. Další fi-
nanční prostředky jsou určeny na činnosti, jako je vítání občánků 
a blahopřání jubilantům. Občané se mohou také těšit na tradiční 
akce, jakými jsou Čarodějnice, Babí léto nebo např. Martinský 
průvod. V letošním roce se bude městská část také významně 
podílet na akcích k oslavám výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře.

■  Rozpočet na úseku bezpečnosti počítá s více než  3 mil. Kč. Do 
této sekce spadá především krizové řízení městské části, ale také 
např. rozšíření kamerového systému a provoz řep ského hasičského 
sboru. Pro jejich činnost je vyhrazen více než 1 mil. Kč.

■  V oblasti hospodářství je skoro 22 mil. Kč. Zde jsou zařazeny 
finanční prostředky na výstavbu Domu s pečovatelskou služ-
bou. Dále bude zajištěna údržba hřbitova, také se uskuteční 
výstavba uzavíratelných kolumbárních okének a dojde k vybu-
dování nových chodníků v rozvojové části hřbitova.

■  Na vlastní správní činnost je v rozpočtu vyčleněno více než 
98 mil. Kč.

■  Poslední oblastí rozpočtu je pokladní správa, pro kterou bylo 
vyhrazeno 5 mil. Kč. Tato položka obsahuje finanční rezervu 
na krytí nepředvídatelných potřeb v průběhu roku.

I letos bude městská část přidělovat finanční prostředky v rám-
ci dotačního řízení, a to organizacím, které zajišťují organizovanou 
sportovní výchovu dětí a mládeže nebo kulturní či sociální služby. 
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Kromě rozpočtu byl schválen i plán hospodářské činnosti 
na rok 2020, a to s celkovými výnosy 70 mil. Kč a s celkovými 
náklady 38 mil. Kč. Hospodářská činnost, tj. především správa 
bytového fondu. Plánované náklady proto zahrnují akce na opravy 
a údržbu bytových domů. Příkladem je např. bytový dům v ulici 
Bazovského, kde budou provedeny opravy páteřních rozvodů 
elektroinstalace a proběhne zde výmalba. Počítá se i s rekon-
strukcí vstupů k panelovým domům, a to v ulicích Žufanova 
a Bazovského. I nadále budou opravovány volné byty před přidě-
lováním novým nájemcům. Další finanční prostředky jsou určeny 
na opravy různého charakteru a na služby.

PHDR. JITKA SYNKOVÁ,
STAROSTKA MČ PRAHA 17

ING. PETRA KILIÁNOVÁ,
VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODBORU

PŘÍJMY Rozpočet Rozpočet Index 20/19 
(v tis. Kč) schválený schválený v %
 2019 2020

příspěvek ze státního rozpočtu 19 931 21 298 106,9

fi nanční vztah z rozpočtu HMP 80 925 82 398 101,8

vlastní příjmy 16 869 21 341 126,5

převody z hosp. činnosti 22 000 22 000 100,0

úspora hospodaření 362 457 193 718 53,4

dotace na soc. služby 680 500 73,5

Příjmy celkem 502 862 341 255 67,9

VÝDAJE Rozpočet Rozpočet Index 20/19 
(v tis. Kč) schválený schválený v %

2019 2020

rozvoj obce 762 681 89,4

městská infrastruktura 13 905 13 400 96,4

doprava 4 782 4 230 88,5

školství 35 931 36 061 100,4

sociální oblast  16 291 16 260 99,8

kultura a sport 16 925 17 526 103,6

bezpečnost 1 983 1 965 99,1

hospodářství 716 670 93,6

vnitřní správa 89 687 94 986 105,9

pokladní správa 4 899 5 109 104,3

BĚŽNÉ VÝDAJE 185 881 190 888 102,7

rozvoj obce 8 300 6 210 74,8

městská infrastruktura 550 500 90,9

doprava 18 500 4 680 25,3

školství 261 781 110 030 42,0

sociální oblast  0 0 0,0

kultura 0 0 0,0

bezpečnost 1 150 1 477 0,0

hospodářství 20 800 20 870 100,3

vnitřní správa 2 900 3 600 124,1

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 313 981 147 367 46,9

VÝDAJE CELKEM 499 862 338 255 67,7

Rozdíl příjmů a výdajů 3 000 3 000 100,0

BILANCE ROZPOČTU 
NA ROK 2020
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6,4 %

vlastní
příjmy
6,3 %

příspěvek 
ze státního 
rozpočtu
6,2 %

dotace
na sociální

služby
0,1 %

finanční vztah 
z rozpočtu 
HMP
24,1 %

Struktura 
příjmů

vnitřní
správa

2,4 %
hospodářství

14,2 %

bezpečnost
1,0 %

Struktura 
kapitálových 
výdajů

rozvoj
obce
4,2 %

městská 
infrastruktura
0,3 %

doprava
3,2 %

školství
74,7 %
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PRO DĚTI A RODIČE

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
BENDOVA
Bendova 1/1123
Kontakt: 235 314 150
e-mail: msbendova@seznam.cz
www.msbendova.cz
Ředitelka: Mgr. Ivana Panochová

Co nabízíme: Školní vzdělávací program 
Stonožka se zaměřením na pohybové čin-
nosti pro zdravé děti od 3 do 7 let, které 
jsou v jednotlivých třídách rozděleny podle 
věku. Tělovýchovné činnosti jsou doplně-
ny taneční průpravou, atletikou pro děti, 

dětským aerobikem, fotbalem, plaváním, 
bruslením, lyžováním, turistikou, a to ze-
jména při výjezdech na ozdravné pobyty 
do Krkonoš. Angličtinu zajišťují učitelé - 
rodilí mluvčí metodou Wattsenglish. Za-
měřujeme se na kvalitní přípravu dětí před 

vstupem do ZŠ, tematické naučné projek-
ty a prožitkové učení. Jezdíme s dětmi na 
výlety a pořádáme akce s rodiči. Naše uči-
telky a lektoři vedou odpoledne zájmové 
kroužky zaměřené na atletiku, fotbal, do-
vedné ručičky, flétnu, grafomotoriku, ta-
nec, dětský aerobic a bee ball.

Přijďte se podívat na dny otevřených 
dveří ve středu 8. 4., 15. 4., 22. 4. 2020. 
Dopoledne s dětmi od 9.30 hodin program 
ve třídách, v 11 hodin exkurze a beseda 
v MŠ. Odpoledne od 15 - 17 hodin hraní ve 
školce a v 16.30 hodin beseda se zájemci 
o zápis do MŠ. 

Více na webových stránkách mateřské 
školy.

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
LAUDOVA
SE SPECIÁLNÍMI 
TŘÍDAMI
Laudova 3/1030, 163 00, Praha 17 – Řepy
IČO: 70974161
tel.: 235 314 514
Ředitelka: Mgr. Alena Lucová
e-mail: reditelka@mslaudova.cz
http://www.mslaudova.cz
Adresy pracovišť: 
Duha ul. Laudova 1030
Sluníčko ul. Laudova 1031
Fialka ul. Brunnerova 1011
Opuková ul. Opuková 323

Co nabízíme: Kvalitní výchovně vzdělávací 
činnosti zaměřené na všestranný rozvoj dí-
těte po stránce tělesné, sociální, psychic-
ké, emocionální a estetické a na přípravu 
na život, (na vstup do ZŠ) ve věkově smí-
šených třídách.

Výchovně vzdělávací činnosti vychází ze 
Školního vzdělávacího programu „Hrajeme 
si, zpíváme a máme se rádi“ a dalších 
projektů: „Celé Česko čte dětem“, „Zdra-
vá abeceda“, „Logopedická prevence“, 
„Ekologická výchova“, „Příprava dětí na 

ZŠ“, „Předmatematická gramotnost“, 
„Polytechnická výchova“, „Dopravní vý-
chova“, „Malí zahradníci“, „Učíme se re-
spektu a toleranci“, „Integrací k inkluzi“, 
„Zdravá školní jídelna“.

Součástí práce s dětmi jsou společná 
setkávání, výtvarné dílny, společenské akce, 
výlety, předplavecký výcvik, hrátky s ang-
ličtinou, čtení ve vlastních školních knihov-
nách, jógová cvičení, canisterapie, kondiční 
ježdění na koních, keramické dílny, návštěvy 
relaxačních pokojů, výstavy, preventivní 
programy, diagnostika iSophi (školní zra-
lost), rozvojový vzdělávací program iSophi 
SMART, práce s interaktivními tabulemi 
(Magicbox) a denní pohybové aktivity.

MŠ spolupracuje s odborníky, se základ-
ními školami, s knihovnou, s KC Průhon, 
se zřizovatelem, prezentuje se na veřej-
nosti a v médiích. Dále spolupracujeme 
s nadacemi, spolky a zapojujeme se do 
grantového řízení.

Mateřská škola LAUDOVA se snaží být 
oporou pro rodiče, získávat jejich důvěru 
a být nápomocna při řešení problémů. 
Zároveň chce být institucí spolupracující 
s veřejností, nemá zájem se podbízet, ale 
konat v zájmu dětí, hájit jejich práva, pro-
sazovat dobré jméno školy a povyšovat 
předškolní vzdělávání na úroveň dalších 
vzdělávacích zařízení.

Přijďte se za námi podívat ve dnech ote-
vřených dveří:

MŠ Opuková 30. 3. 2020 od 15 do 16 
hodin.
MŠ Fialka 31. 3. 2020 od 9 do 10.30 a od 
15 do 16 hodin.
MŠ Duha 1. 4. 2020 od 9 do 10.30 a od 
15 do 16 hodin.
MŠ Sluníčko 1. 4. 2020 od 9 do 10.30 
a od 15 do 16 hodin.

MATEŘSKÉ ŠKOLY SE PŘEDSTAVUJÍ
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PRVŇÁČKY ČEKAJÍ ZÁPISY DO ŠKOL

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
PASTELKA
Španielova 27/1316
Praha 6 – Řepy, 163 00
kontakt: tel. 235 324 185                              
e-mail: pastelka.ms@volny.cz
www.pastelkarepy.cz
Ředitelka: Pavlína Medvedíková

Co nabízíme: Snažíme se vytvořit prostře-
dí, ve kterém se děti budou cítit bezpečně 
a příjemně. Je pro nás důležité pěstovat u 
dětí vzájemnou úctu a ohleduplnost, chce-
me děti připravit pro život tak, aby byly při-
rozeně zvídavé, přátelské a radostné, bez 
zbytečného stresu. 

Vedeme děti k samostatnosti, aby-
chom jim umožnili hladký přechod do 
1. třídy. Podporujeme je ve schopnosti 
prosadit se zdravým a kultivovaným způ-
sobem. Využíváme co nejvíce pohyb na 
školní zahradě, nabízíme kvalitní kulturní 
a vzdělávací pořady. Podporujeme vztah 
dětí k přírodě, zveme si k nám pravidelně 
živá zvířata, která nám pomáhají formovat 
citový vývoj dětí. V odpoledních hodinách 
probíhá v MŠ kroužek flétny a taiji, nabízí-
me kurz plavání. V dopoledních hodinách 
je připraven vzdělávací program, vedený 

našimi plně kvalifikovanými učitelkami. 
Jsme mateřská škola rodinného typu s he-
terogenními třídami.

Den otevřených dveří ve středu 15. 4. 
2020 od 15 do 17 hodin.

MATEŘSKÁ
ŠKOLA
SOCHÁŇOVA
Socháňova 23/1176
Praha 6 - Řepy
Kontakt: 734 428 342,
734 428 344
E-mail:
reditelka@ms-sochanova.cz
zastupkyne@ms-sochanova.cz
www.ms-sochanova.cz
Ředitelka: Dana Kadlečková

Co nabízíme: Školku plnou 
pohody a spolupráci s rodi-
nou. Respektujeme individu-
ální potřeby dětí s důrazem 
na přípravu dětí pro vstup do 
ZŠ. Pořádáme společné akce 
pro děti a rodiče formou růz-
ných setkání a dílen. Pro děti 
připravujeme divadelní před-
stavení v MŠ i kamenných 
divadlech, poznávací výlety. 

Věnujeme velkou pozornost bezpečnost-
ní prevenci – dětské semináře a setká-
ní se složkami integrovaného záchran-
ného systému.

Rodičům nabízíme provoz MŠ denně 
od 6.30 do 17.30 hodin.

Vaše  případné  dotazy  zodpoví-
me  ve  dnech  otevřených  dveří 20. 4. 
a 27. 4. 2020 od 16 do 17 hodin.

Žádost o přijetí dítěte a Evidenční list 
si můžete vyzvednout při dnech otevře-
ných dveří ve třídách nebo jindy v hlavní 
budově.

Škola Ředitelka Kontakt, webové stránky

Základní škola genpor. Mgr. Jarmila Pavlišová tel.: 235 317 295
Františka Peřiny

Socháňova 19/1139  e-mail: zssoch@volny.cz
163 00 Praha 6 - Řepy  http://www.zs-perina.cz

Základní škola Mgr. Zuzana Martinovská tel.: 235 314 362
JANA WERICHA,  reditelna@zs-jana-wericha.cz
Španielova 19/1111  http://www.zs-jana-wericha.cz
163 00 Praha 6 - Řepy

K zápisu budoucích prvňáčků přijďte od 14 do 17 hodin
do těchto základních škol:Zapisovat se budou v dubnu všechny 

děti, kterým bude do 31. 8. 2020 šest 
let. Povinnou školní docházku lze odlo-

žit, ale i v tom případě je nutné k zápisu přijít 
a donést s sebou žádost o odklad spolu s po-
sudkem z poradenského zařízení a odborné-
ho lékaře, nebo klinického psychologa. Každé 
dítě s trvalým bydlištěm v Řepích má určenu 
svoji spádovou školu, kde bude určitě přijato.

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
PROBĚHNE ZÁPIS VE STŘEDU

1. A VE ČTVRTEK 2. DUBNA 2020.

Základní školy pro vás i vaše děti připra-
vují dny otevřených dveří a další zajímavé 
programy, abyste se mohli seznámit se 
školou, kam budou vaše děti patřit násle-
dujících devět let. Informace o nich získáte 
na webových stránkách základních škol.

Zápis bude na obou pracovištích: Socháňova 19/1139 i Laudova 10/1024
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY V BŘEZNU
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY (VOK) budou přistavovány ve 
všední dny v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod. a o víkendu 
od 12 do 16 hod. Po celou dobu přistavení bude přítomna ob-
sluha, která bude koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou 
na daném stanovišti zůstávat přes noc.

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

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

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

ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

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

CO LZE ODLOŽIT DO VOK
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako 
je např. nábytek, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.), kober-
ce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.

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

nádoby (popelnice, kontejneru) 
•  nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie 

a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky) 
•  odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.) 
•  elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počíta-

če, přehrávače, telefony apod.) 
•  stavební suť

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnika-
telskými subjekty!!!

 6. 3. 14-18 hod. Parkoviště Drahoňovského
  7. 3. 12-16 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
12. 3. 14-18 hod. Parkoviště ul. Galandova
13. 3. 14-18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
19. 3. 14-18 hod. Park. Na Moklině (u rest. U Sklíčka)
20. 3. 14-18 hod. Parkoviště ul. Jiránkova
27. 3. 14-18 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
28. 3. 12-16 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

NEBEZPEČNÝ ODPAD
V RÁMCI organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpa-
dů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně 
odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: 
• rozpouštědla, kyseliny, zásady 
• fotochemikálie, pesticidy 
• zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry) 
• olej a tuk (kromě jedlého) 
• barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice 
• detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) 
• léčiva 
• baterie a akumulátory 

Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavře-
ných nádobách!
OSTATNÍ: jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)

NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektroza-
řízení apod. 

TRASA A – ČTVRTEK 5. 3.

1. ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu) 15.00 – 15.20 
2. křižovatka ul. Severýnova - Kolínova  15.30 – 15.50
3. křižovatka ul. Žalanského - Ke Kaménce 16.00 – 16.20
4. ul. Čistovická (parkoviště proti Scuderia Praha) 16.30 – 16.50
5. křižovatka ul. Opuková - Boršovská 17.00 – 17.20
6. křižovatka ul. Třanovského - Čistovická  17.30 – 17.50
7. křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu - Opuková 18.00 – 18.20
8. křižovatka ul. K Motolu - Čistovická 18.30 – 18.50

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozi-
dla: 601 389 243, 731 451 582 nebo 602 485 324.

Přistavované kontejnery budou s obsluhou. 

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky 
rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spada-
né ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, 
skořápky od vajec apod.
Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gas-
troodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné 
piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.

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

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

ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

KAM S BIOODPADEM 
Stanoviště BIOVOK:

8. 3. 9-12 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
15. 3. 9-12 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
22. 3. 9-12 hod. Park. Na Moklině (u rest. U Sklíčka)
29. 3. 13-16 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
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INFORMUJEME

Přijďte se přímo podílet na budoucí podobě okolí Slánské. 
Setkání architektů s veřejností nad rozpracovanou studií 
proběhne 3. března 2020 od 18 hodin v sále KC Průhon 

formou kulatých pracovních stolů. O co vlastně jde?
V prosinci jsem psal o záměru proměnit v budoucnu okolí za-

stávky Slánská. Impulsem věnovat se blíže právě tomuto území 
se stala plánovaná rekonstrukce obchodního centra a skuteč-
nost, že i přes stávající zanedbaný stav má potenciál stát se 
příjemným a živoucím centrem Řep. Na zpracování urbanistické 
studie, která by nám poradila, jak toto místo změnit k lepšímu, 
spolupracujeme s hlavním městem Prahou prostřednictvím In-
stitutu plánování a rozvoje.

Na 7. veřejném jednání Komise pro životní prostředí, veřejný 
prostor a Smart City se nám představil architektonický ateliér City 
Upgrade. Seznámili jsme se s jejich dosavadní prací, pracovním 
týmem a zadáním, na jehož základě studii zpracovávají. Během 
prosince jste mohli vyplnit dotazník, který nyní slouží architektům 
jako jeden ze základních podkladů k jejich práci. Svými nápady 
a podněty přispělo téměř 200 z vás. Všem vám moc děkuji za 
spolupráci.

Proměně Slánské jsme se společně s veřejností věnovali i na 
lednovém jednání komise. Architekti nám představili základní 
koncepci řešeného území. V návrhu se věnovali novým doprav-
ním a pěším propojením, úpravě uličních profilů s ohledem na 
parkování a výsadbu dřevin, nové výstavbě a základním principům 
přístupu k veřejnému prostranství v sídlišti.

V rámci diskuse byla kladně hodnocena úprava stávajících ulic 
kombinující parkování s výsadbou stromů, doplnění parkovacích 
stání v rámci ulic prostřednictvím zúžení jízdních pruhů apod. 
Zároveň bylo doporučeno přepracovat návrh nové výstavby tak, 
aby směřoval ke kompaktnějšímu centru, které by nebylo tvořeno 
pouze výraznými samostatnými budovami. V tomto ohledu bylo 
také doporučeno přehodnotit navržený objem nových budov. 
Dále proběhla diskuse nad charakterem míst „před“ a „za“ 
obchodním centrem a nad proměnou ulice Slánské, která by 

se vhodnými parkovými úpravami mohla výhledově proměnit 
v zelenou linii protínající městskou část oproti jejímu dnešnímu 
dopravnímu charakteru.

Více si povíme společně s architekty u pracovních stolů 
3. března v Kulturním centru. Těším se na vás!

ING. ARCH. MICHAL ŠTĚPAŘ,
MÍSTOSTAROSTA

PROMĚNA OKOLÍ SLÁNSKÉ
– MLUVTE DO TOHO!

S  účinností od 1. 1. 2020 byl zahájen pilotní projekt sbě-
ru použitých tonerových a inkoustových kazet na vybra-
ných sběrných dvorech hl. m. Prahy. Sběrné dvory jsou 

vybaveny samostatnou 240 l sběrnou nádobou červené barvy 
(viz foto) určenou výhradně pro sběr použitého tiskového spo-
třebního materiálu. Do sběrných nádob je možné odkládat jak 
originální, tak i kompatibilní či renovované tonerové a inkous-
tové kazety.

Sesbírané kazety budou zpracovány společnostmi renovující-
mi tonerové a inkoustové kazety. Originální a dříve renovované 
originální tiskové kazety budou odborně renovovány a umožněno 
jejich plnohodnotné opětovné využití. Kompatibilní tiskové kazety 
musí být zlikvidovány, z důvodu jejich technologické nemožnosti 
provést funkční renovaci.

Každá renovovaná tonerová kazeta v průměru ušetří 4,49 kg 
emisí skleníkových plynů, 9,39 kg primárních přírodních zdrojů 
a 0,67 kg odpadu.

Tato služba je dostupná na 3 sběrných dvorech, a to konkrétně ve:

Projekt je realizován ve spolupráci s Asociací renovátorů to-
nerů, z.s., https://www.setriprirodu.cz

Případné otázky, týkající se sběru použitých tonerových a inkousto-
vých, prosím směřujte na emailovou adresu: info@setriprirodu.cz 
nebo telefonicky na tel.: 602 427 335.

ING. MARKÉTA KUBĚNOVÁ
SPECIALISTKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ,

MAGISTRÁT HL. M. PRAHY

SBĚR TONEROVÝCH A INKOUSTOVÝCH KAZET

·  sběrném dvoře Zakrytá, Praha 4 – Spořilov
·  sběrném dvoře Pod Šancemi,

Praha 9 – Vysočany
·  sběrném dvoře Generála šišky,

Praha 12 - Modřany

Tato služba je dostupná na 3 sběrných dvorech, a to konkrétně ve:
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INFORMUJEME

UZAVŘENÍ POŠTY SE 
ODKLÁDÁ

KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ ÚŘADU PRÁCE PRO PRAHU 6 A PRAHU 17

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
ÚMČ PRAHA 17

V únorovém čísle Řepské 17 jsme 
avizovali termín dočasného uzavře-
ní pobočky České pošty v Řepích 

k 31. 3. 2020. Tento termín již není aktuál-
ní. Informovali nás o tom zástupci České 
pošty, kteří obdrželi oznámení o odkladu re-
konstrukce OC Řepy od společnosti zajišťu-
jící celkovou přestavbu obchodního centra. 

V současné době není stanoven nový 
termín zahájení rekonstrukce. Pro aktu-
ální informace sledujte webové stránky 
www.repy.cz, facebookový profil Praha 17 
a stránky Řepské 17.

JIŘÍ HOLUB

KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ PRO 
PRAHU 6 A PRAHU 17
Jugoslávských partyzánů 1089/15, Praha 6

Státní sociální podpora
■  přídavek na dítě
■  rodičovský příspěvek
■  příspěvek na bydlení
■  dávky pěstounské péče
■  porodné
■  pohřebné

Dávky osobám v hmotné nouzi
■  příspěvek na živobytí
■  doplatek na bydlení
■  mimořádná okamžitá pomoc

Výhody a dávky osobám se zdravotním 
postižením
■  průkazky pro osoby zdravotně postižené 
■  příspěvek na mobilitu
■  příspěvek na zvláštní pomůcku 
■  příspěvek na péči (oblast Praha 17 kon-

takt viz dále)

Úřední hodiny 
Pondělí: 8-12 hod.; 13-17 hod.
Úterý: 8-11hod.
Středa: 8-12 hod.; 13-17 hod.
Čtvrtek: 8-11 hod.

Bližší informace poskytují pracovníci kontakt-
ního pracoviště Úřadu práce ČR
tel: 950 178 600 – 616
elektronická podatelna:
podatelna.aa@uradprace.cz   
datová schránka: w7aznwp

KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ PRO 
PRAHU 17 (ŘEPY, ZLIČÍN, SOBÍN)
Bendova 1121/5, 163 00 Praha – Řepy

■  pouze příspěvek na péči

Úřední hodiny 
Pondělí: 8- 12 hod.; 13-17 hod.
Středa: 8-12 hod.; 13-17 hod. 

tel: 950 178 684, 950 178 685

e-mail: eva.kohoutova@uradprace.cz
elektronická podatelna:
podatelna.aa@uradprace.cz   
datová schránka: w7aznwp

KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ PRO 
PRAHU 6 - BĚLOHORSKÁ
Bělohorská 688/165, 169 00 Praha 6 – Břevnov

■  zprostředkování zaměstnání

Úřední hodiny 
Pondělí: 8-12 hod.; 13-17 hod.
Úterý: 8-11 hod.
Středa: 8-12 hod.; 13-17 hod.
Čtvrtek: 8-11 hod.
Pátek: 8-11 hod. (pouze noví uchazeči)

tel: 950 178 111
fax: 220 563 142
elektronická podatelna:
podatelna.aa@uradprace.cz
(maximální velikost 6 MB)
datová schránka: w7aznwp

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ 
OCHRANY DĚTÍ – ZAMĚŘUJE SE 
ZEJMÉNA NA:
■  ochranu práva dítěte na příznivý vývoj 

a řádnou výchovu,
■  ochranu oprávněných zájmů dítěte, včet-

ně ochrany jeho jmění,
■  vykazuje činnosti směřující k obnovení 

narušených funkcí v rodině,
■  zabezpečuje náhradní rodinné prostře-

dí pro dítě, které nemůže být dočas-
ně nebo trvale vychováváno ve vlast-
ní rodině,

■  předním hlediskem sociálně právní 
ochrany dětí je zájem a blaho dítěte, 
ochrana rodičovství a rodiny a vzájem-
né právo rodičů a dětí na rodičovskou 
výchovu a péči.

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A PRE-
VENCE – ZAMĚŘUJE SE ZEJMÉNA 
NA:
■  na sociální práci s občany, kteří jsou 

ohroženy sociálním vyloučením, na se-
niory, na občany zdravotně postižené, 
na společensky nepřizpůsobivé, na ob-
čany omezené způsobilosti k právním 
úkonům,

■  poskytuje základní i odborné sociální po-
radenství občanům v nepříznivé sociál-
ní situaci,

■  vydává Parkovací průkaz označující vo-
zidlo přepravující osobu těžce zdravot-
ně postiženou,

■  zajišťuje agendu zvláštního příjemce 
u důchodových dávek,

■  zajišťuje agendu sociálních pohřbů,
■  zajišťuje funkci veřejného opatrovníka,
■  zajišťuje poskytnutí služby tísňové péče 

AREÍON pro seniory a zdravotně posti-
žené občany,

■  provádí depistáž a sociální šetření zamě-
řené na formy zajištění sociální pomoci,

■  zajišťuje podporu a pomoc při řešení situ-
ace osob ohrožených zadlužením, zpro-
středkovává odbornou pomoc.

Úřední hodiny 

Pondělí: 8-12 hod.; 13-17.30 hod.
Středa: 8-12 hod.; 13-18.30 hod.
Pátek:    7.30-11 hod.

Bližší informace poskytují pracovníci 
sociálního odboru na adrese Makovského 
1141/11, tel: 234 683 111, 234 683 264, 
234 683 269.

elektronická podatelna:
podatelna@praha17.cz

   
datová schránka: 4mnbvza
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TÉMA MĚSÍCE BŘEZNA
V březnu jsme oslovili starostku MČ Praha 17 PhDr. Jitku Synkovou (ODS) a členy Komise kultury a vzdělávání Mgr. Miroslava 
Šoukala (ANO 2011) a JUDr. Věru Havlíčkovou (STAROSTOVÉ PRO PRAHU).
Položili jsme jim tuto otázku:

Jaký máte názor na školství v MČ Praha 17?

PhDr.
JITKA SYNKOVÁ
(ODS)

Škola základ života, je nejen slavná filmová 
komedie, ale i nezpochybnitelná skutečnost. 
Naše MČ spravuje 4 mateřské školy, 2 zá-
kladní školy a Základní uměleckou školu Bla-
tiny. Mateřské školy v současné době nabízí 
dostatečnou kapacitu, která vychází z demo-
grafického vývoje zpracovaného pro naši MČ. 
Ve školním roce 2019/20 byly do MŠ přijaty 
všechny děti žijící v Řepích, které dle zákona 
mají být přijaté.  

Základní školy jsou v Řepích ZŠ J. Wericha 
a ZŠ genpor. F. Peřiny, do které byla v roce 
2011 integrována škola v Laudově ul. kvůli 
snižujícímu se počtu žáků. V tomto případě 
jsem ráda, že se mi v r. 2011 podařilo prosadit 
zachování funkce školní budovy v ul. Laudova, 
kde byl několik let pouze 1. stupeň ZŠ. Nyní 
jsou zde už i třídy 2. stupně. Potvrdilo se tak 
naše dobré plánování kapacit základních škol. 

Za dobu mého působení pravidelně in-
vestujeme významné částky do rekonstrukcí 
jednotlivých škol. Proběhly zde rekonstrukce 
topných systémů, jídelen a postupně se 
opravuje osvětlení. Další investice jsou plá-
novány i letos. 

Klademe důraz nejenom na kvalitní učeb-
ní plány. Ve spolupráci s Letištěm Václava 
Havla Praha podporujeme rozvoj jazykového 
vzdělávání pomocí programu My ve světě 
– svět u nás. Ve školách se věnujeme pre-
ventivním programům rizikového chování za-
měřeným zejména na: závislosti, sexualitu, 
xenofobii a rasismus, kyberšikanu a šikanu 
a v neposlední řadě i závislost na virtuálních 
drogách jako jsou sociální sítě. 

Školy, to nejsou pouze žáci, ale hlavně 
pedagogové. Formou ocenění jsou nominova-
ným pedagogům udělovány plakety J. A. Ko-
menského s finanční odměnou v jednom roce, 
v druhém roce jsou ke Dni učitelů pedagogové 
zváni na divadelní představení v Sokolovně.

Osobně jsem velmi vděčná za stabilní 
a fungující pedagogické sbory a věřím, že 
řepské školy jsou pro naše děti dobrým zá-
kladem života.

Mgr.
MIROSLAV 
ŠOUKAL
(ANO 2011) 

Na podobnou otázku jsem odpovídal 
v Řepské 17 vloni v červnu, tak mne na-
padly jiné dva okruhy týkající se školství. 
Prvním je oblast investic do školství ze 
strany MČ, a musím říct, i jako opoziční 
zastupitel, že zde je školství významnou 
prioritou. Druhým okruhem je úroveň 
výchovně vzdělávacího procesu v jednot-
livých MŠ a ZŠ. Vlastní zkušenosti nemám, 
proto jsem oslovil MŠ a ZŠ s dotazem, čím 
by se chtěly pochlubit (měly uvést pouze 
jednu „věc“). A čím se naše MŠ chlubí? 
Projekt „Ufík ve školce“, který hravou for-
mou seznamuje děti s neživou přírodou, 
probíhá v MŠ Bendova. MŠ Pastelka klade 
důraz na „předčtenářskou gramotnost“ 
a úzkou spolupráci s rodiči na společných 
projektech. MŠ Socháňova si nejvíce cení 
zapojení do ERASMU+, v jehož rámci 
školku navštěvují studenti pedagogických 
škol z Turecka a tato spolupráce je přínos-
ná hlavně v rámci multikulturní výchovy. 
A MŠ Laudova již dlouhodobě naplňuje 
projekt „Integrací k inkluzi“, v kterém jde 
hlavně o zapojování dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami do kolektivu zdra-
vých dětí a jejich spolupráci při běžných 
činnostech. Z odpovědí se mi zdá, že 
činnost ve všech MŠ je velice zajímavá 
a těžko bych si pro své dítě vybíral. Obě ZŠ 
si nejvíce cení výborných výsledků v tes-
tování SCIO. Z loňské návštěvy ZŠ mám 
dojem, že obě jsou kvalitní, ač je každá 
zcela jiná. Obě se mj. snaží o čerpání pe-
něz z evropských grantů, ať už na zlepšení 
vybavení, nebo na integraci cizinců apod., 
pouze mne jako emeritního ředitele ZŠ 
trochu mrzí, že nemají všechny učebny 
vybaveny interaktivními tabulemi či digitál-
ními panely pro větší názornost a motivaci 
svých žáků. Takže můj názor je takový, že 
úroveň našich MŠ a ZŠ je na velice dobré 
úrovni a pokud má snad někdo z rodičů jiný 
názor, tak ať se ho nebojí sdělit.

