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2. workshop – nový web MČ: 11. 6.

Dopravní situace v horních Řepích: 12. 6.

95. výročí založení řepského fotbalového klubu: 22. 6. 
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Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17

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

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

Aktuálně z radnice
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.repy.cz 
v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě v Odboru kanceláře starostky MČ Praha 17, Žalan-
ského 291, Praha-Řepy.
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Informace	o	výši	úplaty	za	předškolní	vzdělávání	v	mateřských	školách	zřizovaných	MČ	Praha	
17	pro	školní	rok	2019/2020
Rada se seznámila	s mechanismem stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských 
školách MČ Praha 17.
Rada vzala na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizova-
ných MČ Praha 17, která byla ředitelkami stanovena pro školní rok 2019/2020 v MŠ Laudova 
se speciál ními třídami na 800 Kč, v MŠ Bendova na částku 690 Kč, v MŠ Socháňova na částku 
628 Kč a MŠ Pastelka na částku 626 Kč.

Finanční	spoluúčast	MČ	Praha	17	na	vyšetření	zraku	dětí	v	předškolních	zařízeních
Rada se seznámila s žádostí obecně prospěšné společnosti Prima Vizus, o.p.s.
Rada schválila:
1.  Finanční spoluúčast městské části na vyšetření zraku dětí v předškolních zařízeních ve výši 

100 Kč na jedno dítě.
2. Platbu Prima Vizus, o.p.s. dle předložené faktury, jejíž součástí bude seznam vyšetřených dětí.
3. Zajištění financování této akce ze zdrojů kapitoly 04 Školství.

Modernizace	skladu	odpadků	v	ZŠ	genpor.	Fr.	Peřiny,	Socháňova	1139,	Praha	6	–	Řepy
Rada projednala přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Moder-
nizace skladu odpadků v ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 – Řepy“ zadané 
dle dle § 27 b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
Rada rozhodla o přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Moder-
nizace skladu odpadků v ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 – Řepy“ zadané 
dle dle § 27 b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek účastníka: DOMISTAV CZ a.s.

Navýšení	příspěvku	základním	školám	v	programu	MČ	Praha	17	pro	podporu	jazykového	
vzdělávání	My	ve	světě	–	svět	u	nás
Rada se seznámila s důvodovou zprávou k žádostem základních škol v programu MČ Praha 17  
pro podporu jazykového vzdělávání My ve světě – svět u nás.
Rada schválila navýšení příspěvku školám v rámci podpory jazykového vzdělávání My ve světě – 
svět u nás takto:
– ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha 6 - Řepy, Socháňova 19/1139        560 000 Kč
– ZŠ Jana Wericha, Praha 6 - Řepy, Španielova 19/1111                                82 750 Kč

 

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	19.	6.	2019	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRŮHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	-	Řepy.

Milí čtenáři,

možná právě sedíte na prosluněném balkoně vašeho bytu a s miskou zralých třešní na klíně vyhlížíte 
prázdniny. Je to tak, máme tady červen, který je bezesporu předzvěstí léta.
Naše ratolesti nyní ve škole dohánějí, co mohou, aby to vysvědčení bylo na velkou pochvalu a my 
„dospělejší“ horečně vybíráme dovolenou nebo již možná balíme kufry. Doufám však, že i v těchto 
nabitých dnech si najdete čas na nové číslo Řepské sedmnáctky, které právě otvíráte.
Kromě jiného vám přinášíme spoustu reportáží z akcí, které Řepy zaplavily v květnu. Bylo toho 
opravdu hodně, konalo se hasičské klání, nohejbalisté bojovali o pohár starostky, popřáli jsme vše 
nej našim maminkám a přátelsky klábosili na Dni sousedů na Bílé Hoře…
Myslím však, že ani červen nebude v nabídce akcí zaostávat. Můžete se těšit na tradiční Den dětí, 
jarmark, sportuchtiví nadšenci si mohou zaběhnout orienťák nebo oslavit s fotbalisty jejich výročí.
Ať už se vydáte kamkoliv, přeji vám příjemné zážitky a ve chvílích klidu i pěkné čtení s naší Sedm-
náctkou!

Radka Sálusová

Úvodní slovo
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Vážení čtenáři,

otvíráte červnové číslo Řepské sedmnáctky 
a já věřím, že vám zpříjemní hezké období 
začínajícího léta. Podobně jako každý rok, 
i letos je toto číslo zpravodaje nabité re-
portážemi z akcí, které se v Řepích v květnu 
udály. A že jich opravdu nebylo málo!

Ať už to bylo nohejbalové klání, Slavata 
Triatlon tour, Den Země nebo třeba Svátek 
sousedů. Ten jsme v letošním roce poprvé 
slavili na Bílé Hoře a musím přiznat, že jsem 
byla velice mile překvapena velkou účastí 
a zájmem návštěvníků. Věřím, že se podaří 
podobnou akci uspořádat i v příštím roce.

Samozřejmě i červen nám přinese mnoho 
zajímavého. Společně oslavíme Den dětí. 
Ten si můžete se svými ratolestmi vychutnat 
hned na dvou místech. V sobotu 1. června 
na zahradě Kláštera sester boromejek, 
2. června pak v Kulturním domě na Bílé 
Hoře.

Ani letos nevynechejte jarmark a 22. červ-
na se můžete připojit k oslavám 95. výročí 
fotbalového klubu TJ Sokol Řepy. 

Chcete-li se zapojit do veřejného dění, 
přijďte s námi diskutovat na setkání s obča-
ny na téma dopravní situace v horních Ře-
pích, které je připraveno 12. června v Kul-
turním domě na Bílé Hoře.

Přeji vám všem, aby byl červen pro vás 
příjemným měsícem, který bude zakončen 
vysvědčením, které přinesou v jeho závěru 
žáci našich škol!

Vaše starostka
Jitka Synková

Slovo starostky

Prší-li na Ladislava, déšt‘ 
po sedm neděl trvá.

Jaký je Petr a Pavel, 

takový bude i Havel. Na svatého Víta 
hlava ještě 

nedoléhá, u paty již
 svítá.

Jaké počasí o Medardu bývá, 

takové se v létě po něm ozývá.

Svatá Tonička mívá často 

uplakaná očička.
Na svatého Antona každá 
jahoda je červená.

Pranostiky na červen

Srdečně vás zveme 
na setkání s občany na téma

Dopravní situace v horních Řepích
Kdy: 12. června 2019 od 17 hod.

Kde: Kulturní dům Bílá Hora

Těšíme se na setkání s vámi! 
Martin Marek

Památku padlých za 2. světové války uctili představitelé naší městské části položením věnců 
na pietních místech v Řepích. Na fotografii zleva: místostarosta Ing. arch. Michal Štěpař, 
starostka Mgr. Jitka Synková, místostarosta Martin Marek, tajemník úřadu Bc. Petr Loučka, 
v pozadí Jaroslav Hájek.



OTÁZKA MĚSÍCE

4

OTÁZKA MĚSÍCE ČERVNA

Téma měsíce: Školství
Jak jste spokojeni se škálou školských zařízení v Praze 17?

Musím konstatovat, že nyní jsem s nabídkou škol-
ských zařízení v Praze 17 velmi spokojen. Až do-
nedávna tomu trošičku chybělo, ale i ten poslední 
kamínek do mozaiky zmizel po znovuzavedení II. 
stupně na pracovišti Laudova při ZŠ genpor. Františ-
ka Peřiny. Pyramida školského vzdělávání je myslím 
postavena velmi dobře, a to i co se rozmístění jed-
notlivých škol a školek týče, takže ve většině případů 
má každý možnost volby takřka v docházkové vzdále-

nosti bez nutnosti přecházení hlavních komunikací. To je velmi význam-
né především bezpečnostní hledisko. 
Pro nejmenší zde máme MŠ Laudova se speciálními třídami, MŠ Bendo-
va, MŠ Socháňova a MŠ Pastelka. Ze základních škol lze navštěvovat ZŠ 
genpor. Františka Peřiny, ZŠ Jana Wericha a i ZUŠ Blatiny. Sídlí zde i Ja-
ponská škola v Praze. Střední vzdělání lze získat na Mensa gymnáziu, 
Soukromé střední umělecké škole designu a Škole hotelnictví a gastro-
nomie. Nabídku doplňuje AMBIS Vysoká škola.

Jaroslav Bíro ODS

Hledání mateřské školy nás čeká již příští rok, ale 
když se podívám na pestrý program, který školky 
v Řepích prezentují, jsem přesvědčena, že každý 
rodič musí být více než spokojen.
Školek je v Řepích dostatek a z doslechu vím, že 
umístění dětí starších tří let bývá bez problému. 
Stejně tak si myslím, že se naše základní školy 
mají s čím pochlubit a co svým žákům nabídnout – 
ať už se jedná o různé studijní aktivity, kroužky 

nebo zájezdy. Věřím tedy, že našim dětem v tomto ohledu tady ne-
bude nic chybět.

Jana Mitásková

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz

Naše 4 MŠ kapacitně dostatečně pokrývají zákonné 
požadavky o tato školní zařízení. Všechny mají své 
školní vzdělávací programy zajímavé, některé z nich 
pořádají zájezdy na hory a k moři, jiné mají i speciál-
ní třídy pro skupinovou integraci, většina MŠ nabízí 
svým dětem i různé zájmové kroužky a všechny při-
pravují své žáky na bezproblémový vstup do školy. 
Přestože jsem ještě z pozice místopředsedy KKV MŠ 

nenavštívil, zdá se mi, že mají velice dobrou úroveň.  Možná za zamyš-
lení by stálo, zda největší MŠ Laudova (je komplexem 4 MŠ na různých 
místech), v budoucnosti nerozdělit na 2 samostatné subjekty. ZŠ Špa-

nielova a ZŠ Socháňova s odloučeným pracovištěm v bývalé ZŠ Laudova 
rovněž dostatečně pokrývají potřeby rodin z Řep, dokonce i ze Zličína. 
Po dřívějším zrušení ZŠ Žalanského a ZŠ Laudova patrně za rok či dva 
dojde opět k osamostatnění ZŠ Laudova. Naše ZŠ mají své školní vzdě-
lávací programy odlišné, což je dobře. ZŠ jsem už navštívil, tak bych 
si přál jejich lepší vybavení digitální technikou (interaktivní tabule, 
digitální panely atd. skoro do každé třídy) a větší zapojení do vzděláva-
cích soutěží v rámci Prahy 6 tak, aby i v silné konkurenci ZŠ a víceletých 
gymnázií naši žáci obsazovali přední místa. Otázku víceletého gymnázia 
v Řepích v současnosti považuji za bezpředmětnou, ale chybí mi tu DDM.

Mgr. Miroslav Šoukal ANO 2011

Jsem přesvědčena, že škála školských zařízení je 
rozhodně v Řepích dostatečná. A to ať už mluvím 
o školkách mateřských nebo školách základních. 
Na rozdíl od známých a kamarádek jsem místo ve 
školce pro své děti bez problému našla a po skon-
čení rodičovské dovolené tak mohla nastoupit 
zpět do zaměstnání. V porovnání s „hororový-
mi“ příběhy, které jsem slýchala ze všech stran, 
to opravdu šlo snadno a bez problémů. Základní 

školu jsem pak vybírala samozřejmě co nejblíž bydlišti a opět vše pro-
běhlo k naprosté spokojenosti.

Martina Hrubešová

Otázka na příští měsíc: Co vám udělalo v poslední době v Řepích největší radost?
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Poděkování pro všechny!
„Pálení čarodějnic“ je bezesporu akcí, která nemůže na konci dubna chy-
bět a každoročně potěší malé i velké návštěvníky. 
Věřím, že i letos si všechny „čarodějnice“ užily veselé rejdění a všichni pří-
chozí strávili na louce před úřadem příjemné odpoledne a večer. Dovolte 
mi tedy touto cestou poděkovat všem, kteří se na akci „Pálení čarodějnic“ 
podíleli. 
Mé díky současně patří i všem sponzorům, bez jejichž pomoci by akce jistě 
nebyla tak úspěšná. Právě díky spolupráci všech těchto lidí jsme měli mož-
nost opět si vychutnat atmosféru tohoto jedinečného odpoledne a večera.

Velice děkuji Sboru dobrovolných hasičů Praha-
-Řepy, firmě Sadovnický a zahradnický servis 
Chládek, Městské policii, Policii ČR, Centru so-
ciálně zdravotních služeb, skupině Pyroterra, 
hudebním skupinám High Five a Repromantic, 
Vězeňské službě ČR, všem účinkujícím dětem 
a jejich vedení, učitelkám ze ZŠ genpor. Fr. Peři-
ny a v neposlední řadě mým spolupracovníkům 
z Městské části Praha 17 a KC Průhon. Za mode-
rování akce patří můj dík Petru Kutheilovi.

Poděkování za finanční podporu a věcné da-
ry patří firmě: OK – VET, s. r. o., McDonald’s, 
Pekařství cukrářství Erika, Knihy-papír Josef 
Guriča, Pražské služby, a. s., Fotomobil Mařík, 
Gawnet, Restaurace Šalanda, Letiště Praha a. s. 
a Papírnictví Melhem.