JUDr. VĚRA 
HAVLÍČKOVÁ
(STAROSTOVÉ 
PRO PRAHU)

Podle mého názoru se na území MČ Pra-
ha 17 nachází s ohledem na počet obyvatel 
dostatečná síť mateřských a základních škol. 
Naše MČ je zřizovatelem 4 mateřských a 2 
základních škol. MŠ zabezpečují předškolní 
výchovu a vzdělávání a pracují podle vlastních 
vzdělávacích programů. 

Jde o MŠ Laudova se speciálními třídami 
určenými pro děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami, MŠ Bendova s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy, plaváním, ozdravnými pobyty 
na horách a u moře, MŠ Pastelka snažící se 
rozvíjet osobnost dětí, jejich zdravé sebevědo-
mí, osobní samostatnost a tvořivost a MŠ So-
cháňova se školním vzdělávacím programem 
„S kamarády barevným světem“ zaměřeným 
na přirozený rozvoj osobnosti předškolního 
dítěte. Musím upozornit, že pro školní rok 
2019/2020 byly přijaty všechny přihlášené 
děti žijící v Řepích a narozené do 31. 8. 2016, 
jak ukládá školský zákon. Kapacita naší MČ 
je tedy na rozdíl od mnoha jiných městských 
částí dostatečná. 

V Řepích dále sídlí ZŠ J. Wericha s rozší-
řenou výukou cizích jazyků, tělesné výchovy 
a sportovní tradicí a ZŠ genpor. F. Peřiny pro 
široké spektrum dětí. Na území správního ob-
vodu MČ Praha 17 se nacházejí i dvě základní 
školy jiných zřizovatelů, a to ZŠ pro žáky se 
specifickými poruchami učení a ZŠ a MŠ 
Zličín. 

Naše MČ je jako jedna z mála městských 
části v Praze zřizovatelem i Základní umě-
lecké školy Blatiny, která nabízí žákům 
a studentům vzdělávání v oboru hudebním, 
tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. 
Dále zde působí Mensa gymnasium, o.p.s., 
Škola hotelnictví a gastronomie International, 
s.r.o. a Pražská taneční konzervatoř a střední 
odborná škola, s.r.o.

Mám za to, že místní školy poskytují kva-
litní vzdělání s důrazem na specifické potřeby 
dětí a pomáhají rozvíjet potenciál a osobnost 
každého žáka. Děti mohou využívat i poměrně 
pestrou nabídku volnočasových aktivit.

Redakční rada nenese odpovědnost za správnost uvedených informací. Zodpovědný je autor příspěvku se všemi důsledky z toho plynoucími.
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Velkou část života prožil na rozhraní 
Řep a Ruzyně, v letech 1982-1986 
bydlel v Řepích, v ulici Žufanova.

Jaroslav Doktor se narodil 20. listopadu 
1909 v Německém (dnešním Havlíčkově) 
Brodě. Vojenskou službu absolvoval v le-
tech 1929-1934 v Prostějově. Hned v létě 
1939 odešel do zahraničí, aby se zapojil 
do protinacistického odboje. Po kapitulaci 
Francie byl evakuován do Velké Británie, 
kde se od srpna 1940 kvalifikoval jako 
pilot RAF. Ve Velké Británii u RAF působil 
do konce války, do osvobozené vlasti se 
vrátil až 16. listopadu 1945 v hodnosti 
podporučíka.

Své zkušenosti z letectví uplatnil v po-
válečném období jako pilot Českosloven-
ských aerolinií. Po roce 1949 byl však 
propuštěn a dlouho nemohl najít žádné 
zaměstnání. Nakonec nastoupil u ČSAO, 
kde nejprve umýval motory, poté pracoval 
u soustruhu, následně se stal bezpečnost-
ním technikem na ústředí ČSAO.

Vzpomínky na tohoto výjimečného 
muže mi pro rozhovor poskytla jeho dce-
ra – Jaroslava Rozumová.

Váš tatínek odešel do zahraničí v  roce 
1939, i  když zde měl již rodinu. Mluvi-
li jste spolu později o jeho pohnutkách? 
Jeho rozhodnutí odejít nemohlo být vů-
bec snadné…
Dneska už si to nikdo neumíme předsta-
vit, ale tenkrát bylo vlastenectví úplně 
jiné. Oni byli vychovaní v tom, že musí jít 
bránit republiku. Němci obsadili česká le-
tiště a naši letci pochopili, že musí odejít 
někam, kde by mohli létat. Byli vychova-
ní v odkazu prezidenta Masaryka a pova-
žovali za samozřejmost, že prostě musí 
odejít! Bylo to jednoznačné přesvědčení, 
že musí něco udělat. 

Táta se oženil v roce 1936 a již v červ-
nu roku 1939 tady zanechal maminku 
s malým synem. Můj bratr se totiž narodil 
v březnu 1939. Tatínek tady malého Jiříčka 
nechal, a společně s kamarády odešel přes 
Polsko do Francie. Ve Francii museli pode-
psat vstup do cizinecké legie, což původně 

nechtěli. Jinak to ale nešlo, takže se z nich 
stali legionáři. Po napadení Francie avšak 
tato smlouva padla, dostali letadla a mohli 
létat. Po kapitulaci Francie v roce 1940 se 
pak lodí dostali do Anglie.

Prošel v  zahraničí nějakým zvláštním 
výcvikem?
Ve Francii tatínek prošel jen krátkým vý-
cvikem, aby se naučil létat s novými stroji. 
Vzpomínal si na zážitek z Francie – letiště 
se mu nehlásilo, a když přiletěl blíž, zjistil, 
že je rozstříleno od Němců. Tak jen dopl-
nil palivo a vydal se za ostatními na jih. Za 
dva, tři dny se nalodili a přesunuli se do 
Anglie. A tady ho čekalo další přecvičení, 
tentokrát na britské letouny a důkladnější.

Jak je v Anglii přijali?
Angličané je přivítali úžasně. Dělali pro ně 
spoustu věcí… Protože nahoře v letadle 
byla hrozná zima, tak jim už tenkrát vy-
mysleli vyhřívané rukavice. Ty jsem osob-
ně viděla, zdědil je můj muž na motorku. 
Táta mně vysvětlil, že v rukavicích jsou drá-
ty. Nahoře je totiž třeba mínus 40 stupňů, 
a když se létalo až 5 hodin, tak byl pilot 
úplně zmrzlý. Nechápala jsem, jak se to 
mohlo vyhřívat, tak mi to vysvětlil. Prsto-
vé rukavice měly veliké kožené manžety 
a z manžet se vytáhl druk na drátku, ten 
se zapnul k palubní desce a přes ten druk 
se vyhřívaly rukavice pomocí těchto drá-
tů. Stejně tak zajímavé byly i boty. To byly 
jakoby polobotky, na kterých byly našité 
z berana jakési válenky, aby jim nebyla 
zima. Kdyby náhodou havarovali, měli od-
trhnout tu část z kůže a zahodit ji, aby ne-
bylo patrné, že jsou letci a neprozradili se.

Na tyto boty si pamatuju ještě z dětství. 
Tatínek ale o nich nechtěl moc mluvit… 

Vzpomínal přeci jen tatínek někdy, jaký 
byl v Anglii život u letectva?
Létal u bombardérů, u 311. čs. bombardo-
vací perutě, která měla specifické postave-
ní. Jako jediná ze čtyř československých 
perutí RAF byla bombardovací a jako první 
z nich přenesla boj nad nepřátelské úze-
mí. Operační turnus měl délku 200 hodin. 
Možná by se řeklo, že to není nic moc, ale 

odlétat je, nebylo vůbec snadné. Táta měl 
44 operačních letů, z toho 28 jako první pi-
lot. Bombardovací nálety podnikal nejen 
nad obsazenou západní Evropu, ale také 
nad samotné Německo. V mnoha přípa-
dech unikl jen o vlásek nebezpečí v podo-
bě protiletadlové palby a nočních stíhačů. 
Byl vyznamenán Československou medai-
lí Za chrabrost před nepřítelem a prvním 
Československým válečným křížem 1939, 
celkem ho obdržel čtyřikrát. Poslední ope-
rační let u 311. čs. bombardovací perutě 
absolvoval na začátku dubna 1942.

Pak ho čekala služba instruktora, učil 
létat nové piloty, neboť kvůli ztrátám stavy 
pilotů neustále klesaly. Následně se stal 
zalétávacím pilotem u opravárenských 
jednotek a od roku 1943 létal až do konce 
války jako dopravní pilot u britských perutí. 

Vzpomínal, že když se z jednotlivých 
letů o půlnoci vraceli, tak všichni, kteří zů-
stali na základně, čekali, kolik se jich vrátí 
zpět. Protože člověk nikdy nevěděl, jestli 
se vrátí nebo ne, jestli nehavaruje, nebo 
nebude sestřelen. Spousta jeho kamarádů 
se nevrátila.

Jak to nesla Vaše maminka? Zůstala 
sama v protektorátu s velmi malým dí-
tětem…
Maminčina maminka (tedy moje babička) 
se nastěhovala k mamince, aby jí pomoh-
la. Jak jsem říkala, bratr se narodil v březnu 
1939, takže tatínek ho vůbec neviděl vy-
růstat. Za protektorátu ale byla velmi těžká 
doba, maminka chodila do práce v Holeč-
kově ulici. Tam byl na ředitelském postu 
samozřejmě Němec, který si ji jednou za 
čas nechal zavolat. Měla velký strach, aby 
ji nevybrali do práce do Německa, musela 
se přece postarat o svého malého syna. 
A ten Němec se ji vždy ptal, kde má man-
žela. Maminka říkala, že o něm nic neví, 
že je opustil a že ji už vlastně vůbec ne-
zajímá, když ji nechal samotnou s malým 
dítětem. Pak si maminku zavolal za něja-
ký čas, aby jí řekl: „Váš manžel je v Anglii, 
létá tam a má se dobře“. Maminka zase 
tvrdila, že ji to už vůbec nezajímá, ať si zá-
letník dělá, co chce. Ale on jí tím vlastně 
předal zprávu, že žije a je v pořádku. To se 

VZPOMÍNÁME NA PLK. JAROSLAVA 
DOKTORA – LETCE RAF

ROZHOVOR

V listopadu 2019 uplynulo 110 let od narození 
plk. Jaroslava Doktora, který za 2. světové 
války létal u 311. bombardovací perutě RAF. 
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opakovalo během války několikrát. Bylo 
až neuvěřitelné, jak přesné zprávy Němci 
měli. Nebyla ale v podobné situaci sama, 
v práci byly tři manželky pilotů a každé 
z nich tento Němec řekl, co jejich man-
žel dělá. V podstatě byl vlastně moc hod-
ný. Sice se na něj nejdříve zlobily, že něja-
ké ženy posílal do Německa na práci, ale 
pak pochopily, že to dělat musel. A že se 
snažil vybírat svobodné dívky, vdané ženy, 
které měly děti, ale ochraňoval a předával 
jim tímto způsobem informace. Ony samy 
žádné zprávy od svých mužů neměly. Až 
na konci války táta psal přes Červený kříž 
svojí mamince, ale než takový dopis při-
šel, trvalo to strašně dlouho.

Jaký byl pak tatínkův návrat do vlasti? 
Od května 1945 všichni čekali, kdy ko-
nečně pojedou domů. Většina se vrátila 
v červenci a srpnu, tatínek se domů vrátil 
až v půlce listopadu. Jeho maminka, moje 
babička, stále čekala, až se syn konečně 
vrátí. Bohužel, těsně se minuli. Přiletěl od-

poledne 16. listopadu a ona měla v ten-
to den dopoledne pohřeb. Takže ani ten 
pohřeb nestihl. Přiletěl odpoledne a tepr-
ve v tu chvíli po šesti letech poprvé viděl 
svého syna, který na něj v tu chvílí hleděl 
jako na cizího člověka.

A jak jste prožívali poválečné období?
Když se naši letci vrátili, tak je chvíli všichni 
vítali. Válka přerušila běžný život, chyběla 
nová generace pilotů, neměl kdo létat. Tak-
že po válce na chvíli nastal normální život, 
naši letci cvičili svoje následovníky. Pak už 
režim anglické letce nepotřeboval, okam-
žitě je propustili a většinu také zavřeli…

Táta létal u Československých aerolinií, 
nejdříve všechny tratě, které se běžně 
létaly. Letěl třeba do Palestiny, jeden den 
tam, druhý den tam byli, natankovali a třetí 
den zpět. Po únoru 1948 se začalo stávat, 
že piloti ulétli s letadlem do ciziny a už se 
nevrátili. V jeden den tenkrát odlétly tři 
mašiny a po pilotech se šlo velmi tvrdě. 
Už v roce 1949 bývalí zahraniční piloti ne-

směli létat mimo republiku, takže nejdál 
do Popradu. A s StB za zády. Následně 
pak byli sledovaní.

Pak se jednoho dne stalo, že táta byl 
připraven ke startu a čekal jen na povolení 
vzlétnout. Najednou mu řekli: „Vypněte 
motor, vystupte a na shledanou!“

Plno letců bylo pozavíraných, bylo neu-
věřitelné, když za nasazení vlastního života 
za války pak dostali 14 let ve vězení. Byli 
označeni za špiony, protože byli na Zápa-
dě. Vzpomínám na pana Šedu – byl jeden 
ze stíhačů, měl za manželku Angličanku. 
Jeho zavřeli, takže byl nucen se rozvést, 
protože ona by neměla tady vůbec šanci 
na nějaký život a on byl 12 let v kriminále. 
Říkal, že denně musel nadrat 3 kg peří. 
Kdo tuto normu nesplnil, tak dostal chybě-
jící část druhý den k tomu navíc a dostával 
se tak do většího a většího skluzu, za což 
následovaly tresty.

Tátu vyhodili z práce a rok nemohl najít 
zaměstnání. Nakonec se uchytil ve Voko-
vicích v automobilových opravnách, kde 
myl motory a dělal podřadné práce. Byl 
ale nesmírně manuálně zručný, takže pak 
pracoval na soustruhu, což bylo přeci jen 
lepší. Nakonec zde před důchodem končil 
jako bezpečnostní technik v kanceláři. V 55 
letech šel do důchodu.

O emigraci jste neuvažovali?
Nemůžu říct, jestli to tátu napadlo, ale měl 
tady manželku, rodinu… 

Roky po válce ale byly hrozné. To ni-
kdo ale dopředu netušil. Odnesli jsme to 
samozřejmě i my s bráchou, nikdy jsme 
nemohli studovat… Měli jsme politicky 
špatný profil.

Váš tatínek také později dělal poradce 
při natáčení kultovního filmu Nebeští 
jezdci…
Jednalo se o film Jindřicha Poláka, nato-
čený v roce 1968, podle stejnojmenného 
románu Filipa Jánského z roku 1964. Na-
táčelo se v Klecanech na letišti a na Oře-
chovce, tam se natáčela taneční zábava. 
Táta dělal poradce, vysvětloval hercům, jak 
se mají chovat, jak se mají oblékat a rea-
govat. Jako zkušený pilot byl i odborným 
poradcem, zejména při natáčení scény 
s nouzovým přistáním. Pamatuji si také 
na Joy Kadečkovou, která bývala přísluš-
nicí WAAF (ženská část Royal Air Force) 
v Anglii. Vdala se za Čecha, který se bo-
hužel při jednom z letů zabil. U filmu radila 
ženám, jak se tehdy česaly, chovaly a jak 
vypadala jejich práce.

Táta si dokonce ve filmu zahrál malou 
roli důstojníka v pohřebním průvodu.

DĚKUJI ZA ROZHOVOR.
RADKA SÁLUSOVÁ
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KALENDÁŘ AKCÍ

1. 3. - 30. 3. Ekologie duše - výstava obrazů a fotografií 
z tvorby manželů Miroslavy a Marka Trizuljakových. Refek-
tář, vstup volný.

1. 3. Březnové serenády, účinkují: Jan Borůvka - flétna, Mar-
tina Čabanová, Jan Bareš - hoboj, Jan Juna, Magdalena Pra-
jerová - klarinet, Jaroslav Dráb, Tomáš Krejbich - lesní roh, An-
drej Sochor, Lucie Libichová - fagot, dirigent: Martin Petrák, 
na programu: Ch. Gounod: Petite symphonie, W. A. Mozart: 
Serenáda c-moll K.V. 388.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17 hod.

15. 3. Hudební zamyšlení, účinkuje: Duo Dacapo (Kateřina 
Macourková Hlaváčová - flétna, Michal Macourek - klavír) a 
Marie Fajtová - zpěv, na programu: A. Dvořák, W. A. Mozart, 
L. van Beethoven, Ch. Widor a další.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

19. 3. Perly staletí, účinkují: Petr Usvald - kytara a Aleksan-
dra Hładyniuk - housle, na programu: J. S. Bach, A. Vivaldi, 
E. Gottlieb Baron, N. Paganini a W. A. Mozart.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

29. 3. Koncert Staroknínského chrámového sboru pod ve-
dením Michaela Havlíčka, sólistky: Magdaléna Hebousso-
vá, Zuzana Horská, Michaela Linková, varhany: MUDr. Jitka 
Plačková, na programu L. van Beethoven, W. A. Mozart, C. 
Franck, G. B. Pergolesi a další.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17 hod.

Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
probíhá na základě povolení Magistrátu hl. města Prahy pod 
č. j. S-MHMP/464339/2013 a byla vyhlášena na podporu čin-
nosti a provozu Domova, který slouží nemocným seniorům. 

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO
PROGRAM NA BŘEZEN 2020

Kulatý stůl
na téma

Proměna 
okolí

Slánské

3/3/2020
18.00

KC Průhon

Přijďte na setkání s architekty 
nad rozpracovanou studií

centra Řep a přímo se podílejte 
na jeho budoucí podobě.

PC KURZY PRO SENIORY

Centrum sociálně zdravotních služeb přijímá uchazeče do 
kurzu výuky práce na PC pro seniory. Kurz je vhodný pro 
začátečníky i pokročilé. Výuka probíhá jednou týdně v úte-

rý nebo čtvrtek od 15 do 17 hodin. Jedna lekce trvá 50 minut. 
Výuka začíná 17. 3. a bude probíhat do 26. 5. 2020.

Každý účastník pracuje sám u počítače. Díky finanční podpoře 
MČ Praha 17 a Letiště Praha je kurz zcela zdarma. 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 1121od 
2. 3. 2020 v pracovní době od 8 do 15.30 hod.

Neváhejte, počet míst je omezen! Přednost mají noví zájemci.

PHDR. JINDŘICH KADLEC, ŘEDITEL CSZS

! ! !

Putovní pohár místostarosty Martina Marka 
5. ročník turnaje v indoor pétanque 

Pořádá: Klub seniorů Řepy a Sportovní klub pétanque Řepy, z. s.  
ve spolupráci s MČ Praha 17 a CSZS Řepy

10. 3. 2020 (úterý), Sokolovna Řepy
Prezence od 10 hod., začátek hry v 10.30 hod. 
Kategorie turnaje: klubový, indoor 
Typ turnaje: trojice 
Systém hry: švýcarský, na 3 kola, do 11 bodů
Přihlášky: do 4. 3. 2020 v rámci zasedání klubů

PUTOVNÍ POHÁR 
MÍSTOSTAROSTY 
MARTINA MARKA

5. ročník turnaje
v indoor pétanque

Pořádá: Klub seniorů Řepy a Sportovní klub
pétanque Řepy, z. s. ve spolupráci s MČ Praha 17

a CSZS Řepy

10. 3. 2020 (úterý), Sokolovna Řepy
Prezence od 10 hod., začátek hry v 10.30 hod.

Kategorie turnaje: klubový, indoor
Typ turnaje: trojice

Systém hry: švýcarský, na 3 kola, do 11 bodů
Přihlášky: do 4. 3. 2020 v rámci zasedání klubů 
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Divadlo: 
Puč po Španělsku

Divadlo pro děti: 
Co zaseješ, to sklidíš

Večer s živou hudbou: Petr 
Urbánek – One Man Show

Jarní umisťovací 
výstava koček

Divadlo pro děti: Pohádky 
z mechu a kapradí

Divadlo pro děti: 
O pejskovi a kočičce

KVIFF Film: 
Devadesátky

Divadlo pro děti: 
Jaro s čápem

Břevnovský 
Březňák 

Divadlo pro děti: 
Pošťácká pohádka

Divadlo pro děti: 
Máša a medvěd

Divadlo pro děti: 
Čert a Káča

Divadlo pro děti: 
O Palečkovi

Ve španělském království si královna, její dcera a králův vojevůdce usmyslí, že 
kralovat zvládnou lépe než on - a především bez něj. Na náměty francouzské 
tragikomedie Le Cid od Pierra Corneilla. Délka: 1 hod. Hraje: Divadelní spolek 
Přeživší. Sál KC Průhon. (vstupné: 100 Kč základní/80 Kč studenti, senioři)

Pohádka o zlém sedlákovi, kterému se nic nedaří a o jeho hodné a obětavé 
dceři, které naopak v každé svízelné situaci někdo pomůže. Cílem je ukázat 
dětem následky špatného chování a pokusit se je naučit, jak se mají chovat 
k druhým. Hraje: Dobře naladěné divadlo. Sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Živá hudba v hospůdce a večer nabitý nejznámějšími hity z české i zahra-
niční scény od 60. let až po současnost. Kytarista a zpěvák Petr Urbánek 
hraje k tanci i poslechu, ale také k dobrému pivu či vínu v KD Bílá Hora. 
Zahraje skladby kapel Lucie, Aerosmith, The Beatles, Queen a spousta 
dalších. Těšit se můžete na elektrickou kytaru, zpěv a propojení half-play-
backu. Celá kapela v jednom – One man show! (vstupné dobrovolné)

Vyberte si čtyřnohého spolubydlícího na 6. ročníku výstavy! Nový domov 
hledá 60-70 koťat, kocourů a kočiček z útulků z celé republiky. Chybí-li vám 
chlupatý kamarád, zastavte se. Výtvarné dílny pro děti a nákupy v chari-
tativních krámcích. Pořádá ANIMAL‘SOS. Sál KC Průhon. (vstupné 35 Kč 
základní/20 Kč důchodci a děti/děti do 10 let s obrázkem kočky zdarma) 

Daleko za lesem na pasece v pařezové chaloupce pod mechem a kapra-
dím žili dva skřítci. Menší a zavalitější Vochomůrka a vyšší a hubený Kře-
mílek, kteří jsou velcí kamarádi a zažívají společná dobrodružství. Hraje: 
Nezávislé divadlo. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 50 Kč)

Loutkové divadlo volně inspirováno knihou Josefa Čapka. Příběhy jsou 
doprovázeny velkými loutkami a písničkami. Hraje: Divadlo Tondy Novot-
ného. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 50 Kč)

Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta starších kluků, do které 
by Stevie rád zapadl. Tohle je prostě léto velkých poprvé, na které nikdy 
nezapomene. Tím spíš, že ho prožívá v polovině devadesátek - neopako-
vatelné době, jejíž atmosféru Jonah Hill dokonale vystihl. Anglické znění, 
české titulky. Drama/komedie. Délka: 85 min. Režie a scénář: Jonah Hill, 
2018. Sál KC Průhon. (vstupné 80 Kč základní/60 Kč studenti, senioři)

Pejsek s kočičkou na jarní procházce potkají čápa, který se chystá zasadit 
kytičky. Rozhodnou se mu pomoct, a tak sází semínka a kytičky společ-
ně. Když jsou záhony připravené na jaro, zahrají si jarní hry. Hraje: Divadlo 
Úsměv. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 50 Kč)

Třináctý ročník festivalu Břevnovský Březňák, který se koná dvakrát ročně. 
Rezervace vstupenek na e-mailu: bbfest@seznam.cz, nebo tel. 736 227 646. 
Sál KD Bílá Hora. (vstupné 340 Kč, slevy pro studenty. Děti do 5 let zdarma.)

Na poštách to není jednoduché. Všude samé nápisy a děsivé formuláře. 
V tom zmatku žijí poštovní skřítci zvaní pumprlíci. Že je neznáte? Nechte si 
o nich vyprávět! Hraje: Nezávislé divadlo. Sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Babička a dědeček žili společně s Mášenkou nedaleko lesa. Mášenka je 
zlobivá, s ničím jim nepomáhá a nic neumí. Jednoho dne Máša zabloudí v 
lese a najde ji medvěd, který ji slíbí, že ji domů dovede, ale až ráno. Hraje: 
Divadlo Úsměv. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 50 Kč)

Káča je hubatá a nebojácná venkovská žena. Čert si Káču spletl s jinou 
hříšnou duší, a tak ji omylem odnesl do pekla. Netuší, co tím způsobí. 
Káča se totiž nikoho nebojí, ani čertů. Hraje: Nezávislé divadlo. Sál KD 
Bílá Hora. (vstupné 50 Kč)

Když se dva dospělí mají rádi, ještě něco jim chybí ke štěstí. A když se 
jim narodí Paleček, je to téměř jako v pohádce! Pohádka plná fantazie 
a humoru. Hraje: Divadlo Bořivoj. Sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

ČTVRTEK 19:00

SOBOTA 15:00

PÁTEK 19:00

SOBOTA 10-17

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00

ÚTERÝ 19:00

NEDĚLE 15:00

SOBOTA 18:00

SOBOTA 15:00

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00

SOBOTA 15:00
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07

27

14

29

22

24

01

21

21

15

08

28

Výstava:
KLÁT3

V obrazech Jaroslava Kláta lze najít prvky fauvismu, kubismu nebo surre-
alismu, ale i  francouzský postimpresionismus. Výstava představí tvorbu 
tří generací Klátů. KC Průhon do konce března 2020. (vstup zdarma)

SO 9-13
PO-PÁ 9-19
02

Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00  Praha - Řepy, tel. produkce: 728 404 042, e-mail: info@pruhon.cz
Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00  Praha 6 – Řepy, tel. produkce: 777 320 390, produkce@kdbh.cz 

TIP
DRAMA-
TURGA

HUDBA:
TRENT
REZNOR
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Brevnovsky breznakBrevnovsky breznak
21. 3. 2020, 18:00

13. ROČNÍK
COUNTRY – FOLK – TRAMPSKÉHO FESTIVALU

ZAHRAJE
EPYDEMYE, JANA RYCHTEROVÁ,

ELIŠKA KOTLÍNOVÁ A NAČAS

ZVLÁŠTNÍ HOST
HOSTEM HONZY DOBIÁŠE A MILANA BELMONDA 

PLCHA BUDE TONY LINHART Z KAPELY PACIFIK.

KAŽDOROČNĚ JE FESTIVAL ZAKONČEN JAM-SESSION, KDY MAJÍ NÁVŠTĚVNÍCI 
MOŽNOST ZAHRÁT SI S PROFÍKY. TAKŽE HUDEBNÍ NÁSTROJE S SEBOU! 

KULTURNÍ DŮM BÍLÁ HORA, KE KULTURNÍMU DOMU 14, PRAHA 6 - ŘEPY. 
Vstupné 340 Kč. Rezervace na tel.: 736 227 646, nebo bbfest@seznam.cz. Více informací: www.kdbh.cz

VYSTOUPÍ HVĚZDY I NOVÁČCI FOLKOVÉ, COUNTRY, 
TRAMPSKÉ A BLUEGRASSOVÉ SCÉNY.

KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, www.pruhon.cz

Jarní umistovací
výstava kocek

14. 3. 2020, 10:00 - 17:00

Vyberte si nového 
čtyřnohého spolubydlícího! 
Domov bude hledat 60 - 70 koťat,

kocourů a kočiček z útulků z celé republi-
ky. Chybí-li vám chlupatý kamarád, zastavte 
se. Pokud si nechcete odnést nového člena 

rodiny, přijďte se s kočičkami alespoň pomaz-
lit. Pro děti výtvarné dílny, možnost nákupu

v charitativních krámcích. 

Ve spolupráci s KC Průhon
pořádá sdružení ANIMAL‘SOS.

Vstupné:
35 Kč základní,

20 Kč senioři/děti.
Děti do 10 let s kresle-
ným obrázkem kočky 

zdarma.

ˇ
,

DIVADLA PRO DĚTI

SOBOTY
15:00

VSTUPNÉ 50 KČ
WWW.PRUHON.CZ

NEDĚLE
15:00

VSTUPNÉ 50 KČ
WWW.KDBH.CZ

KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, www.pruhon.cz
KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.kdbh.cz

NE 1. 3.  Jaro s čápem (KD Bílá Hora)
SO 7. 3.  Co zaseješ, to sklidíš (KC Průhon)
NE 8. 3.  Čert a Káča (KD Bílá Hora)
NE 15. 3. Máša a medvěd (KD Bílá Hora)
SO 21. 3. Pošťácká pohádka (KC Průhon)
NE 22. 3. O pejskovi a kočičce (KD Bílá Hora)
SO 28. 3. O Palečkovi (KC Průhon)
NE 29. 3.  Pohádky z mechu a kapradí (KD Bílá Hora)

PUČ

PO
 ŠP

AN
ĚL

SK
U

PUČPUČ

PO
 ŠP

AN
ĚL

SK
U

PUČPUČ
Divadlo

Čtvrtek Čtvrtek Čtvrtek Čtvrtek Čtvrtek Čtvrtek Čtvrtek Čtvrtek Čtvrtek Čtvrtek Čtvrtek Čtvrtek 
5. března5. března5. března5. března5. března5. března5. března5. března5. března5. března5. března5. března5. března5. března5. března
2020 2020 2020 2020 
19:00 hod19:00 hod19:00 hod19:00 hod19:00 hod19:00 hod19:00 hod19:00 hod19:00 hod19:00 hod19:00 hod19:00 hod19:00 hod19:00 hod19:00 hod19:00 hod19:00 hod19:00 hod

KC Průhon 
Socháňova 1220/27 
Praha 6 - Řepy

Ve španělském království 
si královna, její dcera a 
králův vojevůdce usmyslí, 
že kralovat zvládnou lépe 
než on - a především 
bez jeho přítomnosti. 
Po jeho smrti (o které 
se nedá hovořit jako o 
náhodné) se ujímají vlády 
a zbavují se králových   
nejdůvěrnějších šlechticů. 
Zvládnou si udržet vládu 
a místo na královském 
trůnu? Komedie na náměty 
francouzské tragikomedie 
Le Cid od Pierra Corneilla. 
Délka: cca 1 hod. Hraje: 
Divadelní spolek Přeživší. 
Společenský sál KC 
Průhon. (vstupné: 100 Kč 
základní/80 Kč studenti, 
senioři)

R17_kocky,breznak,puc divadlo,pohadky - brezen 2020.indd   1 25.02.2020   10:29:0614-16.indd   16 26.02.20   12:01



17www.repy.cz

INFORMUJEME

Být nestátní neziskovou organizací 
a zejména nestátním zdravotnic-
kým zařízením, které si navíc vzalo 

za cíl poskytovat kvalitní péči o nemocné 
seniory s odborností a velkou lidskostí, je 
úděl téměř nadpozemský. V tomto přípa-
dě platí skoro stoprocentně staré pořeka-
dlo "Člověče přičiň se a Bůh ti pomůže!"