Mgr. Jitka Synková, 
starostka
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Máme to za sebou, dalo by se říci s lehkou nadsázkou. Také by se dalo říci, 
že jsme to ustáli a zvládli bez nějakých výraznějších problémů. V poněkud 
pozměněném týmu a s některými novými partnery a spolupracovníky. 
Samozřejmě, že při organizaci akcí podobného formátu narazíte na díl-
čí problémy, ale obecně, myslím si, lze prohlásit, že Den sousedů na Bílé 
Hoře dopadl dobře. Bez ztrát na životech a výraznějších ztrát na fyzickém 
i psychickém zdraví v řadách organizátorů i návštěvníků. 
Naopak si troufám říct, že tento den si bude mnoho z nás pamatovat ještě 
dlouhou dobu. Nelze říci, že bychom neměli už dostatek zkušeností, do-
konce by se mohlo na první pohled zdát, že po pěti předchozích akcích pod 
hlavičkou Zažít Řepy, se nám do práce otiskne jistá rutina. Jenomže pokud 
si vymyslíte nové místo konání, vytvoříte realizační tým s novými lidmi a ta-
ké upravíte dramaturgii, vyleze vám na konci úplně jiná akce, plná nových 
úskalí, zádrhelů, ale také výzev, motivací, nadšení a nových přátelství.
Místem konání Dne sousedů na Bílé Hoře byla v sobotu 18. 5. 2019, jak 
sám název napovídá, lokalita naší městské části Bílá Hora, konkrétně ulice 
U Boroviček, v oblasti mezi ulicemi Ke Kulturnímu domu a Na Bělohorské 
pláni. 
Náš tým se po několika nezištných setkáních spojil k organizaci s herečkou 
Lucií Benešovou, která na Bílé Hoře žije a která si ji zamilovala tak, že sa-
ma přišla s nápadem Den sousedů uspořádat. Po několika setkáních jsme 
byli jejím nadšením tak nakaženi, že již nebylo cesty zpět. Vůbec je radost 
narazit na podobné nadšence. Zkusili jsme s naším nápadem oslovit vedení 
Kulturního domu na Bílé Hoře, který je v přímém sousedství místa konání, 
zda by se nechtěli k akci připojit a podpořit ji. Protože vedení Kulturního 
centra Průhon, pod který Kulturní dům patří, je velmi osvícené o otevře-
né, dohodli jsme parametry spolupráce a celá mašinerie začala postupně 
nabírat na obrátkách. Klíčovým partnerem celé akce ovšem zůstává vede-
ní městské části Praha 17, které opět projevilo velké pochopení a empatii 
k sousedskému setkávání a celou akci podpořilo tím, že se stali hlavním 
partnerem a pomohli nám nejen s organizací záboru ulice, ale také s ře-
šením různých dalších technických a organizačních záležitostí. Nemluvě 
o osobním přístupu kompetentních úředníků a také starostky Jitky Synko-
vé a místostarosty Martina Marka. Zkrátka, aby to soukolí do sebe dobře 
zapadlo a vše fungovalo hladce, je zapotřebí účasti mnoha lidí. Za to jsme 
pak všichni odměněni opravdu závratnou účastí a spokojeností všech ná-
vštěvníků, účinkujících i stánkařů, kterých se nám sešlo více než dvacet! 
Všechny prodejní stánky a dílničky postavili řepští občané, naši sousedé, 
kteří se dlouho dopředu připravovali a dali do toho všechno! Mnozí z nich 
nám zapůjčili stoly, židle, stany a někteří dokonce své zahrady. Během 
dne se k nám připojovali přímo bělohorští rezidenti a dodatečně nosili své 
věci a aktivně se zapojili do průběhu akce. Řekněte, kdo z vás, kteří jste 
tam v sobotu byli, jste se aspoň na chvilku neposadili v našem pouličním 
obýváku? Nepopiratelně jedinečná atmosféra byla podpořena technickým 

zázemím pánů zvukařů a účinkujících hudebníků. Na podium dokonce vy-
stoupili dva kulturisté z fitness studia vzdáleného asi 300 metrů, které zá-
bavnou a přirozenou formou na podiu uvedla Adéla Gondíková, která nás 
přišla také podpořit. 
A co si vybavím já? Například to, že úderem poledne, kdy jsme ještě řešili 
elektrické připojení ke stánkům, se ulice začala rychle plnit a ve dvě hodiny 
už ji nebylo možné plynule projít. A plno bylo celý den. Ten pohled se žád-
nému z organizátorů čehokoliv nikdy neokouká! Protože všichni, kdo jsme 
na této akci pracovali, to děláme právě pro to. Pro ten pohled na spokojené 
a bavící se tváře! Stánky plné zboží a dílniček pro dospělé i děti obklopené 
hrozny nadšených zájemců. Vyrábět jste mohli ze dřeva, květin, vyrobit si 
placky, vojenské psí známky, seed bombs, ozdobit si perníčky, trička i obli-
čeje. A ke koupi, ke koupi bylo asi opravdu úplně vše, snad kromě počasí. To 
se nad námi smilovalo a připravilo nám krásný slunný víkend. 

Součástí celého dne byl také odpolední program v areálu Poutního místa 
na Bílé Hoře spojený s komentovanou prohlídkou areálu, ukázkou práce 
studentů na rekonstrukci fresek, koncertem Řepského sousedského sboru 
a večerní hudební program v sále KD Bílá Hora.  
Díky vám všem, kdo jste za námi přišli a pomohli vytvořit dokonalou sou-
sedskou a přátelskou atmosféru! 
Mnoho návštěvníků mi říkalo, že měli možnost potkat se a seznámit s lid-
mi, které potkávají třeba na kroužcích a ve škole a neměli nikdy pořádnou 
příležitost si popovídat, natož dozvědět se, že třeba něco vyrábějí, pokud 
tam třeba měli stánek, nebo si prostě jenom potykat. 
A takové by to mělo být a takové to opravdu celé bylo! Snažíme se vás 
nezklamat, tak jak jsem tady již několikrát sliboval a věřím, že se nám to 
daří. Těšíme se na další setkání s vámi! Ať už na dalším ročníku Zažít Řepy 
Jinak 2019 nebo na jiných akcích, které pořádá některý z velkého množství 
spolků a sdružení tady u nás v Řepích. Jejich akce jsou krásné a naplňuje 
nás radostí, že jsme toho součástí. Řepy prostě žijí a máme se tu rádi!

Děkujeme! 
Za celý realizační tým Josef Dirbák, soused

Den sousedů na Bílé Hoře

foto: -mish-

foto: -mish-

foto: Hana Pudilová
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Odpoledne 7. května odstartoval na louce před radnicí již devátý ročník 
soutěže Slavata triatlon tour. Jedná se o závod, který Tomáš Slavata pořá-
dá pro všechny zájemce z řad veřejnosti, ale také pro děti z dětských do-
movů. Tento závod se koná na mnoha místech celé České republiky a všude 
tak spojuje svět dětí z běžných rodin a dětských domovů.
Tomáš Slavata zajišťuje zapůjčení potřebného vybavení, takže se zúčastnit 
může opravdu každý, tedy i děti, které třeba vlastní kolo nemají.
Letošní ročník byl však velmi výjimečný. Tomáš Slavata přímo na louce 
před zahájením samotného závodu vstoupil do manželství se svou dlouho-
letou přítelkyní. K sňatku jim kromě mnoha blízkých a přátel popřály i děti 
z Dětského domova Krompach, které na závod dorazily ve velkém počtu 
a zaplnily celý autobus.

Připojujeme se ke gratulantům a přejeme hodně štěstí a lásky!
-ras-

Slavata triatlon tour 2019

foto: -mish-

Den matek, který připadá na druhou květnovou neděli, je jistě milou pří-
ležitostí, jak všem maminkám vyjádřit díky a potěšit je třeba kytičkou ne-
bo drobným dárkem. Den matek slavíme i v Řepích, kdy je dárek v podobě 
příjemného hudebního odpoledne připraven pro členky (a samozřejmě 
i jejich mužský doprovod) našich seniorských klubů. Oslava pro všechny 
maminky a babičky letos proběhla v neděli 19. května. Přítomným dámám 
k jejich svátku popřála všechno nejlepší starostka MČ Praha 17 Jitka Syn-
ková. Chybět nemohli ani zástupci Centra sociálně zdravotních služeb Jin-
dřich Kadlec, Jaroslava Šimonová a Monika Čermáková. 
Pro všechny příchozí byla připravena kytička a samozřejmě nechybělo ani 
drobné občerstvení. K dobré náladě nedělního setkání přispěla hudební 
produkce skupiny Vitamín, která celé odpoledne hrála známé písničky 
mnoha žánrů. Zaplněný parket svědčil o tom, že se všichni přítomní bavili 
a věřme, že toto odpoledne bylo pro přítomné maminky hezkým dárkem.

-ras-

Oslavili jsme Den matek

foto: -ras-

Ve čtvrtek 25. dubna proběhla další oslava řepských jubilantů. Příjemné 
setkání ve slavnostním duchu bylo pro naše jubilanty připraveno opět ve 
velkém sále Kulturního centra Průhon, realizaci celého odpoledne zajistily 
matrikářky z Odboru občansko-správního.
Ani tentokrát nechybělo drobné pohoštění, ale hlavně hudební dárek. 
Ten již tradičně byl v režii dětí z Muzikálového kroužku ze Základní školy 
genpor. Františka Peřiny, pod vedením učitele Miroslava Maxanta. Tento-
krát zde vystoupilo dívčí trio, které přítomným oslavencům zpříjemnilo 
odpoledne muzikálovými i pohádkovými melodiemi.
Po vystoupení dívek již následovaly gratulace z rukou starostky Jitky Syn-
kové, která každému oslavenci osobně poblahopřála a předala drobný dá-
rek a květinu.

Svá jubilea oslavili:
Jiří Novák, Irma Sosnová, Markéta Janovská, Květuše Kasíková, 
Iluška Blažková, Libuše Kůželová, Marie Kynterová, Helena 
Johanidesová, Jaroslav Dejmek, Marie Čermáková, Karel 
Vandas, Vlastislav Hnízdo, Jaroslav Šindelář, Jiří Pavla, 
Stanislav Marek, Jaroslav Fridrín, Jarmila Kubálková, 
Marie Fridrínová, Jiří Glaser, Milan Linder, 

Ivana Zuzaňáková, Miroslava Janotová, Josef Svrchokryl, Vlasta 
Čápová, Květoslava Hnízdová, Marie Snopková, Jiří Kubálek, 

Josef Čapek, František Novák, Karol Eremiáš, Stanislav 
Schořík, Růžena Marečková, Alexej Hylmar.

-ras- 

Blahopřáli jsme našim jubilantům

foto: -ras-
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Deratizace v Řepích
Harmonogram	pro	jaro
➥  3.	6.	–	28.	6.	2019		

Ulice Makovského, Zrzavého, Skuteckého, Laudova, Součkova, 
Mrkvičkova, Nevanova, Šímova, Galandova, Na Chobotě, 
Drahoňovského, Vondroušova, Reinerova, Žufanova,  
Bazovského.

Harmonogram se v průběhu deratizace může upravovat a uvedená data 
jsou informativní, průběh deratizačních prací ovlivňují jednak klimatic-
ké podmínky, ale i urgence výkonu v postiženějších lokalitách, kde je 
zásah neodkladný. 

Bc. Eva Soukupová

Sběrné dvory
Objemný odpad lze zdarma odložit také v nejbližších sběrných dvorech: 

•	Praha	6	–	Dejvice,	ul.	Proboštská	1,	tel.:	736	518	204

•	Praha	5	–	Jinonice,	ul.	Puchmajerova,	tel.:	731	142	348

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

Nebezpečný odpad
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mo-
hou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat 
k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: 

✗   rozpouštědla, kyseliny, zásady

✗   fotochemikálie 

✗   pesticidy 

✗   zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry) 

✗   olej a tuk (kromě jedlého) 

✗   barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice 

✗   detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) 

✗   léčiva 

✗   baterie a akumulátory 

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

NVelkoobjemové kontejnery  
v ČERVNU
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány ve všední dny 
v odpoledních hodinách od	 14	 do	 18	 hod. a o víkendu od	 12	 do	
16	hod. Po	celou	dobu	přistavení	bude	přítomna	obsluha, která bu-
de koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou na daném stanovišti 
zůstávat přes noc. 

•				 1.	6. 12–16 hod. Ke Kulturnímu domu × U Boroviček

•				 6.	6. 14–18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)

•			 7.	6. 14–18 hod. Park. Na Moklině (u rest. U Sklíčka)

•			13.	6. 14–18 hod. Křižovatka ul. Laudova × K Trninám

•			14.	6. 14–18 hod. Parkoviště ul. Galandova

•			22.	6. 12–16 hod. Parkoviště Hofbauerova × Žufanova

•			27.	6. 14–18 hod. Parkoviště Drahoňovského

Co	lze	odložit	do	VOK

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

Co	nelze	odložit	do	VOK

✗   směsný	komunální	odpad, který lze vhodit do běžné sběrné 
nádoby (popelnice, kontejneru) 

✗   nebezpečné	složky	komunálního	odpadu (jako např. baterie 
a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky) 

✗   odpad	ze	zeleně	(větve, posekaná tráva apod.)

✗   elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, 
přehrávače, telefony apod.) 

✗   stavební	suť

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

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

UPOZORNĚNÍ	PRO	OBČANY

Trasa	B			13.	7.	(sobota)	

•  ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085) 8.00 – 8.20

•  ul. Laudova (slepé rameno – nad ZŠ) 8.30 – 8.50

•  ul. Nevanova (proti bývalému zdravotnímu 
středisku č. 1079)

9.00 – 9.20

•  ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050) 9.30 – 9.50

•  ul. Mrkvičkova (dle možnosti zastavení) 10.00 – 10.20

•  ul. Na Fialce I. 10.30 – 10.50

•  ul. Brunnerova (parkoviště) 11.00 – 11.20

•  křižovatka ul. Březanova – U Boroviček 11.30 – 11.50

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

Trasa	A			1.	6.	(sobota)	

•  ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu) 8.00 – 8.20

•  křižovatka ul. Severýnova – Kolínova 8.30 – 8.50

•  křižovatka ul. Žalanského – Ke Kaménce 9.00 – 9.20

•  ul. Čistovická (parkoviště proti Scuderia Praha) 9.30 – 9.50

•  křižovatka ul. Opuková – Boršovská 10.00 – 10.20

•  křižovatka ul. Třanovského – Čistovická 10.30 – 10.50

•  křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu – Opuková 11.00 – 11.20

•  křižovatka ul. K Motolu – Čistovická 11.30 – 11.50
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Stanoviště VOK

Takhle	vypadá	bezohlednost	k	druhým	i	k	životnímu	prostředí!

Během měsíce května se ve Španielově ulici objevily tyto dvě lednice. Pů-
vodní majitel patrně předpokládal, že se jedná o „drobný“ elektroodpad, 
který se „JEN“ nevešel do kontejneru pro tento odpad určený?!
Je neuvěřitelné, jak naši spoluobčané dokážou být bezohlední…

Sekání trávy
V poslední době se často můžeme setkat s tím, že mnohé obce v České 
republice přistupují k úpravě sečí trávy na svých pozemcích. Je to dáno 
několika faktory. 
Všeobecně se předpokládá, že následující roky budou stále sušší a chud-
ší na dešťové srážky. S tím samozřejmě souvisí úbytek spodních vod, 
možnost zadržení vody v půdě, úbytek hmyzu atd. V současnosti to vy-
padá, že spíše než k sekání trávy, jak jsme byli zvyklí v předchozích le-
tech, budeme postupně přistupovat ke snižování počtu sečí a naopak ke 
zvyšování zálivky. Městská část Praha 17 se snaží o kvalitní péči o zeleň 
a v minulých dnech proběhla jednání, která na základě trendů poslední 
doby či také metodiky Magistrátu hlavního města Prahy, mají za výsledek 
šetrnější režim sekání. 
Odbor životního prostředí a dopravy společně s místostarostou Marti-
nem Markem korigují seče tak, aby byly brány v potaz klimatické podmín-
ky, aktuál ní místa sekání nebo například výška sekané trávy. 
Zároveň bylo rozhodnuto, že na spodní části louky před městským úřadem 
a na dalších vybraných místech bude počet sečí omezen a budoucnost 
ukáže, co příroda umí.

Mgr. David Zlatý,
vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, 
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky 
ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.
Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), 
jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, bio-
logicky nerozložitelné odpady apod.
Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy. 

UPOZORNĚNÍ!
Biovoky budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, v případě na-
plně ní kontejneru před koncem doby přistavení budou kontejnery měněny 
za prázdné. 

Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Stanoviště	BIOVOK:

ČERVEN:
•		 1.	6.	 (so)	 13	–	16	hod.	 Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
•	15.	6.	 (so)	 13	–	16	hod.	 Park. Na Moklině (u rest. U Sklíčka)
•	16.	6.	 (ne)	 13	–	16	hod.	 Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
•	23.	6.	(ne)	 	 9	–	12	hod.	 Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
•	28.	6.	(pá)	 15	–	18	hod.	 Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Kam s bioodpadem

➊   ul. Šímova – u objektu Bílý Beránek

➋   ul. Drahoňovského – parkoviště 
u podz. garáží

➌   ul. Galandova – parkoviště

➍   ul. Hofbauerova × Žufanova – 
parkoviště

➎   ul. Na Moklině – parkoviště naproti 
rest. U Sklíčka

➏   ul. Laudova × K Trninám

➐   ul. Ke Kulturnímu domu × U Boroviček

Zdroj: www.seznam.cz



OSLAVY 30 LET 
SVOBODY  
A DEMOKRACIE 

Přednáška: Železná opona 
v Československu

Scénické čtení s hudbou a zpěvem:
Dopisy Olze

Divadlo:  
Audience -- Václav Havel

The Plastic People of the Universe  
(Janíček, Brabenec, Kvasnička, Judl, Babka)  

Koncert:  
Jaroslav Hutka

Zveme všechny generace na přednášku historika Mgr. Vojtěcha Ripky, Ph.D., z Ústavu pro studium tota-
litních režimů. Takzvaná železná opona spoluurčovala život v Československu po celé období 1948-1989. 
Zaměříme se na život a smrt v 50. letech na železné oponě a na to, jakým způsobem se vytvářela před-
stava o této neprostupné hranici mezi obyvateli. KC Průhon: Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Projekt s názvem Dopisy Olze vznikl za účelem uctění 30. výročí sametové revoluce. V rámci toho-
to jedinečného programu zazní hudba světových i českých autorů, která bude prokládána čtenou 
korespondencí Václava Havla v podání české herečky Valérie Zawadské. Účinkují: Valérie Zawadská 
(četba), Zbyňka Šolcová (harfa), Eva Garajová (mezzosoprán). KC Průhon, Společenský sál KC Průhon.

Pivní exkurze do doby „dávno minulé“, do doby, která již neexistuje, a tudíž se stává něčím jako science- 
fiction. Nebo ne? Navštívíme zákoutí pivovaru, kde si sládek jednoho dne předvolá na kobereček svého 
poněkud komplikovaného podřízeného Vaňka. Ztratíme se na okamžik v minulém čase, jako v pohádce, 
v níž jeden koulí, druhý přikuluje a vedoucí to všechno bedlivě sleduje, abychom se opět šťastně vynoři-
li. Někdo se zasměje, jiný zanadává, některý polituje, ale všichni si dáme pivo, protože „u nás všichni pije-
me pivo!“. Hraje: Divadlo D21 - Lukáš Šolc, Jiří Panzner j.h. Vhodné od 15 let. Délka: 60 min. KD Bílá Hora. 

Legendární skupina The Plastic People of the Universe, významný představitel československé under-
groundové hudební scény, před dvěma lety částečně obměnila svoji sestavu. Stávající členové – letitý ka-
pelník Josef Janíček, lídr a většinový textař Vratislav Brabenec a bubeník Jaroslav Kvasnička k sobě přizvali 
tvořivého baskytaristu Johnnyho Judla jr. a vyhledávaného kytaristu Davida Babku. V této sestavě absol-
vuje klubové a festivalové koncerty. V roce 2018 skupina oslavila 50 let od svého založení. KD Bílá Hora. 

Koncert v rámci Zahájení kulturní sezóny v KD Bílá Hora. Jaroslav Hutka od roku 1966 působí jako 
písničkář. Od konce 60. let hraje a zpívá vedle svých vlastních písní (některých s melodiemi B. Dylana, 
Donovana, V. Veita, P. Kalandry, H. Cignera a texty Z. Růžové) též moravské lidové písně a balady, ze-
jména ze sbírek F. Sušila a F. Bartoše. Z jeho básní, „básnivých povídek” a deníků ze 60. let, jež psal ved-
le svých písňových textů, byly dosud zveřejněny pouze ukázky. V roce 1972 spoluzaložil písničkářské 
sdružení Šafrán. Roku 1977 byl obviněn z nedovoleného podnikání a bylo mu znemožněno veřejně 
vystupovat. V jeho pražském bytě v Neklanově ulici byla nahrána část LP desky Zakázání zpěváci dru-
hé kultury, na níž vedle nazpívání vlastních písní doprovodil na kytaru Martu Kubišovou. KD Bílá Hora. 
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Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Sochaňova 1220/27, 163 00   Praha - Řepy, tel. produkce: 728 404 042, e-mail: info@pruhon.cz

Kulturní dům Bíla Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00  Praha 6 – Řepy, tel. provoz a pronajmy: 739 883 621, provoz@kdbh.cz, 
tel. produkce: 777 320 390, produkce@kdbh.cz, www.kdbilahora.cz, facebook.com/kdbilahora. Předprodej vstupenek: osob-
ně na recepci KC Průhon, online přes GoOut.cz. Vstupenky k dostaní také na místě před akcí. Změna programu vyhrazena.

Během druhé části roku 
2019 přinášíme kulturní 
akce k připomenutí si 
listopadových událostí  
a sametové revoluci  
v roce 1989. K oslavě 30. 
výročí svobody a obnovení 
demokracie si nenechte 
ujít tematické akce  
v KC Průhon a KD Bílá Hora.

A4 KCP 06-19 30 let.indd   1 27.05.19   21:13
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V pondělí 29. dubna proběhl ve společenském sále Kulturního  centra 
Průhon první z řady veřejných workshopů k nové podobě webu měst-
ské části. Tématem byla úvodní stránka a přehledná navigace. 
Účastníci workshopu se seznámili s výsledky ankety, která proběhla v úno-
ru, a s ukázkami možných podob základních funkcí hlavní stránky, jako 
jsou například navigace, akce nebo upoutávky a upozornění. Následně se 
přesunuli po skupinách k pracovním stolům, kde si vše vyzkoušeli, otesto-
vali a prodiskutovali prostřednictvím zjednodušených ukázek. 

Druhým tématem byla struktura webu. Pomocí workshopu jsme chtěli zjis-
tit, kde by se z pohledu běžného občana měla jednotlivá témata v rámci 
webu nacházet, případně jak by se měla nazývat. Společně jsme si vyzkou-
šeli různé scénáře od vyřízení dokladů, přes bydlení, až po lékaře a testo-
vali jsme, zda jsou snadno k nalezení.

Druhý workshop se uskuteční v úterý 11.	 června	 od	 17	 hod. v zasedací 
místnosti úřadu městské části. Tématem tentokrát budou projekty a ka-
lendář. 

Pracovní skupina
Martin Marek, Michal Štěpař, Petr Loučka,

Jakub Hradil a Martin Štěpař

Připravujeme nový web – zapojte se!

V druhé polovině dubna proběhl na fakultě architektury ČVUT studentský 
workshop na téma budoucího rozvoje řepského hřbitova včetně úprav 
přilehlých veřejných prostranství. Do workshopu se zapojilo 19 studentů, 
kteří vytvořili 6 týmů.
Studenti pracovali pod vedením zkušené zahradní architektky Radmily Fin-
gerové, která si ke spolupráci přizvala architektku Karin Grohmannovou. 
Společně se zamýšleli nad současnou úlohou hřbitova v rámci města, způ-
sobech pohřbívání a pietou za zesnulé.
Výsledky své práce následně představili na veřejném setkání, které se 
uskutečnilo 9. května ve společenském sále Kulturního centra Průhon. 
Mohli jsme vidět různé pohledy na podobu kolumbárií i nové přístupy k po-
hřbívání formou květinové vsypové louky nebo lesního hřbitova. Studenti 

také kladli důraz na vytvoření míst pro odpočinek, rozjímání a vzpomínání 
na zemřelé, a na návaznost a propojení hřbitova s okolím. Po každé pre-
zentaci proběhla diskuse, díky které studenti získali zpětnou vazbu a po-
hled laické veřejnosti.

Studentské práce nejsou hotové projekty určené k následné realizaci. Jsou 
zdrojem podnětů, které by nám měly usnadnit otevření konkrétního téma-
tu a utřídění si vlastních myšlenek a základních potřeb a požadavků. Více 
informací včetně všech studentských prací najdete na www.repy.cz/hrbi-
tov. Budu rád, pokud mi na michal.stepar@praha17.cz napíšete své pod-
něty, nápady, případně i připomínky k budoucí podobě řepského hřbitova.

Michal Štěpař, místostarosta

Řepský hřbitov podle studentů architektury

foto: -mish-

Akce se koná pod záštitou Mgr. Mileny Johnové, radní hl. m. Prahy pro oblast 
sociální politiky a zdravotnictví.

V týdnu od 10. do 16. června proběhne v Praze v rámci projektu MPSV, jež je 
zaměřen na osvětu náhradního rodičovství, Týden pěstounství.

K tomuto projektu se připojilo mnoho městských částí různými akcemi, 
které budou probíhat během celého týdne. Více informací naleznete na 
www.tydenpropestounstvi.cz

Městská část Praha 17 se k akci připojí  
„Dnem	otevřených	dveří	pro	zájemce	o	pěstounství“, 
který se bude konat 12.	června	od	13	do	17	hod., 
Makovského ul. 1141, Praha-Řepy.



  4. červen –  Malujeme bez pomocí rukou

  5. červen –  Keramické odpoledne

  7. červen –  Interaktivní hry

11. červen –  Savujeme, malujeme trička

12. červen –  Taneční soutěž

14. červen –  Voňavé sáčky

18. červen –  Sportovní hry na zahradě

19. červen –  Povídáme si o šikaně

21. červen –  Antistresové míčky 

25. červen –  Soutěžní klání „Máš minutu“

26. červen –  Hrajeme pantomimu 

28. červen –  Disko v Klubu 17 aneb loučíme se se školním rokem, 
Den otevřených dveří

INFORMUJEME
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Plán Klubu 17            červen 2019

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

Programy pro řepské seniory červen 2019 

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 7.00 do 15.30 hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Klub	seniorů	Průhon
Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17, 
 Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program	 v	 červnu:	 4.	 6.	 Klubové grilování, 
11.	6. Beseda s Ing. J. Šimonovou, 18.	6. Be-
seda s V. Zawadskou, 25.	6. Klubové setkání.

Klub	Gemini	(zdravotně	znevýhodnění)
První pondělí v měsíci zrušeno, každé další 
pondělí od 14.30 do 16.30 hodin v Klubu 17, 
Socháňova 1221, Praha 17. 
Klub vede Martin Prouza.
Program	v	červnu:	3.	6. Zrušeno, 10.	6. Klubo-
vé setkání, 17.	6. Klubové setkání, 24.	6. Klu-
bové 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	 červnu:	 5.	 6.	 Beseda s p. Háj-
kem, Tai-či, 12.	6.	Zdravý životní styl, beseda 

s Mgr. M. Svobodovou, 19.	6. Klubové setkání, 
26.	6.	Klubové setkání. 

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17. 
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Program	v	červnu:	4.	6. Byly jsme v Olomouci 
– beseda, 11.	6. Zážitky z výletu do Karlových 
Varů, 18.	 6. Klubové setkání,	 25.	 6.	 Kam na 
dovolenou – zkušenosti a poznatky.

Klub	dobré	nálady
Setkávání vždy předposlední čtvrtek v měsíci 
od 17.00 hod., v CSZS, Bendova 1121, Praha 17. 
Pod vedením Evy Gutové.
Program	 v	 červnu:	 20.	 6. Sejdeme se napo-
sledy před prázdninami, abychom se rozloučili 
se sezónou, ale také oslavili narozeniny všech 
přítomných, což jednotlivě nestíháme během 
roku. 

Klub	aktivního	stáří	
(KLAS)
Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, Kul-
turáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 
Praha 17. 
Klub vede Světlana Rozkowetzová.
Program	 v	 červnu:	 3.	 6.	 Klubové setkání, 
10.	6. Oslava jubilantů, 17.	6.	Klubové setkání, 
24.	6.	Klubové grilování.

Poradenské centrum Okamžik, z. ú. – 
poradenství pro lidi se zrakovým postižením, 

jejich rodinné příslušníky a blízké,  
kteří jim pomáhají.

➼  Jsme tu pro všechny, kteří se vyrovnávají se ztrátou zraku. 
Podporu a poradenství u nás poskytují vidící i nevidomí 
odborní poradci.

➼  Zprostředkujeme informace o navazujících službách a kontakty 
na ně.

➼  Pomůžeme s orientací v dávkách sociálního systému  
(příspěvek na péči, průkaz osob se zdravotním postižením,  
dávky státní sociální podpory a dalších).