Nad řepským klášterem, kde jedno 
zařízení tohoto druhu dobře funguje, a to 
již téměř čtvrt století, Bůh bezpochyby 
bdí dnem i nocí. Nenechává však své 
ovečky jen tak zahálet. Zajistit kvalitní 
službu v podmínkách, kdy nemáte jistou 
záruku stálých finančních zdrojů, je skoro 
hrdinství. Nejde o to se chlubit, jací jsme 
hrdinové, že to zvládáme, nebo hořekovat 
nad těžkostmi současné doby. Jde o něco 
zdánlivě banálního a všedního: o každo-
denní poctivou, mnohdy mravenčí práci. 
Tak si tu tak "mravenčíme" a snažíme se 
získávat zdroje, které nám pomáhají, aby 
naše poslání milosrdné péče o nemocné 
seniory mělo dobrou perspektivu. Jeden 
z mých kolegů s úsměvem říkával, když 
bylo něco zadarmo, že je to "na pojišťov-
nu". V běžném provozu však všechno "na 
pojišťovnu" být nemůže. I pojišťovna má 
své limity. Finanční zdroje jsou jako pra-
meny, když jeden vyschne, musí se objevit 
nový. A tak stále hledáme a objevujeme 
nové prameny a lidé nám v tom pomáhají. 
Zjištění, že na to nejsme sami, nám dodá-
vá sílu nevzdat se při prvním neúspěchu, 
když například nějaká instituce naši žádost 
o grant nepodpoří. Je potřeba to brát sta-
tečně a věřit, že příště dopadneme lépe. 

Úkolem neziskové organizace není tvor-
ba zisku tak, jak je to u podnikatelů, nýbrž 
vytváření hodnot s celospolečenským do-
padem. Některé organizace se věnují ži-
votnímu prostředí, jiné opuštěným dětem, 
další bojují za práva zvířat, my pečujeme 
o nemocné seniory. Všechny prostředky, 
které od veřejnosti získáváme, investu-

jeme do našeho poslání. Musíme zajistit 
každodenní provoz, obstarat zdravotnický 
materiál a pomůcky pro pacienty, nakoupit 
potraviny, vyplatit mzdy, zabezpečit tech-
nický chod, vaření, úklid, praní prádla atd. 
Nikdo se neptá, zda na to máme a zda 
to zvládneme. Peníze k nám nepřitékají 
automaticky. Musíme se starat a snažit 
se pečovat o dárce, aby nám důvěřovali 
a rádi podpořili naši službu. Zveme je na 
koncerty a společenské akce, píšeme jim 
a zajímáme se o ně. Tím tvoříme síť přátel, 
kteří nám pomohou, když je to zapotřebí. 

Je téměř jisté, že nezisková organizace 
by bez vícezdrojového financování nepřežila. 
Nejedná se jen o peníze, ale také o pomoc 
dobrovolníků, kteří věnují svůj čas zdarma 
a těší je to. Také benefiční vystoupení uměl-
ců jsou obrovskou pomocí, spolupráce se 
školami, jejichž učitelé se žáky k nám při-
cházejí, veselé návštěvy zdravotních klaunů. 
Během roku se tu takových setkání uskuteč-

ní opravdu mnoho. Vzpomeňme alespoň na 
to poslední, kdy nám na vánočním posezení 
zaměstnanců zpestřili program žáci muzi-
kálového kroužku pana učitele Maxanta ze 
Základní školy genpor. Františka Peřiny a za 
přispění paní ředitelky Mgr. Jarmily Pavlišo-
vé přišli na Štědrý den za našimi pacienty 
žáci, aby v kostýmech andělíčků vytvořili tu 
správnou vánoční náladu.

Nezisková organizace má ve svém 
slovníku na prvním místě dvě slova: "Pro-
sím" a "Děkuji". My tedy prosíme o přízeň 
všech sponzorů a dobrodinců, kterým je 
blízké naše poslání, aby mu i nadále důvě-
řovali a podporovali nás. Na druhou stranu 
děkujeme všem dárcům, pomocníkům, 
dobrovolníkům, účinkujícím, návštěvám 
a dobrým lidem, se kterými se při naší 
práci setkáváme a kteří nám jsou oporou.

ING. MONIKA STRAKOVÁ,
FUNDRAISING, PR A KULTURA

ČLOVĚČE PŘIČIŇ SE A BŮH TI POMŮŽE!

foto: archiv Domova sv. K. Boromejského
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Těšíme se, že v Řepích vybudujeme 
nový druh prostoru, který tu dosud 
chyběl – místo setkávání pro všech-

ny bez ohledu na věk i různé handicapy. Vy-
tvoříme vyvýšené záhony, které umožní za-
hradničit i těm, jejichž fyzická kondice jim 
nedovoluje shýbat se nad záhony (na své si 
přijdou i vozíčkáři). Dobrá dopravní dostup-
nost potěší rodiny s kočárky. Ve veřejné (ne-
oplocené) části vysázíme stromy a upravíme 
místo pro ohniště/gril. Nedostačující kapaci-
tu pro třídění bioodpadu v Řepích podpoříme 
vybudováním kompostéru, vzniklý kompost 
využijeme pro zúrodnění pozemku. 

Cesta k pozemku však nebyla jedno-
duchá. Setkali jsme se na ní s mnohými 
neporozuměními, obavami, ale na druhé 
straně také s velkou podporou (např. 
Michal Štěpař, Josef Dirbák, Monika Čer-
máková). Mezi nejčastější obavy patřily ty 
o možných dopadech komunitního zahrad-
ničení na okolí: rušení nočního klidu, pobyt 
bezdomovců a nepořádek. Nepodařilo se 
nám je vyvrátit, ale jak ukazuje zkušenost 
v existujících desítkách zahrad po celé 
Praze, doufáme, že se ukážou jako liché. 

Zároveň pro nás byla snaha obstarat 
pozemek, a s ní spojené problémy, velkou 
lekcí, kterou bereme jako velkou výzvu: 
během oněch četných jednání jsme po-
znali, že budeme muset o našem projektu 

daleko lépe komunikovat. Že pouhá slova 
na popsání toho skvělého zážitku z budo-
vání společného projektu nestačí. Také 
proto jsme v loňském roce využívali grant, 
přidělený nám MČ, a kromě usilovné práce 
na získání pozemku organizovali osvětové 
akce a setkávali se na odborných procház-
kách – v tom chceme pokračovat i nadále.

A  kde tedy zahrada bude stát? Díky 
aktivitě některých členů spolku byl nalezen 
jiný pozemek mimo správu MČ - od 1. ledna 
2020 si Komunitní spolek pronajal část nevy-
užívaného pozemku za konečnou tramvají. 
Je to ve srovnání se školním pozemkem 
spíše zanedbaná lokalita a dá hodně práce 
na něm vybudovat něco, co bude připomínat 
zahradu. Členové Komunitního spolku se 
však rozhodli tuto výzvu přijmout a věří, že 
se jim postupně podaří přeměnit nehostinný 
kout v místo, kam budou i s rodinami rádi 
chodit. Někdo proto, že má chuť i poblíž síd-

liště zahradničit, jiný na organizovanou akci 
a další třeba „jen tak pobejt“ se sousedy. 

Po roce a půl od první myšlenky, kdy se 
jako na houpačce střídaly naděje a rozča-
rování, se konečně můžeme přesunout 
od papírů do terénu. Jak rychle půjde 
budování vlastní zahrady, záleží nejen na 
aktivitě jednotlivců, ale nemalou měrou 
také na dostupných finančních prostřed-
cích. Komunitní spolek podal žádost o ně-
kolik různých grantů, z kterých, budou-li 
mu přiznány, zaplatí např. oplocení, vodu, 
vyvýšené záhony a také výsadbu stromů.

Veřejné zahájení činnosti na zahradě 
plánujeme na 15. března, bližší informa-
ce o této akci zveřejníme na naší face-
bookové i webové stránce.

Spolek je otevřený všem řepským obča-
nům; pokud se chcete podílet na budování 
zahrady, napište si na kzrepy@gmail.com 
o přihlášku nebo přijďte na některou z na-
šich letošních akcí.

MGR. LUKÁŠ POKORNÝ
ING. IVANA ŠTĚTINOVÁ

https://www.facebook.com/kzrepy/
http://kzrepy.cz/
kzrepy@gmail.com 

Vzhledem k povinnosti zajištění ce-
loročního místa pro třídění jedlých 
olejů a tuků se Městská část Pra-

ha 17 rozhodla umístit na svém území nad 
rámec stanovených sběrných míst nádoby 
pro sběr této komodity ve vybraných loka-
litách, a to od března tohoto roku. Jedná 
se o pět speciálně upravených separač-
ních nádob o velikosti 240 l se zabezpe-
čením proti plnému otevření víka a upra-
veným vhozem. Do nádob se použitý olej 
či tuk včetně sádla odkládá v plastových, 
pevně uzavřených lahvích. Nádoby na ten-
to odpad jsou pravidelně monitorovány 
a sváženy společností EKO-PF s.r.o. Spo-

lečnost shromažďuje oleje v obalech a od-
váží je na zpracování. Po jejich vyčištění 
se oleje distribuují k dalšímu zpracování.

Upozorňujeme, že i nadále je možné 
využít k odevzdání olejů a tuků sběrné 
dvory, sběr olejů je zařazen i do mobilního 
sběru nebezpečného odpadu.

Sběr není určen pro motorové a jiné 
mazací oleje! Ty patří do sběrného dvora 
jako nebezpečný odpad.

MGR. DAVID ZLATÝ,
VEDOUCÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Stanoviště nádob na použité potravinář-
ské oleje a tuky:

BUDE V ŘEPÍCH KOMUNITNÍ ZAHRADA? 

Na jednoduchou otázku jednoduchá odpověď – ano, bude!
Tato zpráva jistě potěší nejen členy Komunitního spolku 
Řepy, ale i většinu těch občanů Řep, se kterými jsme se v létě 
potkávali na komunitních předzahrádkách před Průhonem. 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ROZŠIŘUJE SBĚR POUŽITÝCH 
JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ

Poděkování k výstavě
      V Kulturním centru Průhon proběhla od 11. prosince 2019 do 31. ledna 2020 výjimečná výstava „Ptáci a jejich 
tahové cesty“, věnovaná 120. výročí začátku kroužkování ptáků. Vernisáž výstavy se konala ve středu 11. prosince 
za účasti reprezentantů Řepské zoologické skupiny, MČ Praha 17, Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské 
univerzity v Praze, Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy a nechyběla řada významných hostů, např. náměstek ministra 
životního prostředí Ing. Vladimír Mana nebo děkan Fakulty životního prostředí prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. 
Následný program ozdobili svými přednáškami významní čeští zoologové, resp. ornitologové – Jaroslav Škopek, 
Jaroslav Cepák a František Pojer. 
      Chtěl bych touto cestou upřímně poděkovat všem, bez kterých by tuto výstavu nebylo možné úspěšně zorgani-
zovat. Za podporu vize výstavy děkuji všem členům Řepské zoologické skupiny a Pepovi Dirbákovi. Na početných 
debatách jsme upřesňovali, domýšleli a vytvářeli výstavu, na kterou jsme zpětně patřičně hrdi. A kdo ochotně po-
mohl? Vždycky jsou to pouze dobří kamarádi! 
      Originály svých unikátních fotogra�í ptáků poskytli Tomáš Bělka, Jiří Bodal, Lucie a Martin Brejškovi, Ivan Dudá-
ček, Jan Farkač, Luboš Mráz, Petr Šaj, Jan Ševčík, Jaroslav Škopek, Zdeněk Tunka a Přemysl Vaněk. Tisk devadesáti 
šesti velkoplošných fotogra�í zajistila Petra Marhoul z Xerox Czech Republic s.r.o., originály ilustrací z publikace o 
ptácích (Ptáci České a Slovenské republiky, Academia 2001) zapůjčil Jan Dungel z Brna, unikátní preparát sluky lesní 
(Scolopax rusticola), který vyhrál Mistrovství Evropy v taxidermii (Salzburg, 2018) pro výstavu zapůjčil autor prepa-
rátu Pavel Višňák ze Slaného, rámování fotogra�í a ilustrací zajistila �rma Dantik, s.r.o. pana Danilo Česala, texty k 
migračním mapám a návrhy mapového řešení připravil Jaroslav Škopek (spoluautor výstavy), jejich gra�ku vymyslel 
a realizoval Jan Kubeš (Honzo, moc se Ti omlouvám, že jsem na Tebe při vernisáži zapomněl, víš, bylo mně ten den 
náhodou šedesát, a při narozeninách se může stát cokoliv).
      Dermoplastické preparáty a kostry zapůjčila Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, 
Národní muzeum v Praze (3 druhy pštrosů, kasuár přilbový, drop velký, vejce pštrosů, střízlíka a králíčka a balka ko-
libříka), historické dokumenty a zajímavosti poskytla Kroužkovací stanice Národního muzea a také Martin Brejška 
a Pavel Augsten. Transport z Národního muzea v Horních Počernicích ochotně zajistil Josef Dirbák (Pepo, děkuji, ty 
určitě víš proč, převážet preparáty pštrosů, není totiž vůbec jednoduché, mají jen dvě nohy a tedy jinak těžiště, na 
rozdíl od zubrů, medvědů a koně převalského, které jsme převáželi z Národního muzea na výstavu do KC Průhon
(a zpět) v září roku 2018). Originály knižních publikací poskytli Martin Brejška (spoluautor výstavy) a Jan Farkač. 
Aranžmá vitrín připravil úžasně Martin Brejška. Formulář pro poznávačku 20 druhů ptáků Řep připravila jeho žena 
Lucie Brejšková. 
      S realizací výstavy významně pomohli (bez honoráře!!!): Martin Marek, Josef Dirbák, Hana Pudilová, Aleš Koutný, 
Martin a Lucie Brejškovi, Jaroslav Škopek, Jan Hříbal, Pavel Révay, Vítek Dvořák (v tričku naší fakulty, tedy FLD ČZU), 
ředitelky našich základních škol, ZŠ Jana Wericha, Španielova ul., a ZŠ generálporučíka Františka Peřiny, Socháňova 
ul., ale i celá nekonečná řada dalších kamarádů. 
      Děkujeme Letišti Praha (Ruzyně), které tento náš nápad podpořilo prostřednictvím spolku Zažít Řepy i �nančně. 
      Děkuji i těm, kteří mně (nám) nedokázali nápad s výstavou rozmluvit – je to ale předpokladatelné, bylo to tak i u 

naší výstavy „Praobyčejná zvířata“ k 90. výročí naro-
zení prof. Zdeňka Veselovského (výstava v KC Prů-
hon, září 2018). 

      Děkuji také oběma spoluautorům výstavy. Jardo
a Martine, moc děkuji!

doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.
spoluautor výstavy
zastupitel naší MČ

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze 
& Řepská zoologická skupina
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1.  ul. Makovského č.p. 1222/25, 
u separace č. 47

2.   ul. Bendova 1121/5, v areálu
u OŽPD ÚMČ Praha 17

3.  ul. K Mostku 341/20, u separace 
č. 67

4.  ul. Čistovická před domem č.p. 
531/60, u separace č. 15

5. ul. Šímova, u separace č. 16

!

Bude v Řepích komunitní zahrada?