Kontaktovat nás můžete v Poradenském centru  
(Na Strži 40, Praha 4) na tel. číslech: 233 371 277, 774 209 055 

nebo na e-mailu: poradna@okamzik.cz. 



INFORMUJEME

Centrum	aktivního	stárnutí	z.	s.,	Pohořelec	6,	118	00	Praha	1	
www.aktivnistarnuti.org	|	info@aktivnistarnuti.org

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

Úterý 4. 6. 2019 –  komentovaná prohlídka

„Anežský klášter a okolí“

Prohlédneme si nejenom interiéry: 2 rajské dvory, křížovou 
chodbu, 5 kostelů, refektář a kapitulní síň, ale i 3 klášterní za-
hrady se sochařskou výzdobou a 2 studnami, pekárnou a mno-
ha objekty z doby románské, gotické, barokní a postmoderní. 
Závěr vycházky bude v kavárně U sv. Anežky.

Sraz v 11 hod na stanici „Nemocnice Na Františku“, autobus 207. 
Prohlídku povede Ing. Stěnička ze spolku Pragos.  
Doba trvání 1–1,5 hodiny. Vstupné 50 Kč.

Program vycházek Prahou pro seniory 

Červen 2019
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Sběr víček je nejen 
přínosná ekologická 

činnost, ale může  
pomáhat i v úplně  
jiných oblastech. 

Chcete-li se k nám přidat, 
kontaktujte Ekotým  
ZŠ Jana Wericha na  

info@zs-jana-wericha.cz

Sběr víček pomáhá

6.	Pochod	podél	
Prokopského	potoka

Datum: úterý 11. června 2019

Start místo:  metro B „Stodůlky“, výstup Západní město, 
Britská čtvrť, Vodafone

                Čas: 17 až 19 hod.
         Počasí: v dešti i na slunci

Startovné: děti do 15 let       5 Kč
 člen KČT     15 Kč s platným průkazem
  zákazník Pražské plynárenské a.s. 

                              15 Kč se zákaznickou kartou
 ostatní     30 Kč

Trasa 8 km:  Pramen Prokopského potoka – Nepomucký 
rybník – Asuán – Prokopské údolí a jezírko 
v zatopeném lomu – Hlubočepy

Mapa: KČT 36 Okolí Prahy-západ

Cíl místo:  S6, žst. Praha-Hlubočepy, Besední restaurace 
U Ritschelů

          Čas: 18.30 až 20.30 hod.

Pořadatel: KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl Sparta

Kontakt:  Ing. Miroslav Juráň / mobil: +420 776 186 161 
/ e-mail: juran@centrum.cz



1.	6.	Dětská	pouť – zábavné odpoledne se soutěžemi k Mezinárodnímu 
dni dětí.
Zahrada Domova, vstupné dobrovolné, od 14 hod.

2.	 6.	 Harfa	 a	 violoncello – koncert absolventek Hudební fakulty AMU 
v Praze, jejichž cesty se po studiích rozdělily: zatímco Mileva Fialová (vi-
oloncello) odešla do zahraničí, vyučovala na konzervatoři ve švýcarském 
Sionu a nyní působí jako zástupce koncertního mistra v Het Residentie Or-
kest v Den Haag (Nizozemí), je Lydie Härtelová (harfa) členkou Symfonic-
kého orchestru Českého rozhlasu a profesorkou Pražské konzervatoře. Za-
zní skladby J. S. Bacha, B. Marcella, R. Schumanna, M. Tourniera a dalších.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17 hod.

9.	6.	Koncert	orchestru	Musica	Alternativa pod vedením Jaroslava Ko-
řána a Jiřího Šimáčka, zpěv – Šárka Venclová, na programu: skladatelé 
vrcholného klasicismu (J. Haydn, W. A. Mozart a L. van Beethoven), dále 
A. Dvořák, B. Smetana, Z. Fibich, J. J. Ryba a G. F. Händel.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17 hod.

11.	6.	Koncert	pro	violoncello, účinkují: Vladimír a Marek Sůvovi – vio-
loncello, prof. Hana Fosterová – klavír, na programu J. Haydn, J. S. Bach, 
A. Dvořák a další.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

13.	6.	Letniční	tance – vystoupení žáků waldorfské ZŠ Dědina pod vede-
ním Stanislavy Egyedové.
Zahrada, vstup volný, od 10 hod.

16.	6.	Klavírní	trio	mladých	hudebníků	z	Gymnázia	a	Hudební	školy	
hl.	města	Prahy, Pavol Praženica (klavír), Natálie Toperczerová (housle), 
David Pěruška (violoncello), na programu: F. Mendelssohn – Bartholdy, 
J. Brahms, E. H. Grieg a O. Kukal.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 16 hod.

19.	6.	Trampské	písně v podání učitelů a žáků ZŠ U Boroviček. 
Denní stacionář, vstup volný, od 9.30 hod.

20.	6.	Koncert	sboru A(COR)D	Motol pod vedením Josefa Popelky, na 
programu: klasická hudba, jazzové skladby a české lidové písně v úpravě 
pro více hlasů.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 16 hod.

21.	6.	Flétna	a	klavír – letní koncert žáků Zuzany Hrbkové z KC Průhon.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 17 hod.
23.	6.	Francouzské	inspirace, účinkují: Duo Dacapo (Kateřina Macour-
ková Hlaváčová – flétna, Michal Macourek – klavír), Daniela Oertero-
vá – housle,	na programu: J. Ibert, B. Martinů, Ph. Gaubert a G. Fauré – 
skladby pro flétnu, housle a klavír.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

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

KALENDÁŘ AKCÍ
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Domov	sv.	Karla	Boromejského program na červen 2019
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Knižní  
bazar

Řepské setkání  
pěveckých sborů

LiStOVáNí: Můj příběh - 
9,58 (Usain Bolt)

Přednáška: Železná opona 
v Československu

Přijďte a přineste knihy, které chcete poslat dál nebo získejte nové úlovky 
do své knihovny. Potkat se můžete se svými sousedy a předat, nebo pro-
dat jim své knížky napřímo. Máte doma knihy, vinyly, či CD, které byste 
chtěli prodat za bazarové ceny? Rezervujte si své prodejní místo! Počet 
prodejních míst je omezen. Vybíráme vratnou zálohu ve výši 100 Kč, která 
vám bude vrácena při odchodu. Rezervace prodejního místa telefonicky: 
601 324 852, nebo osobně: recepce KC Průhon. Součástí bude i sdílený 
bazar, kam můžete knihy volně odložit, nebo si je naopak zdarma odnést. 
Open-air bazar knih se koná před KC Průhon na prostranství u Kniho-
budky. Nerozebrané knihy ze sdíleného bazaru budou po akci věnovány 
do Knihobudky. V případě nepříznivého počasí sledujte www.pruhon.cz 
nebo FB stránku: fb.com/kcpruhon (pro prodávající vstup vratná záloha 
100 Kč; nakupující a zájemci o sdílený bazar vstup zdarma) 

Na koncertě vystoupí pěvecký sbor Carmina Nova pod vedením sbormis-
tryně Lucie Hřebíkové, pěvecký spolek Babinský pod vedením sbormistra 
Martina Boukala a Řepský sousedský sbor pod vedením sbormistrů Pavla 
a Tomáše Rabasových. Společenský sál KC Průhon. (vstupné dobrovolné)

LiStOVáNí střílí do dalších neobjevených žánrů, a to přímo do dvou: do 
sportovní literatury a životopisu. Kniha vypráví o nejrychlejším sprinte-
rovi všech dob, Usainu Boltovi - nejrychlejším člověku na světě. “ Můžete 
se těšit na 2000 vtipů na metr čtvereční! Scénická skeč ze stejnojmenné 
knihy o nejrychlejším sprinterovi všech dob. Hrají: Alan Novotný a Lukáš 
Hejlík. Délka: 45 min. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 120 Kč základ-
ní/100 Kč studenti a senioři)

Zveme všechny generace na přednášku historika Mgr. Vojtěcha Ripky, 
Ph.D., z Ústavu pro studium totalitních režimů. Takzvaná železná opona 
spoluurčovala život v Československu po celé období 1948-1989. Zamě-
říme se na život a smrt v 50. letech na železné oponě a na to, jakým způ-
sobem se vytvářela představa o této neprostupné hranici mezi obyvateli. 
KC Průhon: Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

ÚTERÝ 17:00

SOBOTA 18:30

PONDĚLÍ 18:00

ČTVRTEK 18:00 

18
08

10

13Výstava: Ota Janeček  
- Průřez tvorbou 

Ota Janeček (1919 – 1996) prochází za více jak půl století své aktivní umě-
lecké tvorby neobyčejně složitým uměleckým vývojem zvratů a zdánli-
vě zcela odlišných malířských směrů. Výstavu můžete navštívit v galerii  
KC Průhon až do konce června 2019. (vstup zdarma)

SO 9-13
PO-PÁ 9-19
01

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

Pěvecká třída lektorky  
Vilemíny Marhoulové

Hudební třída lektorky 
Markéty Brabcové (klavír)

Pěvecká třída a přípravka 
lektorky Leony Hlavničkové

Moderní balet a tanec PIŠKOT-
KY lektorky Emilie Bodyové

KONCERT Z RADOSTI  
Pěvecká třída lektorky  
Moniky Obermajerové

Hudební třída lektora  
Tomáše Rabase (klavír)

AKADEMIE AEROBIK pod ve-
dením lektorky Evy Baňkové

17:30    Hudební třídy lektorek Evy Bastlo-
vé (klavír) a Evy Frantinové (flétna, klavír)
19.00    Hudební třídy lektorů Jana Bendy 
(kytara), Pavla Rabase (klavír, saxofon)  
a Víta Reichla (flétna, klarinet, saxofon)

PONDĚLÍ 18:00 PÁTEK18:00

ÚTERÝ 18:00 PÁTEK17:30

STŘEDA 18:30 ČTVRTEK 18:00

ČTVRTEK PONDĚLÍ 19:00

03 07
04 14
05 20
06 24

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ KURZŮ KC PRŮHON

A4 KCP 06-19.indd   1 26.05.19   23:06
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V úterý 21. května 2019 převzala starostka Mgr. Jitka Synková z rukou 
plk. Mgr. Bc. Karla Prommera medaili ředitele Krajského ředitelství policie 
hlavního města Prahy.
Ta jí byla udělena za přínos při budování, posilování a upevňování part-
nerství, koordinaci spolupráce mezi Policií České republiky a Městkou částí 
Praha 17.

Ocenění pro starostku

Několik	zásad	pro	bezpečnou	jízdu	na	kole
Příchod teplého počasí znamená začátek sezóny cyklistů, zvláště pak těch 
rekreačních. Není nikdy od věci připomenout si preventivní zásady, na kte-
ré bychom neměli zapomínat, než šlápneme do pedálů.
➤  Používejte vždy cyklistickou helmu, i když je povinná jen do 18 let. Už 

mnohokrát zachránila život, nebo zmírnila následky úrazu.
➤  Své kolo nechte alespoň jednou ročně zkontrolovat v autorizovaném 

servisu a jeho stav kontrolujte i před každou jízdou, zvláště brzdy, 
správně nahuštěná kola apod. 

➤  Odrazky na kole a světla nejsou jen povinnou výbavou, ale slouží pře-
devším k vaší bezpečnosti. Stejně je to u reflexních prvků na obleče-
ní, tak je nepodceňujte.

➤  Nevozte na kole předměty, které by mohly ohrozit vás nebo ostatní 
účastníky silničního provozu.

➤  Jezděte vždy co nejblíže k pravému okraji silnice a tam, kde je vyzna-
čena cyklostezka, jeďte po cyklostezce.

➤  Změnu směru jízdy dejte vždy jasně najevo svou paží tak, aby ostatní 
účastníci provozu váš záměr jasně pochopili. A to i na místech, kde si 
myslíte, že nikdo není. Okolní řidiče a chodce můžete lehce přehlédnout.

➤  Pozorně sledujte své okolí, a to nejen zrakem, ale i sluchem, vyhněte 
se proto sluchátkům s hudbou.

➤  Jezděte vždy bezpečně a ohleduplně vůči ostatním, respektujte do-
pravní značení a předpisy. Svou rychlost vždy přizpůsobte nejen te-
rénu a provozu, ale také svým schopnostem. Pamatujte, že nesmíte 
jezdit bez držení řídítek, držet se jiného dopravního prostředku nebo 
vést za jízdy druhé jízdní kolo, psa nebo jiné zvíře.

➤  Nejezděte ve dvou či více lidech vedle sebe. Povolena je pouze jízda 
jednotlivě za sebou.

➤  Pamatujte, že děti mladší 10 let smí na silnici jet na jízdním kole jen 
pod dohledem osoby starší 15 let. To však neplatí pro jízdu po chod-
níku, v parku, cyklistické stezce nebo v obytné a pěší zóně. 

➤  Odstavujete-li vaše kolo a nemůžete ho mít po celou dobu na očích, 
vždy ho připoutejte pomocí bezpečnostního zámku k pevně ukotve-
nému předmětu. 

➤  Nezapomínejte, že jste účastníkem silničního provozu, pro kterého 
platí stejná pravidla jako pro řidiče automobilu, takže se vyhněte po-
žívání alkoholu nebo jiných návykových látek.

MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA
informuje

foto: -ras-
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Sobotní dopoledne 18. května na řepské louce patřilo hasičům. Konal se 
zde další ročník Memoriálu Fr. Zvoníčka a L. Dlouhého. Po slavnostním uví-
tání se šlo závodit. Účast byla opravdu velká, a pokud jsme správně po-

čítali, bylo zde neuvěřitelných 33 týmů v pěti kategoriích. Každý z nich 
měl dva pokusy. I přesto šlo vše tak hladce, že závody skončily těsně po 
poledni. A jaké tedy jsou ty výsledky? 

Mladší děti: 3. místo Zličín B, 
2. místo Řeporyje B a vítězem 
se stal tým Stodůlky A s časem 
19,56 sec.

Starší děti: 3. místo: Řeporyje, 
2. místo Dolní Měcholupy a vítězem 
se stal tým Písnice s časem 
16,86 sec.

Muži do 35 let: 3. místo Dolní 
Měcholupy, 2. místo Stodůlky 
a vítězem se stal tým ze Zličína 
s časem 23,41 sec.

Ženy: 3. místo Cholupice, 2. místo 
Zličín a vítězem se stal tým Řepy 
s časem 24,00 sec.

Muži „nad limit“: 2 místo Satalice 
a vítězem se stal tým z Řep s časem 
32,71 sec.

-mish-

Další ročník řepského Memoriálu má své vítěze

foto: -mish-

Další ročník nohejbalového turnaje se konal v sobotu 18. května za řep-
skou sokolovnou. Ačkoli se v tento den sešlo v naší městské části hned 
několik akcí, tato byla jednoznačně nejdelší. Každým rokem se nám totiž 
zájem o účast v turnaji zvyšuje. Dle organizátora letos dokonce muselo 
být z časových důvodů šest týmů odmítnuto. Turnaj začal v 9.30 a skon-
čil po 18 hodině. Nutno podotknout, že počasí v tento den vyšlo jako na 
objednávku, takže bylo příjemné i jen sedět a pozorovat soupeře v jejich 
zápolení. 

A	jak	celý	turnaj	skončil?	
Na třetím místě skončilo mužstvo Vejprask, na druhém Smršť a vítězem le-
tošního ročníku se stalo mužstvo s názvem Langoš. Fotografie naleznete 
na www.repy.cz v sekci Fotogalerie.

-mish-

Nohejbalové zápolení v Řepích

foto: -mish-

foto: -mish-foto: -mish-
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Ve středu navečer 19. června se na pomezí Řep a Motola u Kulturního domu Bílá Hora 
a BMX areálu uskuteční závody v orientačním běhu. 

Zveme vás, abyste si přišli vyzkoušet orienťák také.  

•  Připraveny budou tři tratě: jednoduchá a snadná trať Z1 pro rodinné týmy rodičů s dět-
mi, o délce zhruba 1,5 km. 

•  Dále zhruba dvoukilometrová trať Z2 – tu by také měl zvládnout každý a pro odvážnější 
hobby běžce trať Z3, měřící něco přes 3 kilometry vzdušnou čarou, která již trochu 
prověří vaši schopnost navigace. 

•  Ale není třeba mít obavy, vše je vedeno mezi ulicemi Plzeňská a U Boroviček, jistě vám 
nehrozí bloudění delší než pár minut!

•  Přihlášky na tyto tratě budou přímo na místě, centrum akce bude v Kulturním domě 
Bílá Hora a startovat se bude v parku přes ulici.

•  Poběží se na speciální mapě pro orientační běh v měřítku 1 : 5000.
•  Přihlásit se bude možné od 15.45 do 17.30 hod., startovat začneme intervalově podle 

příchodu na start od 16 hod. a konec startu předpokládáme v 18.15 hod. 
•  Podrobné informace najdete na webu akce http://www.uskob.cz/poradani/ppz19/ 

Pořadatelem je oddíl orientačního běhu Univerzitního sportovního klubu Praha, který 
zde zároveň bude pořádat i štafetové finále seriálu Dny s mapou v pražských lesoparcích. 
Ve středu 19. června budou tedy Řepy a lesopark patřit orienťáku a pořadatelé děkují 
místním obyvatelům a návštěvníkům parku za toleranci k této sportovní aktivitě.

Akci podpořila městská část Praha 17.
Jarmila Němečková

Přijďte si vyzkoušet orienťák přímo v Řepích!

ilustrační foto, archiv DDM



Příjemné a teplé jarní dny vylákaly členky našeho Klubu seniorů Centrum 
na výlet do města Olomouce za poznáváním historie a významných pamá-
tek tohoto města. Olomouc je stotisícová metropole úrodné Hané a šesté 
největší město České republiky. 
Cesta vlakem byla velice příjemná a než jsme se nadály, vystupovaly jsme 
v Olomouci. Překvapilo nás, jak je město čisté, a to nejen na nádraží, 
v ulicích, ale i ve vozech městské dopravy. Tramvají jsme se pak dostaly 
na Horní náměstí, kde jsme hned po příchodu narazily na specializovanou 
prodejnu výrobků z olomouckých tvarůžků. Samozřejmě některé z nás ne-
odolaly a vezly si tak zpátky do Prahy i tuto vzpomínku.  
Pak jsme se již věnovaly památkám. V Olomouci se především jedná o cír-
kevní stavby, což vyplývá z historie a charakteru města. Olomouc po staletí 
patřila mezi nejvýznamnější sídla českého království a je po Praze druhou 
největší památkovou rezervací u nás. Světovou raritou je původně stře-
dověký orloj na průčelí radnice, který byl později přetvořený do dnešní 
podoby. Na náměstí se také nachází sloup Nejsvětější Trojice, který je od 
roku 2000 zapsán na Seznamu UNESCO. Zajímavostí je kaple uvnitř sloupu 
a fakt, že všichni, kdo se na jeho stavbě podíleli, byli občany Olomouce. 
Dále jsme obdivovaly Caesarovu kašnu, která je nejznámější a umělecky 
nejnáročnější olomouckou kašnou, Merkurovu kašnu, Herkulovu kašnu 
a novodobou Árionovu kašnu, která vznikla v roce 2002. 
Po této procházce po Horním náměstí jsme zašly na dobrý oběd a posil-
něny pokračovaly v dalším poznávání památek na Dolním náměstí. Domi-
nantou tohoto náměstí je Mariánský sloup, který byl postaven po morové 
epidemii v Olomouci. V jeho blízkosti se nacházejí dvě krásné stavby, a to 
kašny Jupiterova a Neptunova. Pak jsme si prohlédly barokní chrám svaté-

ho Michala a kapli svatého Jana Sarkandera. Pokračovaly jsme dále a ob-
divovaly další úžasné stavby jako je jezuitský konvikt, který dnes využívá 
Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci nebo kašnu Tritonů, 
která vznikla po požáru města v roce 1707. Pak jsme zamířily ke katedrále 
(též dóm) svatého Václava, která svojí impozantností neodmyslitelně patří 
k panoramatu města. Z časových důvodů jsme bohužel nestihly prohlíd-
ku Arcibiskupského paláce, ale jistě to někdy příště ještě uskutečníme, 
protože v Olomouci je pořád co obdivovat. Pak již naše kroky směřovaly 
k nádraží a k cestě domů, do Prahy. Tak jako cesta tam, tak i cesta zpát-
ky nám při povídání o prožitém dni rychle utekla a ve večerních hodinách 
jsme náš výlet ukončily na Hlavním nádraží. Z celého dne jsme si odnesly 
krásné zážitky a dojmy a již nyní plánujeme podobný výlet do některého 
z dalších našich krásných měst. 

Za Klub seniorů Centrum 
Jitka Hanzlová
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Když jemná, útlá, s hláskem spíše šeptajícím, Maruška Rampouchová, při-
šla s nápadem, že by byla ráda, aby se na zasedáních našeho klubu reci-
tovaly básně, byli jsme překvapeni. Dali jsme tomu volný průběh a Maruš-
ku jsme pověřili, aby se ujala organizace svého nápadu. Nebála se toho 
a chvilka poezie byla na světě. Stala se garantem přes poezii a dnes si už 
neumíme představit zasedání klubu bez recitace a potlesku za přednes, 
někdy až umělecký.
Překvapilo nás, že naši muži měli o recitování větší zájem než zdrženlivější 
ženy. Vašek Rybář se ihned přihlásil, že s tím Marušce pomůže. Stalo se 
z nich umělecké duo, které všichni respektují. A dokonce se mne dotazují, 
zda jsem dala do plánu chvilku poezie. 
A tak u nás zazněly básně Františka Hrubína, Vítězslava Nezvala, Jarosla-
va Seiferta, Ivana Skály, Jaroslava Vrchlického, Josefa a Františka Hory, 
Andre je Sládkoviče, Jána Kostry, Jaquese Préverta, samozřejmě Karla 
Hynka Máchy a mnoha dalších. Zaznamenali jsme i pokusy o vlastní tvor-
bu z řad našich členů, kterou bychom zatím zařadili k naivnímu lidovému 
umění, ale kdoví, možná se zrodí i skutečný básnicky talent.

Tento rok jsme si naplánovali recitování přímo u sochy Karla Hynka Máchy 
na Petříně. Vždyť kdo by neznal dnes již klasiku: „Byl pozdní večer – první 
máj – večerní máj – byl lásky čas…“ 
Naši recitátoři Jaroslav Pastorek, Jiří Smělý, Václav Rybář, Alois Řezník, 
Josef Procházka, Radek Čaněk, Jarka Vohradská, Jiřina Lišková, Milena 
Šoltýsová, Irena Christovová, Jarmila Forstová, Marie Čanková, Maruška 
Rampouchová, jsou ti, na jejichž přednes se vždy těšíme, tleskáme jim, 
protože si to skutečně zaslouží. Časem se k nim přidají možná i další členo-
vé klubu, kteří zatím váhají odhalit svůj talent.
Věřím, že naši recitátoři, nás budou vzorně reprezentovat na soutěži 
v uměleckém přednesu, kterou připravujeme ke Dni seniorů pod patronací 
Mgr. Moniky Čermákové, zástupkyně ředitele Centra sociálně zdravotních 
služeb, pro všechny řepské seniory. 

Za Klub seniorů Řepy Mária Szitányiová, předsedkyně

Středeční chvilka poezie v Klubu seniorů Řepy

foto: Archiv Klubu seniorů Centrum

Náš poznávací výlet

Vážená redakce,
ráda bych Vás poprosila, zda byste do Řepské sedmnáctky přidali mo-
je poděkování Centru sociálně zdravotních služeb. Žiji sama a jsem 
odkázána na invalidní vozík. Trpím roztroušenou sklerózou, která se 
postupně zhoršuje. Jsou pro mne obtížné i všechny návštěvy nutných 
zdravotnických zařízení. Proto mi velmi pomáhají sestřičky z  Centra 

sociálně zdravotních služeb – domácí péče, jež jsou velmi ochotné 
a pozorné. Vedoucí DZP je velmi vstřícná při pomoci klientům např. při 
nutnosti náhle upravit čas návštěvy apod. a i sama klientům návštěva-
mi pomáhá.

Ing. Věra Šottová

Poděkování
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ZŠ Jana Wericha

Ve středu 24. dubna 2019 proběhl na naší škole ostatně jako každý rok 
Den Země. Tentokrát se žáci seznamovali s vybranými státy, například 
Jordánsko, Vietnam, Ukrajina, Německo, Česká republika, Slovensko, 
Řecko, Japonsko, Filipíny, Bulharsko, Čína, Arménská republika, Mon-
golsko a další. Protože k nám do školy chodí mnoho děti, které z těch-
to států pocházejí, u jednotlivých stanovišť jste mohli potkat právě je 
a ledacos zajímavého se od nich o těchto zemích dozvědět. 
U každého stanoviště děti plnily úkoly zaměřené na typická jídla ne-
bo potraviny a po jejich splnění dostaly samolepící vlaječku, kterou si 
nalepily do soutěžní karty. Nechyběla stanoviště se tříděním odpadů 
a dalšími ekologickými tématy. Ve druhé části se žáci podívali na výcvik 
asistenčních psů. Den Země se letos velmi vydařil a splnil svůj účel, děti 
se nejen pobavily, ale odnesly si i mnoho důležitých poznatků o naší 
Zemi.

Olga Černohorská

Země – naše živitelka

foto: -ras-

Kurz „Škola hrou aneb do školy se těšíme“ má v ZŠ Jana Wericha již 
mnohaletou tradici. V osmi lekcích zaměřených na základní psychomo-
torické dovednosti (jemná a hrubá motorika, poslechové dovednosti, 
logopedie, orientace v prostoru a v čase apod.) si děti hravou formou 
zkusí, jak to ve velké škole vypadá. Seznámí se s učiteli a získají i zá-
kladní orientaci v prostoru školní budovy. Také proto je kurz určen pro 
žáky zapsané do 1. ročníku v naší škole. Každá lekce trvá zhruba hodi-
nu a půl a skládá se ze dvou částí oddělených přestávkou. Výhodou je, 
že jednotlivé lekce nejsou nijak provázané, dítě jich může absolvovat 
libovolný počet. 
Velký zájem o účast na lekcích, které navštěvuje přibližně 75 % našich 
budoucích prvňáků, ale i zpětná vazba od rodičů potvrzuje smyslupl-
nost této aktivity. Změna režimu při přechodu z mateřské do základní 
školy je v životě dítěte zásadní a seznámení se školním prostředím po-
může hladkému zahájení školní docházky.

Barbora Bousová

Letošní kurz pro budoucí školáky pomalu končí

foto: Barbora Bousová
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ZŠ genpor. Františka Peřiny

Letos jsme byli opět školou, která ze všech zúčastněných škol v republi-
ce vybrala nejvíce prostředků na výstavbu škol v Africe v rámci projektu 
organizace Člověk v tísni Postavme školu v Africe. Díky našim běžcům 
napříč žactvem, učitelským sborem i vedením školy jsme vyběhali ne-
uvěřitelných 93 484 Kč, což činilo v celkovém objemu letos vybraných 
finančních prostředků více než jednu čtvrtinu! Chceme tak ještě touto 
cestou poděkovat všem běžcům, jejich sponzorům a vůbec všem, kteří 
se na této krásné akci podílejí. Už teď se těšíme na další ročník, který 
se uskuteční na podzim v příštím školním roce. Zajímá vás, na co byly 
vybrané prostředky použity konkrétně? 
„Díky příspěvkům do sbírky Postavme školu v Africe bylo v minulém ro-
ce úspěšně postaveno a školám předáno 8 speciálně pedagogických tříd 
v oblastech Gedeo a Hadiya na jihu Etiopie, kde pracujeme. Tyto třídy 
byly vybaveny nábytkem a učebními pomůckami pro speciální pedagogi-
ku. Také bylo vybráno 78 učitelů, kteří byli v září loňského roku proškole-
ni v používání speciálních pomůcek a vybavení těchto nových tříd. (…) 
V Zambii jsme se zaměřili na zlepšení podmínek tří základních škol v okrs-

ku  Ndoka, které v současné době navštěvuje 1 454 žáků. Školy jsou posta-
vené z málo kvalitních materiálů, nemají dostatečný počet toalet a dětem 
chybí školní pomůcky a nábytek. (…) Díky sbírce Postavme školu v Africe 
stavíme na základní škole Nangumba dvě nové třídy, kabinet pro učitele 
a také 4 latríny s místem na mytí rukou. Školu poté vymalujeme a vybaví-
me školními tabulemi, novým nábytkem a odpadkovými koši. Tato škola 
má přibližně 500 žáků, ale jen 5 tříd. (…) Školy Namatindi a Ndoka jsme 
vymalovali, několik tříd vybavili nábytkem. Také se zkrášlovalo prostředí 
škol, na kterém se podíleli sami žáci vysazováním květinových zahrádek 
nebo zdobením stěn svými malbami.“ (Z děkovného dopisu od pí Kačír-
kové za spol. Člověk v tísni.)
Na podzim si běhání zase zopakujeme. Běhat pro Afriku nás baví, nejen 
proto, že je opravdu zážitek vidět běžet tolik spolužáků a užijeme si při 
tom spoustu zábavy, ale ještě společně podporujeme dobrou věc. Slovy 
žačky Kateřiny D.: Já osobně jsem zdolala deset koleček, protože chci udě-
lat dobrý skutek pro děti, které musí do školy chodit třeba mnohem víc kilo-
metrů, než tady uběhli naši nejvýkonnější žáci a kteří si pro dobití energie 
nemohou dopřát něco dobrého na posilnění. A kteří do školy chodí rádi, 
protože vidí, že vzdělání není všude samozřejmostí. A to se zkrátka počítá!