Na jednoduchou otázku jednoduchá odpověď - ano, bude! Tato zpráva jistě potěší nejen členy
Komunitního spolku Řepy, ale i většinu těch občanů Řep, se kterými jsme se v létě potkávali 
na komunitních předzahrádkách před Průhonem.
Těšíme se, že v Řepích vybudujeme nový druh prostoru, který tu dosud chyběl – místo 
setkávání pro všechny bez ohledu na věk i různé handicapy. Vytvoříme vyvýšené záhony, 
které umožní zahradničit i těm, jejichž fyzická kondice jim nedovoluje shýbat se nad záhony 
(na své si přijdou i vozíčkáři). Dobrá dopravní dostupnost potěší rodiny s kočárky. Ve veřejné
(neoplocené) části vysázíme stromy a upravíme místo pro ohniště/gril. Nedostačující kapacitu 
pro třídění bioodpadu v Řepích podpoříme vybudováním kompostéru, vzniklý kompost 
využijeme pro zúrodnění pozemku.
Cesta k pozemku však nebyla jednoduchá. Setkali jsme se na ní s mnohými neporozuměními,
obavami, ale na druhé straně také s velkou podporou (např. Michal Štěpař, Josef Dirbák, 
Monika Čermáková). Mezi nejčastější obavy patřily ty o možných dopadech komunitního 
zahradničení na okolí: rušení nočního klidu, pobyt bezdomovců a nepořádek. Nepodařilo se 
nám je vyvrátit, ale jak ukazuje zkušenost v existujících desítkách zahrad po celé Praze, 
doufáme, že se ukážou jako liché.
Zároveň pro nás byla snaha obstarat pozemek, a s ní spojené problémy, velkou lekcí, kterou 
bereme jako velkou výzvu: během oněch četných jednání jsme poznali, že budeme muset o 
našem projektu daleko lépe komunikovat. Že pouhá slova na popsání toho skvělého zážitku z 
budování společného projektu nestačí. Také proto jsme v loňském roce využívali grant, 
přidělený nám MČ, a kromě usilovné práce na získání pozemku organizovali osvětové akce a 
setkávali se na odborných procházkách – v tom chceme pokračovat i nadále. 
A kde tedy zahrada bude stát? Díky aktivitě některých členů spolku byl nalezen jiný
pozemek mimo správu MČ - od 1. ledna 2020 si Komunitní spolek pronajal část
nevyužívaného pozemku za konečnou tramvají. Je to ve srovnání se školním pozemkem spíše
zanedbaná lokalita a dá hodně práce na něm vybudovat něco, co bude připomínat zahradu. 
Členové Komunitního spolku se však rozhodli tuto výzvu přijmout a věří, že se jim postupně
podaří přeměnit nehostinný kout v místo, kam budou i s rodinami rádi chodit. Někdo proto, že
má chuť i poblíž sídliště zahradničit, jiný na organizovanou akci a další třeba „jen tak pobejt“ 
se sousedy.  
Po roce a půl od první myšlenky, kdy se jako na houpačce střídaly naděje a rozčarování, se 
konečně můžeme přesunout od papírů do terénu. Jak rychle půjde budování vlastní zahrady, 
záleží nejen na aktivitě jednotlivců, ale nemalou měrou také na dostupných finančních
prostředcích. Komunitní spolek podal žádost o několik různých grantů, z kterých, budou-li 
mu přiznány, zaplatí např. oplocení, vodu, vyvýšené záhony a také výsadbu stromů.
Veřejné zahájení činnosti na zahradě plánujeme na 1. března, bližší informace o této 
akci zveřejníme na naší facebookové i webové stránce. 
Spolek je otevřený všem řepským občanům; pokud se chcete podílet na budování zahrady, 
napište si na kzrepy@gmail.com o přihlášku nebo přijďte na některou z našich letošních akcí. 
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Poděkování k výstavě
      V Kulturním centru Průhon proběhla od 11. prosince 2019 do 31. ledna 2020 výjimečná výstava „Ptáci a jejich 
tahové cesty“, věnovaná 120. výročí začátku kroužkování ptáků. Vernisáž výstavy se konala ve středu 11. prosince 
za účasti reprezentantů Řepské zoologické skupiny, MČ Praha 17, Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské 
univerzity v Praze, Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy a nechyběla řada významných hostů, např. náměstek ministra 
životního prostředí Ing. Vladimír Mana nebo děkan Fakulty životního prostředí prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. 
Následný program ozdobili svými přednáškami významní čeští zoologové, resp. ornitologové – Jaroslav Škopek, 
Jaroslav Cepák a František Pojer. 
      Chtěl bych touto cestou upřímně poděkovat všem, bez kterých by tuto výstavu nebylo možné úspěšně zorgani-
zovat. Za podporu vize výstavy děkuji všem členům Řepské zoologické skupiny a Pepovi Dirbákovi. Na početných 
debatách jsme upřesňovali, domýšleli a vytvářeli výstavu, na kterou jsme zpětně patřičně hrdi. A kdo ochotně po-
mohl? Vždycky jsou to pouze dobří kamarádi! 
      Originály svých unikátních fotogra�í ptáků poskytli Tomáš Bělka, Jiří Bodal, Lucie a Martin Brejškovi, Ivan Dudá-
ček, Jan Farkač, Luboš Mráz, Petr Šaj, Jan Ševčík, Jaroslav Škopek, Zdeněk Tunka a Přemysl Vaněk. Tisk devadesáti 
šesti velkoplošných fotogra�í zajistila Petra Marhoul z Xerox Czech Republic s.r.o., originály ilustrací z publikace o 
ptácích (Ptáci České a Slovenské republiky, Academia 2001) zapůjčil Jan Dungel z Brna, unikátní preparát sluky lesní 
(Scolopax rusticola), který vyhrál Mistrovství Evropy v taxidermii (Salzburg, 2018) pro výstavu zapůjčil autor prepa-
rátu Pavel Višňák ze Slaného, rámování fotogra�í a ilustrací zajistila �rma Dantik, s.r.o. pana Danilo Česala, texty k 
migračním mapám a návrhy mapového řešení připravil Jaroslav Škopek (spoluautor výstavy), jejich gra�ku vymyslel 
a realizoval Jan Kubeš (Honzo, moc se Ti omlouvám, že jsem na Tebe při vernisáži zapomněl, víš, bylo mně ten den 
náhodou šedesát, a při narozeninách se může stát cokoliv).
      Dermoplastické preparáty a kostry zapůjčila Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, 
Národní muzeum v Praze (3 druhy pštrosů, kasuár přilbový, drop velký, vejce pštrosů, střízlíka a králíčka a balka ko-
libříka), historické dokumenty a zajímavosti poskytla Kroužkovací stanice Národního muzea a také Martin Brejška 
a Pavel Augsten. Transport z Národního muzea v Horních Počernicích ochotně zajistil Josef Dirbák (Pepo, děkuji, ty 
určitě víš proč, převážet preparáty pštrosů, není totiž vůbec jednoduché, mají jen dvě nohy a tedy jinak těžiště, na 
rozdíl od zubrů, medvědů a koně převalského, které jsme převáželi z Národního muzea na výstavu do KC Průhon
(a zpět) v září roku 2018). Originály knižních publikací poskytli Martin Brejška (spoluautor výstavy) a Jan Farkač. 
Aranžmá vitrín připravil úžasně Martin Brejška. Formulář pro poznávačku 20 druhů ptáků Řep připravila jeho žena 
Lucie Brejšková. 
      S realizací výstavy významně pomohli (bez honoráře!!!): Martin Marek, Josef Dirbák, Hana Pudilová, Aleš Koutný, 
Martin a Lucie Brejškovi, Jaroslav Škopek, Jan Hříbal, Pavel Révay, Vítek Dvořák (v tričku naší fakulty, tedy FLD ČZU), 
ředitelky našich základních škol, ZŠ Jana Wericha, Španielova ul., a ZŠ generálporučíka Františka Peřiny, Socháňova 
ul., ale i celá nekonečná řada dalších kamarádů. 
      Děkujeme Letišti Praha (Ruzyně), které tento náš nápad podpořilo prostřednictvím spolku Zažít Řepy i �nančně. 
      Děkuji i těm, kteří mně (nám) nedokázali nápad s výstavou rozmluvit – je to ale předpokladatelné, bylo to tak i u 

naší výstavy „Praobyčejná zvířata“ k 90. výročí naro-
zení prof. Zdeňka Veselovského (výstava v KC Prů-
hon, září 2018). 

      Děkuji také oběma spoluautorům výstavy. Jardo
a Martine, moc děkuji!

doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.
spoluautor výstavy
zastupitel naší MČ
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Kin-ball je nová míčová hra, která vznikla v Kanadě. 12 hráčů 
se rozdělí do 3 smíšených týmů, hraje se s míčem o prů-
měru 122 cm. Cílem hry je odehrát míč tak, aby jej tým na 

příjmu nechytil a míč se dotkl země. 
Dne 6. 2. se ZŠ Jana Wericha zúčastnila turnaje v Kin-ballu 

v Jesenici u Prahy. Vyslali jsme tři soutěžní týmy, dva ve III. ka-
tegorii (žáci 6. a 7. tříd) a jeden ve IV. kategorii (žáci 8. tříd). Týmy 
Chop-chop Werich a KC Wericha obsadily ve svých kategoriích 
5. a 6. místo. Největší radost nám ale udělal tým Bílé lamy, který 
ve III. kategorii obsadil krásné 3. místo a kvalifikoval se tak do 
celorepublikového finále do Hradce Králové. 

Byl to zajímavý den plný zážitků a zkušeností. Moc jsme si 
to všichni užili.

ANETA RŮŽIČKOVÁ A GABRIELA ŠLEHOFEROVÁ, 7. C

V rámci lednového týdenního projektu „Ptačí strom“ děti 
ze školní družiny ZŠ Jana Wericha ozdobily stromy na za-
hradě ptačími dobrotami. V odděleních vyráběly papírová 

krmítka a povídaly si se svými vychovatelkami o ptactvu a o péči, 
kterou divokým ptákům lidé zejména v zimě věnují. 

Završením tohoto projektového týdne byla návštěva  výstavy 
v Kulturním centru Průhon „Ptáci a jejich tahové cesty“. Výsta-
va dětem představila život ptáků a problematiku migrace, která 
je pro mnoho ptačích druhů jeho nedílnou součástí. Vystavené 
exponáty se dětem velice líbily a dlouho o nich živě diskutovaly.

ALENA POHLOVÁ, VEDOUCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZNÁTE KIN-BALL?

NAŠE PTACTVO
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1. a 2. dubna od 14 do 17 hodin 
 

 
 

Pro předškoláky tradičně pořádáme zdarma 
kurz „Škola hrou aneb do školy se těšíme“. 

Kurz proběhne v 8 lekcích vždy v úterý 
od 14:00 do 15:45 hodin v budově školy. 

První lekce začíná 21. dubna 2020. 
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Srdečně Vás zveme 
na   

KONCERT UČITELŮ

 A ŽÁKŮ

Úterý 31. března 2020 
v 18 hodin

~vstup volný~

Koncertní sál ZUŠ Blatiny, Španielova 50/1124 
Praha 6 - Řepy
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v 18 hodin

~vstup volný~
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foto: Alena Pohlová

foto: Aneta Růžičková
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OBVODNÍ KOLO VE ŠPLHU 
„O POHÁR ČESKÉ OBCE 
SOKOLSKÉ“

MÁME ÚSPĚŠNÉHO 
REPREZENTANTA 
V DRÁHOVÉ CYKLISTICE

VÝSTAVA PTÁKŮ
V KC PRŮHON

V únoru se žáci 1. stupně zúčastnili přeboru Prahy 6 ve 
šplhu, který se konal v tělocvičně ZŠ Dědina. Závodníci 
z  1. - 5. tříd šplhají na tyči s přírazem, kdy startují ze sto-

je a ruce mají za zády. 

Mezi medailisty se z naší školy zařadili:
1. místo, zlatou medaili a titul přebornice Prahy 6 ve šplhu, si 
nejrychlejším časem zajistila Nela Műcková z 3. A.
2. místo a  stříbrnou medaili  získali Tereza Kostínková z 2. B 
a Otakar Toman z 5. A.
3. místo a bronzovou medaili vybojovali Maria Elena Tcaci ze 
4. E a Dan Hertl ze 4. G.

Těchto pět závodníků z naší školy patří mezi nejúspěšnější 
a jejich vynikající časy byly oceněny diplomy, medailemi, poháry 
i drobnými sladkostmi. Ale poděkování za výborné sportovní vý-
kony a vzornou reprezentaci patří všem dvaceti žákům 1. stupně. 
Za rok se už všichni těšíme na další ročník soutěže ve šplhu.

PÍ UČ. R. ŠPALETA, ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY

Ve dnech 27. až 29. 1. 2020 se žák 7. A ZŠ genpor. Fran-
tiška Peřiny Jan Podařil zúčastnil mezinárodního závodu 
v dráhové cyklistice Six Day v Berlíně. Soutěžilo se ne-

jen v samostatných disciplínách, ale také o celkové vítězství. 
Během prvního dne se závodilo o kvalifikaci do závodů A a B. 

Z původního počtu 56 cyklistů postoupilo pouze 26, prvních tři-
náct do skupiny A, mezi nimi i Honza ze třetí příčky.

Druhý den závodníci jeli tzv. „scratch“ neboli hladký závod, v němž 
se Honza umístil třetí, a tzv. „prvenství“, kde si i navzdory pádu dojel pro 
osmé místo. Poslední den odstartoval vylučovací závod, ve kterém vy-
bojoval zlato, a následoval bodovací závod - zakončený třetím místem.

Olympijské omnium dohromady skončilo ohromným úspě-
chem. Honza si domů přivezl bronzovou medaili.

MGR. JARMILA PAVLIŠOVÁ,
ŘEDITELKA ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY

foto: archiv školyfoto: archiv školy

Naši třeťáci navštívili výstavu ptáků v Kulturním centru Prů-
hon. Žáci objevovali tažné trasy letů ptáků a jejich hnízdění 
v Řepích, také jejich siluety a zkusili si na závěr malý kvíz, 

snad něco vyhrají!
Když jsme přišli do Průhonu, hned jsme žasli nad vycpanými 

pštrosy, kteří byli ve vestibulu, a nad zajímavými fotografiemi ptá-
ků na stěnách. Zaujal nás obrázek kachny divoké. I když jsme malí, 
s přehledem jsme ji poznali, protože víme všichni jako Míša: „Vždyť 
je to kačer! Ne kachna, kachna je celá hnědá a tento kačer má zele-
nou hlavičku!“ Dále jsme viděli vycpanou vlaštovku obecnou, čápa 
bílého i černého a byli tu představeni i ptáci, jejichž tahové cesty 
jsou zajímavé, mají určitý vztah právě k Praze-Řepům, protože tu 
hnízdí! Cesty tažných ptáků byly dlouho opředeny tajemstvím, ale již 
více než 100 let mohou vědci ptáky sledovat, díky malému zázraku, 
který nám tajemství jejich tahů ujasnil – a to díky nasazení lehkého 
hliníkového kroužku na ptačí nohu!

Pak se naše pozornost přesunula do galerie, kde byla např. 
červenka obecná, která k nám létá až ze Skandinávie. Děvčata se 
přesunula k budce pro sovu a pánové k dalším vycpaným ptákům. 
Výstava byla velmi hezky udělaná a dozvěděli jsme se spoustu 
nových informací. U každého exponátu jsme si totiž přečetli o jeho 
„cestování“, potravě, hnízdění. Na výstavu se se 3. E vypravili také 
žáci naší přípravky (0. ročník) a my jsme jim popisky pyšně četli, 
než se to sami příští rok ve škole naučí. A paní učitelky byly rády, 
že máme i splněnou hodinu čtení.

A úplně na konec žáci dostali papíry a tužky a vydali se psát test - 
poznávačku ptáků podle obrysů. Test nebyl jednoduchý, ale ty ceny! 
Lákají nás knihy o ptácích, tužky, ale možná třeba i med z Lesnické 
a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity v Suchdole, která 
celou akci připravila. Držíme si palce a pořadatelům moc děkujeme.

PÍ UČ. M. HELLEROVÁ A Z. NOVOTNÁ

foto: archiv školy
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PRO DĚTI A RODIČE

UFÍK VE ŠKOLCE ANEB VESMÍRNÝ 
PROJEKT V MŠ BENDOVA

 pro dívčí týmy do třinácti let včetně 
ve dnech 4. - 5. 4. 2020

hřiště STORMS Řepy
– ZŠ Jana Wericha

Těšíme se na všechny naše fanoušky
i případné nové zájemce o kategorie:

Beeball MŠ Bendova od 5 let, Tball 
1. – 3. třída, Softball žákyně 4. - 7. tří-

da, Softball Kadetky do 16  let.

 Merxbauerovaandrea@seznam.cz, 
Tel.: 732 13 26 47

Pozvánka na 
SOFTBALLOVÝ 

jarní turnaj
 „O Zlatou Řepu“

Ve spolupráci s Dopravním podnikem 
hl. m. Prahy jsme s dětmi v lednu 
2020 uskutečnili neobvyklý výlet. 

V blízkosti naší MŠ Socháňova, na zastávce 
Blatiny, na nás totiž jedno dopoledne čekala 
vyhlídková tramvaj T3 Sluníčko a Měsíček. 
A co víc – sami jsme si mohli zvolit, kudy 
se na tuto okružní jízdu po Praze vydáme. 
A tak díky ochotě pana řidiče a přívětivému 
počasí měly děti krásný výhled na Pražský 

hrad, katedrálu sv. Víta a Karlův most. Ani 
Národní divadlo, Karlovo náměstí či vyše-
hradská skála s kostelem sv. Petra a Pavla 
při zpátečním přejezdu přes Vltavu nezůsta-
ly bez povšimnutí. Děti se tak mohly netra-
diční formou seznámit s nejznámějšími pa-
mátkami našeho hlavního města.

KATEŘINA VOKÁČOVÁ,
UČITELKA MŠ SOCHÁŇOVA

K rásné novoroční přání „Hvězdný rok 
2020“ od paní starostky a jejích spolu-
pracovníků dalo podnět k rozšíření na-

šeho každoročního vzdělávacího celku „Naše 
planeta a vesmír“. Velmi vhodné téma pro 
období mírné zimy bez sněhových radová-
nek. Nahradili jsme jím zimní zábavu a nad-
šení dětí. Ve spolupráci s tvořivým pedago-
gickým kolektivem Mateřské školy Bendova 
jsme pro děti připravili velkou hru s mimozem-
šťanem Ufíkem. 

Zrodil se po vyhlášení projektu ředitelkou 
mateřské školy z rukou paní učitelky Ireny 
a Agnieszky. Jeho přivítání u vesmírného 

auta na zahradě, které zářilo stříbrně z našeho 
kopečku, bylo úžasné. Děti z celé školky po-
slouchaly Ufíkův vesmírný hlas. Profesionálně 
připravená nahrávka a nádherné rekvizity děti 
zcela uchvátily. Velká vesmírná hra s Ufíkem 
mohla začít. Nadšené děti i paní učitelky se 
daly do plnění Ufíkových úkolů. Namalovaly si 
výzdobu do oken, aby školka dala kolemjdou-
cím na vědomí, že k nám přiletěl Ufík a že se 
zajímáme o vesmír.

Všechny činnosti s dětmi byly tím moti-
vovány a doplněny výletem do pražského 
Planetária. V Planetáriu máme vždy program 
s pohádkou O Nebešťánkovi doplněný vý-

kladem o zimní hvězdné obloze a planetách 
v sále Cosmorama. Naše návštěva v Plane-
táriu je početná, obsadíme celý sál i výstavní 
prostory. V den a čase naší návštěvy patří 
celé planetárium jen dětem MŠ Bendova. 
Nejmladší děti mají pojízdné planetárium 
přímo ve školce. Ve velkém nafouknutém 
Sférickém kině pro ně promítáme pohádku 
s vesmírným motivem. 

Ufík se učil s dětmi básničky, poslouchal 
pohádky, jedl zdravé jídlo, vyráběl kamarády 
z vesmíru, zpíval, tančil a dokonce si jel s dět-
mi na zimní stadion zabruslit. To bylo radosti 
a legrace!

Na závěr vesmírného projektu jsme připra-
vili Ufíkovi vesmírnou svatbu. Paní učitelka Syl-
va s dětmi vytvořila nevěstu a veselice mohla 
začít. A protože každá svatba má spoustu 
dobrého jídla, děti si upekly koláčky a připily 
Ufíkovi vlastnoručně namalovanými hrnečky. 

Projekt „Ufík ve školce“ jsme podpořili 
dotací z evropských fondů, kterou čerpáme 
na „Zvyšování kvality vzdělávání v naší ma-
teřské škole“.

Pedagogický sbor MŠ Bendova se snaží 
v dětech rozvíjet nejen kreativitu, zdravé 
sportování, ale i naslouchá dětským potře-
bám, přáním a magickému světu předškoláků 
v jejich světě her. Za to patří paní učitelkám 
velké poděkování a přání stálého elánu do 
práce s dětmi. 

MGR. IVANA PANOCHOVÁ,
ŘEDITELKA MŠ BENDOVA 

OKRUŽNÍ JÍZDA TRAMVAJÍ 
ZIMNÍ PRAHOU

Pozvánka na SOFTBALLOVÝ jarní turnaj 

„O Zlatou Řepu“

pro dívčí týmy do třinácti let včetně

ve dnech 4. - 5. 4. 2020 

hřiště STORMS Řepy – ZŠ Jana Wericha

Těšíme se na všechny naše fanoušky i případné nové zájemce o kategorie: 

Beeball MŠ Bendova od 5 let, Tball 1. – 3. třída,

Softball žákyně 4. - 7. třída, Softball Kadetky do 16 let. 

Merxbauerovaandrea@seznam.cz, Tel.: 732 13 26 47 

foto: Lukáš Panoch

foto: archiv mateřské školy
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Jaro už pomalu klepe na dveře, takže 
je nejvyšší čas provětrat dětem šat-
ník. Máte-li doma přebytečné obleče-

ní, které už vaše děti během jara nebo léta 
rozhodně neoblečou, můžete se ho snad-
no zbavit a vydělat si tak třeba na nové 
kousky. Stačí se přihlásit jako prodejce na 
Jarní bazárek dětského oblečení a obu-
vi (21. a 22. března) v Mateřském cent-
ru Řepík. Stejně tak můžete přijít nakou-
pit a vybavit své ratolesti na nadcházející 
sezonu za rozumnou cenu.

Ruku v ruce s jarní náladou jde i Kurz 
líčení (26. března od 18 hod.) s kosme-
tickou poradkyní Martinou Novotnou Jež-
kovou. Všechny účastnice kurzu se naučí, 
jak správně pracovat se štětci, jak vybrat 
make-up na míru své pleti, nebo jak si po-
radit se stínováním očí či nanášením tvá-
řenky. Každý také obdrží dárkový poukaz 
na Hodinku krásy, která je zaměřená na 
péči o pleť. Cena kurzu je 150 Kč.

PŘIDEJTE SE K NÁM A ZÍSKEJTE 
VSTUP DO HERNY ZDARMA!
Každý rodič ví, jak důležité je mít prostor, 
kde se dá ve volném čase „vypnout“ - po-
hodové místo, kde si dítě může bezpečně 
pohrát se svými vrstevníky, zatímco se ma-
minky a tatínkové potkají s ostatními rodiči, 
popovídají si a vymění si cenné zkušenosti.

Právě takovým místem je Mateřské 
centrum Řepík, které funguje zejména díky 
dobrovolníkům z řad rodičů. Jedním z nich 
se teď můžete stát i vy. Získáte tak smys-
luplnou náplň volného času pro sebe i pro 
svoje děti, seznámíte se s podobně naladě-
nými lidmi a budete moci čerpat řadu výhod. 
Staňte se lektorkou/lektorem na našich 
lekcích, nebo nám jen přijďte občas pomoci 
s čímkoli, co vás bude nejvíce bavit. Umož-
níme vašim dětem vstup zdarma do „Volné 
herny“ či na „Hrátky“ a navíc vám zajistíme 
výhodnější vstupné na vybrané akce. 

Vážíme si každého, kdo se rozhodne 
trávit čas se svými dětmi aktivně. 

Ozvěte se nám na mcrepik@gmail.com 
a my se na vás budeme těšit!

LENKA ALIAPULIU

V  úterý 28. ledna se konalo v ob-
řadní síni radnice první vítání no-
vých občánků v roce 2020. V ten-

to den se výjimečně vítání konalo pouze 
pro jednu skupinu miminek. Přesto však 
nemohlo chybět vystoupení dětí z ma-
teřské školy. Tentokrát se o ně postaraly 
děti z Mateřské školy Laudova pod vede-
ním učitelek Hany Čedíkové a Michae-
ly Spěvákové. Jejich krásné písničkové 
pásmo jistě bylo potěšením pro všech-
ny přítomné.

Pak již přišla řada na gratulace z rukou 
starostky Jitky Synkové, předání zlatých 
čtyřlístků a zapsání do pamětní knihy. Jako 
vzpomínku na hezké chvíle rodiče ještě 
obdrží fotografie a DVD s celým průběhem 
slavnosti. 

Slavnostního vítání občánků se účastnili: 
Kristýna Kopecká, Lukáš Dvořák, Maxim 
Stuchlík, Vít Chmelíček, Daniel Raško, Ben 
Lobpreis, Lejla Šnejdarová, Jonatan Erben, 
Magdaléna Mališová. -RAS-

Ve čtvrtek 13. února opět společen-
ský sál KC Průhon přivítal naše ju-
bilanty, konala se zde další tradiční 

oslava. Realizaci celého odpoledne zajis-
tily matrikářky z Odboru občansko-správ-
ního. Ani tentokrát samozřejmě nemoh-
lo chybět drobné pohoštění, ale zejména 
hudební dárek. 

Ten si pro všechny oslavence připravily 
děti z Muzikálového kroužku ze Základní 
školy genpor. Františka Peřiny, pod vede-
ním učitele Miroslava Maxanta. Zazněly 
melodie z muzikálů i  pohádek, populární 
hudby a jedna písnička lidová. Po vystou-

pení sboru již následovaly gratulace s přá-
ním štěstí a zdraví do dalších let a předání 
drobného dárku a květiny.

Svá jubilea oslavili: Jaroslav Řežábek, 
Květoslava Frydrýnová, Jaroslav Spišiak, 
Vlastimil Drož, Marie Klosová, Miroslav 
Zýcha, Miluše Müllerová, Eliška Haklová, 
Galina Jungová, Ludvík Daron, Jitka Šulco-
vá, Marie Tefrová, Antonín Rozehnal, Alois 
Řezník, Josef Šebek, Lenka Štětková, Ma-
rie Řezníková, Helena Makalová.

-RAS-

MC ŘEPÍK VÁS 
ZVE NA BAZÁREK 
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
A KURZ LÍČENÍ

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ ŘEPÁNKY

BLAHOPŘÁLI JSME JUBILANTŮM

foto: -ras-

foto: -ras-
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PLÁN KLUBU 17
 3. březen – Pojď si vyprávět své vtipné příběhy 
 4. březen – Pracujeme s mikroskopem
 6. březen –  Hudební odpoledne s Blacktonem, přijď si i ty 

zazpívat či zarepovat
 10. březen – Střelba tužkou
 11. březen – Karaoke v Klubu 17
 13. březen – Dekorace z rychleschnoucí hmoty
 17. březen – Najdi si rozdíl
 18. březen –  Hudební odpoledne s Blacktonem, přijď si i ty 

zazpívat či zarepovat
 20. březen – Hrajeme hry ala „Partička“
 24. březen – Velikonoční ovečky
 25. březen –  Velikonoční dílna v Klubu 17, „Den otevřených 

dveří“
 27. březen – Výroba jarních věnečků
 31. březen – Den v Klubu 17 bez telefonů 

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

PROGRAM VYCHÁZEK 
PRAHOU PRO SENIORY
„Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí, připravuje pro zá-
jemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně zná-
mých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exte-
riérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných 
pražských osobností…

ÚTERÝ 3. 3. 2020
„ARCHITEKTURA PETRSKÉ ČTVRTI“ 

Jedná se o významnou obchodní čtvrť již od středověku až do 
současnosti, s několika tvářemi:
- bulvární z ulice Na Poříčí
- vládní od Vltavy
- středověkou v okolí nejstarších kostelů v Praze (sv. Kli-
menta a sv. Petra)  

Sraz v 11 hod. před vstupem do budovy Muzea hl. měs-
ta Prahy Na Florenci. Prohlídku povede Ing. Stěnička.  
Doba trvání 1–1,5 hodiny. Vstupné 50 Kč.

FOTBAL V CHŮZI
Senior fitnes z. s. pořádá nábor hráčů, trenérů a vedou-
cích družstev pro fotbal v chůzi (walking fotbal), ročník 
1970 a starší.

Kontakt:
Mgr. Zdeněk Srba 603 464 265                                       
Miroslav Rod 721 642 413

KLUB SENIORŮ PRŮHON
Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17, Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program v březnu: 3. 3. Klubové setkání, 10. 3. Filmové odpo-
ledne s Hašfilmem, 17. 3. Klubové setkání, 24. 3. Home Care 
– domácí zdravotní péče. Beseda s vrchní sestrou K. Černou, 
Dis., 31. 3. Klubové setkání.     

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 březnu: 4. 3. Klubové setkání, 11. 3. Klubové setká-
ní, 18. 3. Home Care – domácí zdravotní péče. Beseda s vrchní 
sestrou K. Černou, Dis., 25. 3. Klubové setkání.

KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ (KLAS)
Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, Kulturáček na Bílé Hoře, 
Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17. 
Klub vede Světlana Rozkowetzová.

Program v březnu: 2. 3. Cvičení na židlích s pí Vaňkovou, 9. 3. 
Slavíme jubilanty, 16. 3. Home Care – domácí zdravotní péče. 
Beseda s vrchní sestrou K. Černou, Dis., 23. 3. Klubové setká-
ní, 30. 3. Cvičení na židlích s pí Vaňkovou.

KLUB SENIORŮ CENTRUM
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, Bendova 
1121, Praha 17.
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Program v březnu: 3. 3. Společenské hry, 10. 3. Klubové setká-
ní, 17. 3. Trénink paměti, 24. 3. Velikonoční ruční práce, 31. 3. 
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 březnu: 26. 3. HRAVÉ ODPOLEDNE (rádi při něm 
využijeme nabídky na půjčení her v klubovně) a promítneme si 
film podle přání přítomných.

PROGRAMY PRO ŘEPSKÉ SENIORY

Kluby podporuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou pracovnice recepce CSZS v Bendově ulici 1121 při osobním jednání 
nebo telefonicky na číslech 235 314 141, 235 313 182, mobil 777 575 117 – v době od 7 do 15. 30 hod. PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

24 / BŘEZEN / 2020

Mgr. Zdeněk Srba 603 464 265                                       
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Po celý rok, počínaje zářím 2019 
a konče červencovo-srpnovým čís-
lem v roce 2020, bude v každé Řep-

ské 17 vyhlášena jedna otázka, na kterou 
mohou soutěžící odpovědět do poslední-
ho dne v měsíci, ve kterém číslo zpravoda-
je vychází, a to buď e-mailem do redakce: 
redakce@praha17.cz, písemnou formou, 
doručenou do podatelny Úřadu městské 
části. Součástí odpovědi musí být celé 
jméno a kontakt na soutěžícího (tele-
fon, e-mail). Správné odpovědi budou na 
stránkách časopisu zveřejněny vždy ob 
číslo zpravodaje, tj. např. otázka ze září 
v listopadu...

Uzávěrka celé soutěže je 31. 8. 2020. 
Výherci budou odměněni zajímavými věc-
nými dary.

ZA REDAKČNÍ RADU 
JAN BÖSSER

SOUTĚŽ ŘEPSKÉ 
SEDMNÁCTKY
Redakce a Redakční rada Řepské 

sedmnáctky vyhlásila pro své čtenáře 
soutěž. Jedná se o soutěž pro znalce 

nejen historie Řep.

Řepský 
Všeználek

OTÁZKA Č. 7 
– BŘEZEN 2020

Všichni Řepané jistě znají svou radni-
ci. Bílý dům v Žalanského ulici se sta-
věl v 1. polovině 90. let minulého sto-
letí v místě bývalého pískovcového 
lomu. Než se však zaměstnanci míst-
ního úřadu mohli nastěhovat do nové 
budovy, museli pracovat v provizorních 
prostorách.

Březnová otázka zní:
Kde sídlil místní úřad před nastěhová-
ním do současné budovy?

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 
– LEDEN 2020

Provoz tramvají do sídliště Řepy byl 
zahájen 26. října 1988.