Mgr. J. Fridrichová

Letos jsme byli opět nej!

foto:  Archiv školy

foto:  Archiv školy

ZŠ genpor. Františka Peřiny – Erasmus +
ZŠ genpor. Františka Peřiny se v období 2018/2019 zapojila do pro-
gramu Erasmus + a získala grant v projektu mobility osob, vzdělávání 
dospělých. Mobilita proběhla na přelomu dubna a května 2019. Tři uči-
telky prvního stupně si jako cílovou destinaci zvolily Maltu. 
Absolvovaly jsme čtrnáctidenní kurz anglického jazyka ve školách 
EC Malta, ACE Malta a Sprachcaffe ve městě St. Julian’s, každá škola 
poskytovala vlastní ubytování. 
Výuka byla zaměřena na obecnou angličtinu, hodiny s důrazem na vý-
uku a procvičování gramatiky zahrnovaly všechny složky jazyka, po-
slech, konverzaci i psanou podobu jazyka. Ve studijních skupinách bylo 
12 studentů z celého světa, v našich třídách jsme byly jediné Češky. 
Bylo zajímavé diskutovat s lidmi z různých koutů světa. Byla to obrov-
ská zkušenost, ale i zkouška našich jazykových schopností. Ve volných 
dnech o víkendu jsme měly možnost jet na výlety, navštívily jsme růz-
né památky, hlavní město Valetta i sousední ostrovy Gozo a Comino. 
Mobilita v rámci programu Erasmus + byla velkou příležitostí, výzvou, 
zážitkem a obohacením naší angličtiny.                         Nikola Štěpánková

foto:  Archiv školy
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Projektový den
Dne 24. 4. 2019 se žáci 2. stupně zúčastnili projektového dne. Učitelé 
s pomocí žáků devátých ročníků připravili bohatý a zábavný program. 
Děti obcházely chalupy, které si samy vybraly v předchozích dnech. 
Chalup bylo celkem 21, takže děti měly široký výběr. Stanoviště měla 
různá pojmenování:
 1. Na začátku (slepování chaloupek)
 2. Chalupa ovčí babičky (poznávání měst a osobností)
 3. U nás doma (výroba květiny z papíru)
 4. Poklad naší Barborky (výroba rozety)
 5. Dnes bez učebnic (poznávání přírody)
 6. U nás – U dobré vody (ochutnávání minerálních vod)
 7. Každý chvilku tahá pilku (výroba dřevěné Hrdličky divoké)
 8. Křížem krážem (slangové výrazy)
 9. Houska nebo rohlík (pečení housek a rohlíků)
10. Pražákům těm je „nej…“ (dokument o Praze)
11. Cestovní kancelář (vyplňování cestovních formulářů)
12. U Hynka a Jarmily na Mácháči (film o Máchově jezeře)
13. Vstup volný (poznávání České republiky)
14. I odpad může zdobit (výroba ozdob z plastu)
15. U Rožmberků (výroba kaprů)
16. Vítáme vás „hu nás“ (pečení koláčů)
17. Když znáš nej, je ti hej! (informace o České republice)
18. Čechy jsou cool (práce na počítači)
19. V novém městě na Socháňce (biatlon – závod na běžkách)
20. Střelnice (biatlon – házení na terče)
21. Lanové centrum (zdolání lanové dráhy)

Věděli jsme, že projektový den bude nabitý různými aktivitami, a tak 
jsme si dali vydatnou snídani, abychom měli dost energie na přemýš-
lení i sportovní aktivity. První stanoviště, které nás zlákalo, bylo sta-
noviště paní učitelky Krejčové s pracovitými pomocníky. Do této chalu-
py jsme vstoupili zcela zdarma a snažili jsme se rozpomenout na naše 
vědomosti o České republice. Nejdříve jsme se vzájemně seznámili při 
sestrojování obrysu mapy ČR pomocí dřívek, kamínků a krystalků, poté 
jsme se rozdělili do skupin a věnovali se různým aktivitám, např. jsme 
třídili odpad, nebo určovali, které jídlo je zdravé a které ne. Jedním 
z úkolů také bylo pustit se do pátrání po naší škole a vyhledat informa-
ce na nástěnkách, které zdobí chodby školy. 
Po návštěvě první chalupy, jsme se chtěli trochu protáhnout, a tak jsme 
šli na hřiště, kde nás čekala hned tři stanoviště. Začali jsme v lanovém 
centru u pana učitele Cemana, kde jsme měli za úkol zdolat lanovou 

dráhu, což nebylo vůbec snadné. Nejdříve jsme se museli vydrápat na 
strom a poté se po lanech dostat na konec dráhy. Čekal nás biatlon. 
Jenže u paní učitelky Dětinské jsme tolik síly nepotřebovali, tam se ho-
dila schopnost spolupráce, všichni jsme měli táhnout za jeden provaz, 
ale pouze obrazně. Ve skutečnosti jsme se měli všichni pohybovat po 
dvou stejných deskách (lyžích), které jsme posunovali pomocí provazů. 
Když jsme skončili, přesunuli jsme se k paní učitelce Sivákové. Tam, jak 
už název (Střelnice) napovídá, bylo cílem míčky a raketami sestřelit cíl 
v podobě lahví a plechovek. Jak už to při biatlonu bývá, kdo srazil rám 
a minul tak cíl, musel si zaběhnout trestné kolečko na hřišti, naštěstí 
ne na lyžích.

Při sportu nám trochu vyhládlo, a tak jsme si vybrali chalupu pana uči-
tele Maxanta „Rohlík nebo houska“ a tam jsme se posilnili. Nejdříve 
jsme zadělali těsto na pečení a nechali ho kynout. Kamarádi z před-
chozí skupiny zadělali těsto pro nás, těsto už pěkně vykynulo na samý 
okraj mísy, a tak jsme se pustili do výroby rohlíků a housek. Nejdříve 
jsme udělali malé bochánky, poté jsme válečkem vyváleli placku a pan 
učitel nám vysvětlil, jak placku zavinout, aby vznikl rohlík. Kdo chtěl, 
rozdělil si bochánek na tři části, které zavinul do houstičky. Rohlíky 
i houstičky jsme posypali mákem a dali péct. Za pár minut jsme vyndali 
plech se zlatavými houstičkami, na kterých si pochutnávala celá škola, 
jelikož pekaři pomocníci roznášeli po škole ochutnávky do ostatních 
chalup.
Poslední chalupa, která nás zlákala k návštěvě, byla „Křížem krážem“ 
u paní učitelky Fridrichové. I zde byly pracovité pomocnice. Úvod si 
vzala na starost paní učitelka, která nám vysvětlila, co jsou to slan-
gové výrazy, a uvedli jsme si pár příkladů. Poté jsme se rozdělili do tří 
skupin a pomocnice nám kladly otázky v podobě slangových výrazů, my 
jsme hádali, co který výraz znamená a dost jsme u toho nasmáli. Úplně 
na závěr jsme dostali od paní učitelky poslední úkol, a to vymyslet pět 
slangových výrazů, které na hodině ještě nezazněly.

Tento den máme moc rádi, po celé škole panuje všeobecné veselí. Ne-
jen proto, že se neučíme a sem tam jsme odměňováni sladkostmi za 
dobré výkony, ale proto, že se dozvídáme nové informace a především 
si sami můžeme naplánovat den a sejít se a poznat se s kamarády z ji-
ných tříd.

Tiskové středisko: Adéla Škábová a Nina Babjáková 9. A,  
Samuel Žofák 9. B a Mgr. Michaela Šulová

foto:  Archiv školy

foto:  Archiv školy
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V rámci Dne otevřených dveří na pracovištích DUHA a SLUNÍČKO, který 
proběhl 10. 4. 2019, připravila školní jídelna ochutnávku pomazánek 
pro rodiče a jejich děti. Po překonání počátečního ostychu většina 
návštěv níků jednohubky s netradičními pomazánkami ochutnala. Všem 
dětem i jejich maminkám pomazánky chutnaly, a proto nabízíme recep-
ty ze zdravých surovin i vám, čtenářům  Řepské 17:

Pomazánka z cizrny
1 konzerva cizrny (asi 400 g)
2–3 stroužky česneku
šťáva z jednoho citrónu
2 lžíce olivového oleje
půlka kelímku bílého jogurtu (100 g) 

Postup: Cizrnu necháme okapat a rozmixujeme společně 
s jogurtem, česnekem, citrónovou šťávou a olivovým olejem 
na hladkou kaši. Trochu osolíme. 

Pomazánka z uzeného tofu
uzené tofu 200 g
tavený sýr 300 g
jogurt bílý 200 g
olej 30 g
hořčice 15 g
cibule 50 g
zelená nať 10 g
sůl

Postup: Tavený sýr, jemně strouhané uzené tofu, olej, jogurt 
a hořčici vyšleháme do hladka. Přidáme sekanou cibuli, 
podle chuti přisolíme a okořeníme sekanou zelenou natí 
a promícháme.

Šárka Hartychová,  
vedoucí školní jídelny

Ochutnávka svačinek  
v MŠ Laudova se speciálními třídami

V naší školce Pastelce každým rokem pořádáme výtvarnou soutěž pro celé rodiny. Letos bylo úkolem 
rodin společně s dítětem vyrobit sluníčko. Rodina má vždy možnost vybrat techniku i materiál a jako 
obvykle nás i toto jaro mile překvapilo velké množství hotových výrobků. Oceňujeme zajímavé nápa-
dy i různé výtvarné techniky. Některá sluníčka dokonce svítí, jiná sluníčka pomáhali dětem vytvořit 
šikovní tatínkové s pomocí pilky a dřeva, což zaslouží náš obdiv. Sluneční výstava nám rozsvítila 
vnitřní prostory školky a vítězem se stal každý zúčastněný. 
V rámci čtenářské pregramotnosti se snažíme děti vést k lásce ke knize, proto výhrou byly nejen 
sluníčkové diplomy, ale i pohádkové knížky a časopisy Sluníčko. Máme radost, že se nám stále daří 
podporovat rodiny ve společném setkávání a tvoření. Čím dál častěji se setkáváme s tím, že rodiče 
tlačí své děti k ohromným výkonům, umožňují jim bombastické zážitky, ale pouze málokdo jde 
s dětmi třeba „jen“ na procházku do lesa, málokdo s dětmi mluví a naslouchá jim. Méně je někdy 
více. Pro malé děti je nejdůležitější to, aby rodiče byli s nimi, ne pouze vedle nich. Uděláte mnoho, 
pokud si s dětmi budete povídat, číst jim, sportovat a společně trávit čas. Vaše děti vás potřebují 
právě teď.

Kolektiv MŠ Pastelka

Školka plná sluníček

∑

Na středu 24. dubna jsme u příležitosti letošního Dne Země, který pro 
tento rok nese podtitul „Voda kolem nás“, připravili spolu s dětmi na 
zahradě naší školky zábavné dopoledne plné vodních soutěží, hrátek 
a pokusů. Paní učitelky si několik dní předtím povídaly s dětmi o vodě 
a životě v ní a kolem ní, o jejím nezastupitelném významu pro život na 
Zemi, o její ochraně a v neposlední řadě také o tom, že je potřeba vodu 
chránit a neplýtvat s ní. K tématu ochrany vody na Zemi si děti ze Žluté 
kytičky připravily krásný výtvarný projekt s názvem Neplýtvejte vodou, 
který prezentovaly ve výtvarné galerii na plotě školky. 
Doufáme, že tento mírný přesah přiměje i starší děti zamyslet se nad 
důležitostí ochrany vody pro zachování rovnováhy života na Zemi. K vý-
tvarné galerii na plotě se připojily i všechny ostatní třídy, a to s různými 

tématy, vztahujícími se k životu ve vodě, koloběhu vody v přírodě a její 
důležitosti. Na školní zahradě pak proběhly pod patronací jednotlivých 
tříd zábavné soutěže a aktivity, které si postupně vyzkoušely všechny 
děti. Jednalo se o chytání dřevěných rybiček na udičku, překonání lávky 
nad „rozvodněnou řekou“, vytváření bublin do vody i do vzduchu, otis-
kování duhových bublin na papír pomocí plastových kelímků. Příjemnou 
atmosféru plnou radosti, pohybu a společného sdílení podpořilo i krásné 
slunečné počasí, takže se na další ročník Dne Země určitě všichni těší už 
dnes. 