První setkání nového Poradního sbo-
ru proběhlo v budově radnice v pon-
dělí 20. ledna v podvečer. Přítomno 

bylo šest ze sedmi nových členů, kteří se 
přihlásili. Přivítala je starostka Jitka Syn-
ková, kterou v průběhu jednání doplni-
li i místostarostové Martin Marek a Ja-
roslav Bíro, tajemník úřadu Petr Loučka 
a po celou dobu byl přítomný také vedou-
cí Odboru životního prostředí a dopravy 
David Zlatý. 

Noví členové měli možnost se nejprve 
krátce představit a poté dostali možnost 
vystoupit se svými dotazy. Asi nejdelší 
prostor získal palčivý problém dopravního 
zatížení Karlovarské a Čistovické ulice. 
Mimo jiné zde padl podnět na zveřejňo-
vání zápisů z pracovních setkání na webu 
městské části, kterému bude vyhověno. 

Následně se řešil zoufalý stav povr-
chu komunikace v Žalanského ulici, jejíž 

oprava je naštěstí již v plánu a v průběhu 
letošního roku by se měly práce zahájit. 
Další podněty členů se týkaly špatného 
parkování osobních automobilů v různých 
částech Řep, bezohlednosti řidičů, nájez-
dů na chodníky, čipování psů nebo nově 
zavedeného osvobození držitelů karty ZTP 
od poplatků za psa. Zde je třeba pouze, 
aby se držitel karty ZTP dostavil na úřad, 
předložil průkaz, bude zadán do evidence 
a osvobozen tak od tohoto poplatku. Dal-
ší dotazy se týkaly odstranění zelených 
plastových košů na odpadky (ty budou na 
jaře opět vráceny na svá místa), opravy 
„historického chodníku“, která je pláno-
vána na letošní rok, řešily se podrobnosti 
dlouhodobé opravy mostu při ulici Slánská 
nebo možnosti umístění dalších baliset, 
které by zamezily špatnému parkování. 

-MISH-

Po delší době se naše Řepská sedmnáctka podívala do světa. Tentokrát navštívila 
Jordánsko, fotografie byla konkrétně pořízena 12. 12. 2019 u kláštera Ad Deir, Petra.

ZA FOTOGRAFII DĚKUJEME JANU FARKAČOVI ML.

PRVNÍ SETKÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ 
PORADNÍHO SBORU

ŘEPSKÁ SEDMNÁCTKA NA CESTÁCH
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TIP NA VÝLET

Tento nenáročný výlet po jižním okraji Prahy nám zabere sotva 
3 hodiny. Ujdeme 10 kilometrů a navštívíme vysílač Cukrák 
v severní části Brdské vrchoviny.

Nástupní místo je konečná autobusu 
129 – Baně. Jede se ze Smíchov-
ského nádraží asi 20 minut. Baně 

jsou nejjižnější a nejvyšší částí Zbraslavi.
Tady se napojíme na červenou turistickou 

značku, vejdeme do lesa a stoupáme s ní 
asi 150 metrů do prudšího kopce. U pěkně 
zrekonstruované kaple Panny Marie stou-
pání pro dnešek končí. Můžeme si sednout 
na lavičku a vydýchat se. Vpravo je krátká 
odbočka k vyhlídkovému místu. Pod námi 
vidíme Zbraslav a v dáli zleva doprava Čer-
nošice, Radotín, Velkou Chuchli a Modřany. 

Kráčíme pěkným smíšeným lesem ko-
lem oplocené obory Daliborka. Vlevo pod 
námi je strmý sráz k Vltavě, vpravo šumí 
rušná strakonická výpadovka, kterou denně 
uhánějí auta do jižních Čech a na Šumavu. 
Na ruch automobilového provozu si brzy 
zvykneme. Když procházíme pod dráty 
a sloupy vysokého napětí, tak nám lesní 
průsek umožní výhled k Vranému nad Vl-
tavou. Vpravo se občas objeví známá čer-
venobílá – pruhovaná jehla vysílače Cukrák. 
Pak zase zmizí za stromy. U rozcestí „Pod 
Cukrákem“ červenou opustíme a jdeme 
přímo k silnici. Velmi opatrně ji přejdeme. 

U odpočívadla je možnost skromného 
občerstvení (polévka, párek, klobáska, 
káva, čaj, pivo, limo). Pak až v cíli naší 
cesty – U Tetaurů. Kráčíme 100 metrů 
asfaltkou k vysílači. Televizní a rozhlaso-
vý vysílač se začal stavět v roce 1959, 
do provozu byl uveden v listopadu 1961. 
Vysoký je 193,5 metrů (někde se uvádí 
195 m). Ukotven je v hloubce 12 metrů, 
ve skále poblíž vrchu Kopanina (411 metrů 
nad mořem). Kromě televizních a rozhla-

sových vln, šíří signály mobilních telefonů, 
záchranné služby, hasičů, policie a integro-
vaného záchranného systému.

Za vysílačem na nás čeká žlutá značka, 
kterou až do cíle neopustíme. Nejdříve 
strmě klesáme. Po 300 metrech již jde-
me mírně z kopečka. Po dalším kilometru 
opouštíme les, abychom se opět pokochali 
dalekým výhledem na hustě osídlené dolní 
Poberouní i Prahu. Za dobré viditelnosti lze 

vidět i věže kostela na vyšehradské skále. To 
ale již začínají přibývat chatky i domy v Lipen-
cích. Jsme v Praze ale stále v pěkné přírodě. 
Údolím Hvězd, kde bývala stejnojmenná 
stará trampská osada, klesáme k Beroun-
ce. Jsme v cíli naší dnešní procházky na 
břehu řeky v hospodě U Tetaurů. Dnes se 
hospůdka jmenuje Tornádo. Nevím, proč 
majitel neponechal starý název. U Tetaurů 
je typická osadní hospoda – centrum spole-
čenského a kulturního dění, kterých bohužel 
ubývá, neboť k jejich provozování je třeba 
nadšení a zápal. K zbohatnutí takové podniky 
nejsou. Kromě výletníků a v létě vodáků se 
tu scházejí místní chataři a zahrádkáři, kteří 
tu kromě řešení „vysoké politiky“, řízení 
„národního hospodářství“ a sportu, disku-
tují a spřádají strategii na sobotní volejba-
lové klání. Za minulého režimu to byl jeden 
z ostrůvků svobody. Hrály tu countryové, 
ale i rockové kapely, které neměly oficiální 
povolení k vystupování na veřejnosti. 

Táhla se sem mládež z Černošic, Ra-
dotína, Zbraslavi, Lahovic, Lipenců, Velké 
Chuchle, ale i ze vzdálenějšího okolí. Plaká-
ty se radši nevylepovaly, informace se pře-
dávaly pouze ústně a spolehlivým lidem.

Své muzikantské začátky tu zažili ra-
dotínští bratři Jindra a Milan Peroutkovi 
s kapelou Tetaur, později Kvintet MF. Mi-
lan pak prožil 27 let v 1. lize jako bubeník 
skupiny Olympic.

Máme ještě před sebou půldruhého 
kilometru chůze po proudu Berounky ke 
konečné autobusu 241, který nás doveze 
na Smíchovské nádraží. Šťastnou cestu!

 TEXT A FOTO: JAN BÖSSER

Z BANÍ PŘES CUKRÁK K TETAURŮM
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Z NAŠÍ PŘÍRODY

Tento pohledný šplhavec z čeledi dat-
lovitých je jedním nemnoha druhů, 
které si oblíbily prostředí vytvořené 

a ovlivněné člověkem. V městském pro-
středí žluny zelené vyhledávají trávníky, 
hřiště a většinu málo zarostlých otevře-
ných ploch, kde sbírají drobný hmyz a hlav-
ně svoji nejoblíbenější potravu - mravence 
lezoucí, rojící se, kukly i larvy. 

Po zemi se pohybují skoky, při vypla-
šení odlétají za vzrušeného křiku. Žluny 
loví pomocí dlouhého lepkavého jazyka, 
kterým obratně prohledávají dutiny mra-
venišť i různé trhliny ve dřevě. Při sběru 
mravenců na trávnících jsou méně plaché 
a je snadné je pozorovat. 

Jako všichni šplhavci potřebují ke 
spokojenému životu stromy. A to hlavně 
ty silné, přestárlé a poškozené. Takové 
stromy jim nabízejí zdroj potravy, hlavně 
v zimě, kdy jsou mravenci na otevřených 
plochách nedostupní. Hlavně jsou takové 
poškozené nebo odumírající listnaté stro-
my nezbytné pro vysekání hnízdní dutiny 
a následnou péči o mláďata. Žluna zelená 
obývá většinu Evropy mimo sever Skan-
dinávie a Irsko a zasahuje i do západní 
Asie. V České republice žije na většině 
území mimo souvislé lesy. Je celoročně 
stálá. Už od února se samec ozývá velmi 
zvučným jásavým voláním. Obě pohlaví 
jsou zbarvena podobně, na hřbetě olivově 
zeleně, na hrudi a břiše do zeleno-šeda. 
Velmi nápadná je červená čepička na te-
meni a černý vous na stranách krku, který 
je jen u samce s červeným středem. Jako 
všichni šplhavci jsou i žluny vybaveny 
silným dlátovitým zobákem, běháky se 
dvěma prsty směřujícími dopředu, dvěma 
dozadu zakončenými silnými drápy. Mají 
krátká tuhá ocasní pera, která pomáhají 
opírání o kůru při šplhání. Žluny, na rozdíl 
od datlů a strakapoudů, méně bubnují na 
rezonujících místech, což hravě nahradí 
hlasovým projevem. Let žlun je typicky 
vlnitý, rychlý, často s hlasitým křikem. 
Tito ptáci projevují i značnou přizpůso-
bivost městskému prostředí, kdy byly 
pozorovány přímo v Řepích při zimním 
přenocování v odvětrávacích otvorech 
v podstřeší panelových domů. Žluny 
zelené se pravidelně vyskytují v Řepích 
na řadě míst, kam pravidelně zalétají za 
potravou na otevřená stanoviště. Hnízdí 
v okrajových částech (odhadem 5 párů), 
hlavně tam, kde je dostatek vzrostlých 
stromů. 

Dlouhodobý početní stav žlun zelených 
vykazuje stálý pokles. Jak je to možné? 
Prvním důvodem je odstraňování starých 
poškozených dřevin, včetně ovocných 
stromů. Takový starý strom je neuvěřitel-
ně bohatý biotop v nadzemní i podzemní 
části, pod kůrou i v opadu. Složitost va-

zeb a vztahů mezi organismy se utvářela 
desetiletí. Výsadba nových stromů je po 
mnoho let nemůže nahradit. Dále pak ne-
smyslná obliba nepůvodních nelistnatých 
kultivarů dřevin, které jsou vysazovány 
do soukromých zahrad i do veřejného 
prostoru, vede k ochuzení biodiverzity. 
Druhým neméně zásadním problémem 
je to, že v husté síti obchodů se zahrad-
nickými potřebami lze snadno koupit je-
dovaté prostředky "proti všem". Také proti 
mravencům, kteří nám v jinak už skoro 
dokonalém trávníku dělají nevzhledné 
cestičky a kupičky hlíny. Pryč s nimi! Je 
to tak neestetické. Příslušný přípravek to 
vyřeší. Kolik tun takových prostředků se 

každý rok dostane do prostředí a ovlivní 
organismy i mimo náš pěkný uklizený 
prostor? 

Na území České republiky žije i příbuz-
ný druh žluna šedá. Je mnohem vzácnější 
s výraznou vazbou na staré bukové a dubo-
vé porosty s podílem poškozených dřevin. 
Také vyhledává staré neopečovávané sady 
s množstvím mrtvého dřeva. Její hlas je 
podobný jako u žluny zelené, liší se zpoma-
lujícím, klesavým, jakoby melancholickým 
závěrem.

TEXT: LUCIE BREJŠKOVÁ, 
ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA

ŽLUNA ZELENÁ (PICUS VIRIDIS)

foto: Jeroen Denaeghel

foto: Alina Radnicová, 
Žluna zelená 

sedící na domě ve 
Španielově ulici 1290
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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. EVI-
DENCE, zastupování na úřadech, osobní návštěva u klien-
tů. Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny. Tel.: 731 515 392

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ. 
 Tel.: 606 662 223

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

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

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

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

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

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

 !! 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

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

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

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

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

SBĚRATEL KOUPÍ STARÁ ČÍSLA ČASOPISŮ ČTYŘLÍSTEK 
od roku 1969 do 1979. Přijedu a platba ihned v hotovosti. 
 Tel.: 732 248 449

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

SERVIS VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ, opravy posuvných 
dveří a nábytku. Výroba atypického nábytku. www.
vestaveneskrine.cz, opravynabytku@email.cz
 Tel.: 721 441 805

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

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE. Tel.: 737 166 186

BYTY, NEMOVITOSTI

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

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

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

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

SENIORKA PRO SEBE KOUPÍ MALÝ BYT V ŘEPÍCH. Platba 
hotově.  Tel.: 728 869 026

KOUPÍM GARÁŽ V ŘEPÍCH. Tel.: 721 287 681
 

ZAMĚSTNÁNÍ

ZDRAVOTNÍ SESTRA S DLOUHOLETOU PRAXÍ v zubní 
ambulanci hledá místo na poloviční úvazek v Praze-
Řepích. Tel.: 605 218 047
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Veterinární klinika Delta
MVDr. Michael Růžička, s. r. o.

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00

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

JUDr. Luboš Vosyka
advokát

tel. 608 212 218
e-mail: akvosyka@seznam.cz

www.akvosyka.cz
Zázvorkova 2006/8 Praha 5 – Stodůlky

u st. Lužiny, metro B.

ZDARMA MOBILNÍ EET POKLADNA 
S VESTAVĚNOU TISKÁRNOU

Zaplatíte pouze licenci na 14 měsíců za 4 914 Kč
možnost získat licenci na 36 měsíců za 9 828 Kč
K dispozici jsou licence, které umožňují více IČ 
na jedné pokladně.
Kompletní nabídku najdete na:

www.2020eet.cz
● odolná 5,5ʺ dotyková pokladna 4G + Wi-Fi
● integrovaná 58mm tiskárna
● nabíjecí stanice
● čtečka EAN a QR kódů
● vysoká výdrž baterie

Pokladnu Vám přijedeme předvést, prezentaci si domluvte na:
objednavky@2020eet.cz, nebo telefonicky na 732 278 308

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

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

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

www.studio-giaccomo.cz 
Nevanova 1070/35

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

Adresa: Bělohorská 188/157, tel.: 731 650 892
mail: praktik@monse.cz, web: www.monse.cz

Ordinujeme pondělí - čtvrtek 7:30 - 18:00, pátek 7:30 - 13:00.
Nad rámec běžné léčebně-preventivní péče poskytujeme pracovně 

lékařské služby pro zaměstnavatele.

PŘÍJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
do Ordinace praktických lékařů v Praze 6, Břevnově.
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➩ VÝKUP ZA HOTOVÉ
➩ KOMISNÍ PRODEJ
➩ LEVNÁ A DOSTUPNÁ AUTA
➩ SPLÁTKY, POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ

AUTOBAZAR MOTOL

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

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

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

● Zájmové prográmky již od 1,5 roku
● Provoz denně, Po - Pá 7:30 - 18:00
● Celodenní stravování
● Víkendové řádění
● Prázdninový provoz
●
●
● Bezkonkurenční ceny, již od 40 Kč/hod.

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

První hodina zdarma :)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

FINAL_inzerce_battery_import_pobocka_praha_rozmer_17.pdf   1   16.09.2019   12:23:31

Odbloky a terapie dospělých a dětí

www.rodinneleceni.cz Tel.: 776 550 970

Kineziologie
Léčebné kódy
Autopatie
Semináře

Nabízím Vám svou pomocnou
ruku a profesionální služby 
realitního makléře!

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

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

Roderik Hyrman
603 456 275
roderik@hyrman.cz
www.realitni-asistent.cz 

Garance
KVALITY

20 let 
praxe

271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

VŠE PRO VÁŠ BYT

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

FUNKČNÍ KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA ZDARMA

FUNKČNÍ KONZOLE 
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA ZDARMA

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