Karolína Pejdlová a Bc. Radana Morkovinová
učitelky MŠ Socháňova

Oslavy Dne Země v naší školce

∑
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Minulý rok na podzim jsme se s naším spolkem přihlásili k iniciativě Celé 
Česko čte dětem, a hned jsme se pokusili uvést tuto aktivitu v rámci naší 
činnosti do praxe. Během sousedského festivalu Zažít Řepy Jinak 2018, 
který se konal minulý rok v září, jsme společně s herečkou Valérií Zawad-
skou četli dětem poprvé na improvizovaném podiu v přírodním amfiteá-
tru za KC Průhon. Vzhledem k oboustrannému nadšení jsme se utvrdili, 
že bychom v tom měli a chtěli pokračovat. Ideální příležitostí se pak stal 
březen, který je stále považován za měsíc knihy, a usoudili jsme, že nejlé-

pe bude začít s dětmi předškolního věku, které jsou tak nějak na pomezí 
hravosti, aktivní imaginace a blížící se zodpovědnosti budoucího školáka. 
Dohodli jsme se s ředitelkami a učitelkami dvou řepských mateřských škol, 
a připravili si program, který jak jsme doufali, děti bude bavit a neomlátí 
nám ho o hlavu hned na začátku. Naštěstí se tak nestalo a pověsti o tom, 
že nesmíte ukázat strach, který děti vycítí, se nenaplnily a my jsme obstáli. 
Ale obstály především samotné děti, které projevily nejen radost a nadše-
ní, ale byly pozorné a aktivně vstupovaly do samotného programu. 
První návštěva se konala v MŠ Laudova 27. 3. 2019. Program byl sestaven 
tak, že jsme si nejdříve s dětmi povídali o jaru a blížících se velikonočních 
svátcích. Potom následovalo čtené pásmo básniček Jiřího Žáčka na téma 
jara, léta, zvířátek a vyhlídky letních prázdnin. Aby byl program zajíma-
vější, přizvali jsme ke spolupráci žáky druhé třídy ZŠ Laudova pod vedením 
paní třídní učitelky Zuzany Novotné. Ti pak společně přečetli pohádku, jak 
jinak než „O veliké Řepě“, kterou následně se svými mladšími budoucími 
spolužáky zdramatizovali. 
Druhé literární zastavení proběhlo 16. dubna v MŠ Socháňova a program 
byl velice podobný jen s jedním rozdílem; čekalo na nás o poznání větší pu-

blikum! Sice tvořené stále ještě předškoláky, ale jsa vystaven tolika očím 
plných očekávání, zaváhá i takový ostřílený improvizátor jako já. Naštěstí 
nám ten den přišla na pomoc i starostka Jitka Synková, a děti se nám po-
dařilo zaujmout a vtáhnout do samotných příběhů a básniček. 
Děti obou školek nakonec za svoji šikovnost od nás obdržely malé dárky 
v podobě barevných veselých tužek a záložek do knížky. Tímto bychom 
chtěli moc poděkovat ředitelce Aleně Lucové z MŠ Laudova a ředitelce Da-
ně Kadlečkové a paní učitelce Iloně Weishauptové z MŠ Socháňova, a všem 
ostatním paním učitelkám za úžasnou spolupráci, a že se tak pěkně starají 
o naše děti!
V konfrontaci s touto zkušeností, nadšením dětí i nás samotných jsme se 
ujistili, že takové věci mají smysl, a že bychom v nich rádi pokračovali. Ne 
snad proto, že bychom zaváděli něco nového, dětem se v našich školkách 
v minulosti četlo a čte. Ne snad proto, že by dětem nečetli jejich rodiče 
doma, naopak, všechny děti nám říkaly, co všechno jim rodiče doma čtou. 
Ale proto, že to pro ně může být zajímavým zpestřením a zároveň nastave-
ním jistého standardu, že číst knížky je normální a přirozené. A to v dnešní 
digitalizované době nemusí být málo. 
Dostatečně namotivováni se ještě do konce školního roku vydáme o stu-
pínek výš, za žáky prvního stupně ZŠ genpor. Fr. Peřiny. Pro děti máme 
připravený program do družiny, který bude kromě čtení více zaměřený na 
porozumění textu a vlastní kreativitu. A už se zase moc těšíme!

Za spolek Zažít Řepy
Josef Dirbák a Zuzana Novotná

#Zažít Řepy – Čteme dětem

foto: -ras-

foto: -ras-

Velikonoce v Mateřské 
škole Socháňova
Děti z oranžové kytičky si velikonoční svátky opravdu užily. Nejen, že si 
namalovaly spoustu vajíček, zasadily osení, zazpívaly koledy, ale také si 
krásně za pomoci kamarádů z jiných tříd vyzdobily zahradu školky. 

Všichni už víme, co je Modré pondělí, Škaredá středa, Velký pátek a kdy 
chodíme koledovat. Za odměnu, že se všechny děti snažily, jim velikonoční 
zajíček schoval na zahrádku poklad, který si samy musely najít. Počasí nám 
přálo, celé dopoledne jsme si všichni užili. 

Děti a paní učitelky 
Jana, Markéta, Gabriela

Dětská Atletická Liga 
a dalš í závody v Řepích 
Také v letošním roce pořádá Tomáš Slavata řadu sportovních akcí,  
které se budou konat na území Prahy 17 ve spolupráci  
se ZŠ Jana Wericha a Městkou částí Praha 17. 

19. 6. 2019 –  Překážkové odpoledne – hřiště u ZŠ Jana Wericha

18. 9. 2019 –  Běžecké odpoledne (sprint, vytrvalost) – hřiště 
u ZŠ Jana Wericha

25. 9. 2019 –  Finále Atletické ligy – Vícebojařské odpoledne (sprint, 
hod, skok do dálky) – hřiště u ZŠ Jana Wericha

2. 11. 2019 –  Vědomostně přespolní běh pro děti – Lesopark Řepy 

3. 11. 2019 –  Slavnostní vyhlašovaní – Dětské Atletické ligy 
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Tatínkové, tátové! 

Oslavte se svými dětmi Den otců a vydejte se na vycházku plnou zábavy a pohody. 

Maminky na vás počkají v cíli.

Po úspěšném prvním ročníku, který se setkal s velkým nadšením, pro vás máme připravené 
další putování. Trasa bude končit opět v Sobíně, tentokrát však v Hospůdce Na hrázi. 

Pracovní listy s úkoly najdete na startu, na našich webových stránkách, 

nebo si o ně napište na mcrepik@gmail.com.

Oslavu Dne Země MŠ Bendova pojala jako vícedenní projekt, kte-
rý se nesl v příjemné a nenucené atmosféře. Děti se společně se 
svými učitelkami již několik dní před samotným datem věnovaly 
problematice ekologie a třídění odpadu, malovaly květináče, po-
znávaly kytičky, vyprávěly si o přírodě a nacvičovaly si nové říkanky 
a písničky. 
Ve středu 24. dubna se pak školka a její okolí proměnily v rozkvetlou 
louku – zaměstnanci společně s řadou rodičů vyzdobili plot školky 
fotografiemi jarních kytiček a dětskými obrázky, vedení školky za-
jistilo zeminu a sazenice kytiček a nakoupilo nové stromky. 
Dopoledne probíhal program ve třídách i na zahradě. Odpoledne 
se přidali rodiče a přátelé školky. Jednotlivá oddělení si připra-
vila krátký program pro ostatní děti a jejich doprovod, zazpívala 
písničku či zarecitovala básničku, děti si nasadily květinové če-
lenky, čepičky a kloboučky a roztančily se v rytmu veselých písni-
ček. Po vystoupení se všichni posilnili „kytičkovými dobrotami“, 
které přichystali rodiče dětí z jednotlivých tříd. Malí skřítci a ví-
ly malovali na hedvábí, zasadili si kytičku do svého barevného 
květináče či pobíhali po zahradě a užívali si krásného jarního 
počasí. Závěrem akce zasadilo vedení školky společně s dětmi 
stromky na školkové zahradě, tyto stromky budou tak nejenom 
dětem, které nyní navštěvují mateřskou školku, ale i budoucím gene-
racím navždy připomínat, že o naši Zemi a prostředí, ve kterém žijeme, 
se musíme starat. 
Za Spolek rodičů MŠ Bendova děkuji celému personálu a vedení školky, 
kteří se aktivně podíleli na organizaci projektového dne „Rozkvetlá plane-
ta Země“ a nenásilnou a zábavnou formou tak přispěli k ekologické osvě-

tě dětí a umožnili nám příjemně strávit odpoledne s našimi nejbližšími. 
Spolek MŠ Bendova také děkuje MČ Praha 17, která tento projektový den 
finančně podpořila. 

Za Spolek MŠ Bendova 
Zuzana Beňová

foto:  Archiv školky

Rozkvetlá planeta Země
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Například oblast Prokopského údolí, Buďánka, staré Střešovice, Libeňský 
ostrov, Císařská louka, bývalá odstavná a nákladová nádraží, stanice, kde 
už vlaky nezastavují, anebo už tu ani nejezdí. Obyvatelé těchto míst tvoří 
komunity. Jsou to často zahrádkáři, rybáři anebo jen vyznavači romanti-
ky, kteří tu nacházejí klid a svobodu, aniž by museli hodiny jezdit za měs-
to. Celý život chodíme kolem těchto míst a nevíme o nich, i když by stačilo 
přejít zrezivělé koleje, sejít z mostu, či odbočit z hlavních tras našich cest 
do práce, za nákupy či zábavou.
Jednou takovou oázou klidu je osada či nouzová kolonie Na Slatinách. Na-
chází se mezi Michlí, Strašnicemi a Záběhlicemi obehnaná trojúhelníkem 
vlakových kolejí vedoucích k odstavnému nádraží Praha-jih, bývalému se-
řaďovacímu nádraží Praha-Vršovice a nákladovému nádraží Praha-Straš-
nice. 
Historie kolonie se začala psát po roce 1922, kdy město umožnilo legioná-
řům stavbu prvních domků. A nejen jim, ale i zaměstnancům železnic, děl-

níkům, kteří stavěli Spořilov 
a michelskou plynárnu. Usid-
lovali se zde i nezaměstnaní. 
Domky se stavěly z toho, co 
bylo a co nejlevněji. Některé 
domky byly i z vyřazených 
železničních vagonů. V době 
největší slávy měli Slatinští 
i fotbalový klub a kroužek 
divadelních ochotníků, kteří 
své kusy předváděli obecen-
stvu v hospodě U Blebtů.
V západní části osady, dnes 
oddělené železnicí, vznikla 
v třicátých letech minulé-
ho století tzv. elektrárna, 
přesněji pražská rozvod-
na a energetický dispečink 
(dnes  ČEPS) s patrovými 

činžovními domy. Naproti byly postaveny dřevěné přízemní pavilony pě-
titřídní základní školy, která hrála hlavní roli ve známém filmu otce a syna 
Svěrákových Obecná škola. Film je do značné míry autobiografií Zdeňka 
Svěráka, který zde prožil dětství. Dnes jsou pavilony v žalostném stavu, 
prorostlé vegetací a částečně vyhořelé.
A ještě jednou si Slatiny zahrály ve filmu. Nouzová stavba 43 v dnešní kolo-
nii Pod Bohdalcem byla bydlištěm Míti Kubíčka ve filmu Občanský průkaz.
Do Slatin se dostaneme třemi cestami. Buď z Bohdalce od již zmiňované 
tzv. elektrárny přes most nad tratí, nebo ze Záběhlic odbočením z Jesenic-
ké ulice, kde musíme podejít Jižní spojku a železniční trať do Litochlebské 
ulice v bývalé osadě Trnkov. Třetí cesta je ze Strašnic od vlakové zastávky, 
která už také bude za chvíli minulostí, protože jí brzy nahradí nově budo-
vaná stanice Praha-Eden, která bude mít lepší napojení na síť MHD. 
Já si vybral tuto možnost, neboť lze jet vlakem již z Řep. O víkendu do-
konce historickým pražským motoráčkem. Takže nostalgie začíná již na 
nádraží Praha-Zličín. Na hlavním nádraží přestoupíme na osobní vlak směr 
Benešov u Prahy. Cesta trvá necelou hodinku.
Při poznávání zapomenutých míst Prahy vám přeji šťastnou cestu!

Text a foto: Jan Bösser

Výlet – Slatiny
Praha má stále ještě mnoho míst, která jsou, ač uprostřed městské zástavby, jakýmisi ostrovy 
klidu, oázami, kde jakoby se zastavil čas. Ubývá jich, zmenšuje se jejich prostor, protože jsou 
lákavou kořistí pro developerské firmy. 

Ačkoliv lze vlaštovku obecnou v Praze stále řadit mezi relativně běžně 
hnízdící druhy, i zde její početnost již několik desetiletí výrazně klesá. Pra-
ha v posledních desetiletích prodělala řadu změn, které ovlivnily hnízdní 
možnosti vlaštovky. Dílčí data ukazují, že hnízdní páry mizí z centra Prahy, 
naopak nejvyšší hustoty byly zjištěny v okrajových čtvrtích se starou zá-
stavbou, kde vlaštovky pravděpodobně ještě nacházejí dostatek potravy – 
létajícího hmyzu. Vedle hnízdní lokality je pro vlaštovky rovněž zásadní 
dostupnost vhodného nocoviště. Společná nocoviště jsou pro vlaštovky 
typická a na příhodných lokalitách se mohou soustředit jedinci ze širo-
kého okolí. Nocoviště, obvykle větší zatopená rákosina, slouží k nocování 
jak mladým ptákům po vyvedení z hnízda, tak dospělcům, kteří nocoviště 
využívají ještě v době krmení mláďat. 
Cílem projektu je zmapování hnízdních kolonií a zjištění, kde v dnešní do-
bě nacházejí pražské vlaštovky svá útočiště. Znalost významných hnízdišť 
a nocovišť napomůže efektivní ochraně vlaštovčí populace. 

K tomu je třeba zmapovat co největší část hnízdní populace a nalézt všech-
na významnější pražská nocoviště. 
V letošním roce pokračujeme v mapování započatém roku 2018. Žádá-
me všechny kolegy ornitology i zájemce z řad laické veřejnosti o spo-
lupráci. Svá pozorování můžete zadat do databáze pozorování ptáků 
České společnosti ornitologické birds.cz/avif/, nebo zasílat na e-mail   
prazske.vlastovky@seznam.cz. 
U každého hnízdiště je důležité uvést počet hnízdících párů a typ prostředí 
(chov koní, průmyslová hala atd.). V případě nocovišť je důležité pokusit 
se odhadnout počet nocujících vlaštovek. Z tohoto důvodu je dobré navští-
vit lokalitu několikrát, počet nocujících jedinců se v průběhu léta mění.
Mapování pražských vlaštovek organizuje Společnost spolupracovníků 
Kroužkovací stanice Národního muzea.

Karel Pithart,
koordinátor mapování

Pražské vlaštovky
Mapování hnízdišť a nocovišť vlaštovky obecné na území Velké Prahy



Letouni (správný název pro řád netopýrů), představující jediný aktivně 
létající savčí řád, nevzbuzovali nikdy u lidí přehnané sympatie. Černá až 
rezavě hnědá barva srsti a blan, výraz obličejové části připomínající oš-
klivého skřítka s tlamou plnou špičatých zoubků a podivný způsob života 
spjatý s noční aktivitou jim na důvěryhodnosti nepřidává. Od tajemného 
a nepoznatelného k obávanému a nebezpečnému je v lidské mysli velmi 
blízko. A pokud jsou dokonce známy druhy, které si v Jižní Americe cpou 
břicha krví svých teplokrevných bližních – upíři, pak se nelze divit, že ne-
topýři představovali hlavně negativní asociace. 
Až moderní doba s vědeckým poznáním odhalila netopýry jako neuvěřitel-
ně zajímavou skupinu živočichů s řadou extrémních adaptací, nejen pro 
noční způsob života. Vysvětlení jejich dokonalé prostorové orientace ve 
tmě pomocí zvukových vln v rozsahu mimo slyšitelnost lidského ucha je 
všeobecně známé, méně se ví o lovecké a potravní specializaci jednotli-
vých druhů. Někteří sbírají ze země velké brouky, další loví v letu noční 
motýly, jiní loví drobný hmyz nad hladinou vod a specialisté doslova sme-
tají hmyz a drobné členovce z vegetace pomocí obrvené blány mezi zad-
ními končetinami. Středoevropští netopýři jsou částečně stálí, částečně 
podstupují přelety a migrace do oblastí s příznivějšími klimatickými pod-
mínkami, jako např. netopýr rezavý. 

Přezimující druhy vyhledávají jeskyně, důlní díla, sklepy ap., kde teplota 
neklesá pod bod mrazu a upadají do hibernace – zimního spánku. Snižují 
metabolismus, teplotu a jakoukoli aktivitu. I v tomto klidovém stavu ne-
jsou jen pasivními spáči. Mají aktivní řadu receptorů, které hlídají např. 
okolní teplotu. Při snížení teploty pod kritickou mez se aktivně probudí, 
obnoví plný metabolismus a snaží se přemístit do příznivější lokality. Ve 
vegetační sezóně, kdy aktivně loví, vyhledávají jiný druh úkrytů – denní 
úkryty, které mohou být i místem obývaným rozmnožující se kolonií. Vy-
hledávají půdy, věže kostelů, různé praskliny a škvíry na budovách a úzké 
chráněné prostory, třeba za okenicemi. Jiné druhy jsou téměř výhradně 
vázány na stromové dutiny, hlavně na březích vod. Většinou jsou velmi 
společenští, sdružují se do kolonií čítajících desítky a stovky jedinců. Sam-
ci žijí většinou odděleně, sdružení samic navštěvují hlavně v období páření 
na podzim. 
V České republice je v současnosti evidováno 27 druhů netopýrů. Téměř 
všechny jsou ohroženy lidskou činností. Nejvíce je ohrožuje ztráta úkrytů – 
úpravami budov, zamezení vniknutí na půdy a do podstřeší, dále odstraňo-
váním starých a rozpadajících se stromů s dutinami. Vliv má pravděpodob-
ně i drastické omezení potravní nabídky – hlavně velkého hmyzu z důvodu 
intenzivního využívání krajiny a pravděpodobně také sucha.
V Praze 17 – Řepích jsou pravidelně zastiženy tři druhy netopýrů: netopýr 
rezavý (Nyctalus noctula), netopýr večerní (Eptesicus serotinus) a netopýr 
hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus). První dva jmenované druhy patří k nej-
větším evropským druhům, třetí druh je naopak druhý nejmenší. 

Jejich přítomnost byla zjištěna prostřednictvím analýzy vysokofrekvenč-
ních signálů v detektoru a následně byla převedena do slyšitelného formá-
tu a do grafického sonogramu. Každý druh má totiž specifické spektrum 
signálů v určité frekvenci (Obr. 1). Některé druhy jsou dokonce slyšitelné 
skřípavými zvuky „pouhým“ uchem z dutiny před večerním výletem. 
Ačkoli je netopýr rezavý hlavně stromovým druhem, byl zjištěn podle hlasu 
v náhradním úkrytu – štěrbině v omítce zateplených paneláků (Obr. 2). 
Tento druh vylétá ještě za světla, pohybuje se tedy ještě v době, kdy lé-
tají ptáci. Běžně loví nad velkou travnatou plochou před úřadem městské 
části. Netopýr večerní je synantropním druhem, kterému vyhovují úkry-
ty na stavbách. Byl několikrát zastižen v okrajové části Řep, směrem ke 
Zličínu. Netopýr hvízdavý je původně lesní druh, který se dnes také při-
družil k člověku. V Řepích byl zastižen při potoku u sportovního centra. 
Na podzim občas způsobí tento netopýrek krátkodobou „invazi“ desítek 

až stovek jedinců přímo do bytu, domu, nebo za okenice chat a stane se 
tak mediální hvězdou. Lze předpokládat, že i tento druh využívá budovy 
k denním úkrytům.
Je potěšitelné, že tito netopýři přijali nabídnuté štěrbiny na zateplených 
domech a zůstali součástí večerní a noční oblohy Řep.
Pokud najdete uhynulého netopýra, nebo živého se zjevným problémem 
(nemůže odletět), prosíme, informujte nás na adresu Řepské zoologické 
skupiny repzoosk@post.cz.

RNDr. Lucie Brejšková, Ph.D.
Řepská zoologická skupina
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Řepští netopýři

Grafický záznam netopýra zaznamenaného detektorem.

Štěrbina vedoucí do úkrytu pro netopýry s „ošlapaným“ okrajem, svědčícím 
o častém používání.

Netopýr rezavý (foto M. Anděra)



Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00  Praha 6 – Řepy, tel. provoz a pronájmy: 739 883 621, provoz@kdbh.cz, tel. produkce: 777 320 390, produkce@kdbh.cz, www.kdbilahora.cz, 
facebook.com/kdbilahora. Předprodej vstupenek: osobně na recepci KC Průhon, online přes GoOut.cz. Vstupenky k dostání také na místě před akcí. Změna programu vyhrazena.

Vyletněný 
červen 2019

Barbecue party 
s pohodovou vinyl music

Barbecue party 
do tance ve stylu 80. a 90. let

Živé hraní v hospůdce či u grilu  
s Martinem Krulichem 

Pravé americké blues Johnny Mastro 
& Mama‘s Boys. Barbecue party

Pro děti a dospělé:
Hurá na prázdniny!

DJ DIEDA pouští z vinylových desek hudbu ve stylu breakbeat, electro, house k poslechu a pohodovému posezení  
u grilu. (vstupné dobrovolné)

DJ Night rozjede stylovou party, mrkváče jsou back! Užijte si pohodový pátek s výběrem známých hitů z 80. - 90. let 
ke grilovačce v KD Bílá Hora. (vstupné dobrovolné)

Martin Krulich, frontman kapely Živá huba, vám zahraje na kytaru a zazpívá folk/country/rockové pecky. Těšit se můžete 
na písně od interpretů jako je Waldemar Matuška, Michal Tučný, Jiří Suchý, Jan Nedvěd, Karel Zich, Ivan Hlas a další. Dále 
písně od kapel Olympic, Žlutý pes, Katapult. (vstupné dobrovolné)

Přivítejte léto, prázdniny a zakončete s námi kulturní sezónu v KD Bílá Hora. I když to tak možná zní, my ale nekončíme – 
Vyletněná Bílá Hora pokračuje po celé léto a budeme vám přinášet venkovní akce třeba právě s grilovačkou. V pátek 21. 
června vystoupí Johnny Mastro s kapelou Mama‘s Boys, kteří patří k uznávaným americkým kapelám. Skupina s velmi 
originálním zvukem – silný, těžký a bluesový! Mají za sebou 11 alb, bezpočet festivalových vystoupení, více než 30 ev-
ropských turné, záznam koncertu pro BBC v Londýně či německém rozhlase v Brémách. Kapela přijíždí po dvou letech 
do ČR a vy máte možnost být u toho. Ke koncertu nebude chybět grilování! (vstupné dobrovolné)

Školní rok se blíží ke konci a kdo by se netěšil na prázdniny? KD Bílá Hora chystá zábavné interaktivní odpoledne nabité pro-
gram pro děti i dospělé. Začneme divadlem Klaunského divadla Jeníčka a Mařenky “Hurá na prázdniny”. Představení o tom, 
jak se správně připravit na prázdniny, a jak si správně nasadit plovací ploutve a jak hrát správně líný tenis. Těšit se můžete 
na skupinu šermířů MANUS REGIS a jejich šermířskou ukázku a zábavný workshop pro děti. Následovat bude skupinové 
bubnování a workshop pro velké i malé. Bubnování bude zábava a bude vás bavit! Děti se mohou těšit na skákací atrakce, či 
malování na obličej (za poplatek). A pokud dostanete chuť na něco dobrého, zaskočte na cukrovou vatu, popcorn, točenou 
zmrzlinu nebo přímo ke grilu, protože budeme grilovat! (vstupné dobrovolné)
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SLUŽBY

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

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

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

•  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

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

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

•  Opravy	obuvi	a	brašnářského	zboží, broušení nožů, 
nůžek a výroba klíčů. Makovského 1222 (pasáž). 
 Tel.:	605	266	561

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

•  !!!	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

•  AUTODOPRAVA	DODÁVKOU	IVECO	maxi, levně, rychle, 
možno i menší stěhování, odvoz starého nábytku.		
	 Tel.:	602	817	588

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

•  	 	 	 	 	 	 !!	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

•  Zpracování	účetnictví,	personalistiky,	daň.	evidence, 
zastupování na úřadech, osobní návštěva u klientů. 
Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny. Tel.:	731	515	392

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

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

•  HLÍDÁNÍ	PEJSKŮ	menších	plemen	– o víkendu, 
dovolených nebo kdykoli po domluvě.  
Hlidanipsu17@seznam.cz  Tel.:	603	910	026

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

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

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

•  SEŘÍZENÍ	PLASTOVÝCH	OKEN	A	BALKONOVÝCH	DVEŘÍ.	
Oprava žaluzií. Přesklení skel. zdenek.janci@email.cz. 	

	 Tel.:	733	720	950

•  MALÍŘSKÉ	PRÁCE,	ŠTUKY,	LAKY,	STĚRKA	+	NÁVŠTĚVA	
ZDARMA!	jsaifrt@seznam.cz Tel.:	606	227	390

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

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

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

•  PRODÁM	STAROŽITNOSTI,	PORCELÁN	A	BROUŠENÉ	SKLO	
Z	DĚDICTVÍ.	Hledám i odborného znalce. 
 Tel.:	607	231	866

•  PRODÁM	PÁNSKÉ	HORSKÉ	KOLO.	 Tel.:	604	432	619

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

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

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

•  PRONAJÍMEJTE	BEZ	RIZIKA!	Pro manažery firem 
s rodinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme 
bezproblémový průběh nájmu. BEZ	PROVIZE!		
	 Tel.:	605	993	268

•  VYMĚNÍME	DVA	OBECNÍ	BYTY	s dispozicí 1kk a 2kk 
za jeden větší, kdekoli v Řepích. 	 Tel.:	774	277	248

KDY?

ZÁPIS
DO KURZŮ

na školní rok 2019/20

Denně 13 - 19 hod
KC Průhon kancelář č. 2

KDE?

PRÁZDNINOVÉ
CVIČENÍ

ČERVENEC a sRPEN ZaČÍNÁmE OD 17. 7. 2019
kažDOu střEDu s mIRkOu kasÍkOVOu!

18:00 hOD - POwER jóga
19:00 hOD - jóga PRO PEVNÉ břIChO

a ZDRaVÁ ZÁDa

termíny: 17. 7., 24. 7., 31. 7., 7. 8., 14. 8., 21. 8. a 28. 8. 2019
kulturní centrum Průhon, socháňova 1220/27, 163 00 Praha - řepy.

www.pruhon.cz               kurzy@pruhon.cz               +420 601 324 846l lWWW.PRUHON.CZ I KURZY@PRUHON.CZ +420 601 324 846I

Letošní účastníci
kurzů: 10. 6.  - 14. 6. 2019

Noví zájemci: 17. 6. - 21. 6. 2019

R17-prazdninove cviceni,zapis cerven 2019.indd   1 23.05.2019   13:10:57INZERCE
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SLEVA 
40%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt27 let

Bezpečnostní  
informační  
služba
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU 

PRACOVNÍKY ÚKLIDU,  
MALÍŘE A ELEKTRIKÁŘE

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 
4 dny zdravotního volna, příspěvek 
na stravování, stabilní pracovní dobu, 
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, 
trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha
Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496

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 
608 222 211  modelace nehtů 
777 721 196 
725 354 195  masáže

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

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

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

ČISTÍRNA ODĚVŮ

LŮŽKOVINY
FUNKČNÍ KONZOLE
 

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA ZDARMA

FUNKČNÍ KONZOLE 
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA ZDARMA

Rodinné kadeřnictví
Jelínková

✁ Otevřeno od roku 1991
✁ Čisté a útulné prostředí
✁ Kladný přístup k práci

Laudova 1017/12

Tel.: 235 315 791

Facebook – kadeřnictví Jelínková

Po –Čt 8 –19 hod
  Pá    8 –12 hod

Dámské, dětské

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
● Individuální přístup k dítěti
● Výuka angličtiny
● Bezkonkurenční ceny, již od 40 Kč/hod.

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

První hodina zdarma :)

Ú K L I D O V É  P R Á C E

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

Mytí oken • čištění koberců • úklid po 
malířích • běžný úklid • voskování podlah 

malování • lakování
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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

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

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

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
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Praha - Řepy
a okolí

Cena instalace 495 Kč z původní 
ceny 1850 Kč
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