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Sportovní centrum se postupně otevírá

Pomoc podnikatelům v městských
nebytových prostorech
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Z RADNICE

kdysi jsem si říkal, že si na vnitřní stranu 
dveří od bytu dám cedulku s textem „klí-
če, doklady, mobil, brejle, cigára“, neboť 
už také trochu zapomínám. V této době 
bych tam ještě připsal „rouška“. Kolikrát 
jsem se v uplynulých měsících vracel pro 
tuto současnou denní potřebu! Nedávno 
jsem až u pokladny prodejny Lidl zjistil, že 
nemám zakrytá ústa a nos! Naštěstí mě 
nikdo neseřval, ale zaplatil jsem, sebral ná-
kup a mazal! A včera až v tramvaji jsem 
hrabal v batohu a roušku naštěstí našel.

Celé červnové číslo Řepské sedm-
náctky se prakticky točí kolem pandemic-
ké krize, která v těchto dnech, jak všichni 

doufáme, končí. Je fascinující pozorovat, 
jak jsou lidé v mimořádných a krizových 
situacích, kdy jsou pod tlakem, schopni 
ještě větších výkonů! Každý na svém pra-
covišti, či v okruhu svých zájmů a doved-
ností, přemýšlí, co teď by mohl udělat, jak 
by mohl přispět. I proto doporučuji články 
„Doba koronavirová v řepském klášteře“, 
„Malé čarodějnice v komunitní zahradě“, 
či „Zažít Řepy Jinak 2020“. Ale je jich tam 
více, co stojí za přečtení.

A nakonec další pozitivní zpráva – za-
číná léto!

ZA REDAKČNÍ RADU JAN BÖSSER

Zkrácení přerušení provozu mateřských 
škol a  rozšíření náhradního prázdnino-
vého provozu v době letních prázdnin

Rada se seznámila s důvody zkrácení 
přerušení provozu mateřských škol a roz-
šíření provozu mateřských škol v době 
letních prázdnin.

Rada městské části souhlasila: 
- se zkrácením přerušení provozu ma-

teřských škol o týden 20. 7. - 24. 7. 2020
- s rozšířením náhradního prázdninové-

ho provozu v době od 20. 7. do 24. 7. 2020
v mateřských školách:
MŠ Pastelka, Praha 6 - Řepy, Španie-

lova 27/1316
MŠ Laudova se speciálními třídami na 

pracovišti Opuková 10/373.

Další opatření ke zmírnění ekonomických 
důsledků nouzového stavu pro nájemce 
nebytových prostor sloužících k podni-
kání svěřených do správy městské čás-
ti Praha 17

Rada se seznámila s důvody pro při-
jetí dalšího opatření ke zmírnění ekono-
mických důsledků nouzového stavu pro 
nájemce nebytových prostor sloužících 
k podnikání svěřených do správy městské 
části Praha 17.

Rada projednala a souhlasila s postu-
pem pro vyřizování žádostí o odpuštění 
nájemného nebo části nájemného za 
nájem nebytových prostor sloužících 
k podnikání ve svěřené správě městské 
části Praha 17 z důvodu snížené mož-
nosti užívat tyto prostory v souvislosti 
s přijatými mimořádnými opatřeními při 
epidemii. Z důvodu stabilizace součas-
ných nájemců podnikajících v pronaja-
tých nebytových prostorách a zejména 

v zájmu zachování služeb pro občany 
městské části Praha 17.

Stanovisko k odpuštění či snižování ná-
jemného za nájem bytů ve svěřené sprá-
vě městské části Praha 17

Rada se seznámila s přijetím zákona 
č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních 
ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru 
SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících 
k uspokojování bytové potřeby, na příjem-
ce úvěru poskytnutého Státním fondem 
rozvoje bydlení a v souvislosti s poskyto-
váním plnění spojených s užíváním bytů 
a nebytových prostor v domě s byty.

Rada rozhodla, že městská část Praha 
17 nepřistoupí k odpouštění či snižování 
základního nájemného bez služeb nájem-
cům, za nájem bytu ve svěřené správě 
městské části Praha 17, kterým řádnou 
úhradu nájemného znemožňovalo nebo 
podstatně ztěžovalo omezení plynoucí 
z mimořádného opatření při epidemii, ale 
že v těchto případech bude postupovat 
dle zákona č. 209/2020 Sb., ze dne 22. 4. 
2020, který nabyl účinnosti dnem 27. 4. 
2020.

Návrh na rozdělení dotací do oblasti 
sportu, volnočasových aktivit, sociálních 
služeb a kultury pro rok 2020

Rada projednala návrh na rozdělení 
účelové dotace z rozpočtu městské části 
Praha 17 z odvodu z hazardních her určené 
do oblasti sportu, volnočasových aktivit, 
sociálních služeb  a kultury.

Rada souhlasila a doporučuje ZMČ 
schválit poskytnutí dotací neziskovým 
právnickým osobám a fyzickým osobám 
podle příloh.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

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

ÚŘEDNÍ HODINY
Úřadu MČ Praha 17
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Žalanského 291, Španielova 1280, 
Makovského 1141, Bendova 1121: 
Pondělí  8.00–12.00/13.00–17.30
Středa  8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek  7.30–11.00

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

Czech POINT Španielova 1280:
V úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

SPORTOVNÍ CENTRUM 
SE POSTUPNĚ OTEVÍRÁ

Vážení čtenáři,
otvíráte červnové číslo Řepské sedmnáctky. 
Stojíme nejen na prahu léta, ale snad také 
na prahu doby, kdy se náš svět pomalu vrá-
tí do normálních kolejí.

Po měsících, které jsme prožili za nouzo-
vého stavu, s mnoha omezeními, ve strachu 
z nákazy a budoucnosti, snad konečně za-
číná doba, kdy budeme moci zase plánovat 
nejenom své pracovní, ale i odpočinkové 
aktivity, vyrážet na výlety, za kulturou, ale 
i bez omezení sportovat.

Na konci května se postupně vrátili ale-
spoň někteří žáci do našich škol. Zajištění 
všech podmínek hygieny tak, jak je nařizuje 
vláda, nebylo vůbec jednoduché. Chtěla 
bych tedy touto cestou poděkovat zejména 
ředitelkám a pedagogickým pracovníkům na-
šich škol, které musí tyto náročné podmínky 
realizovat v praxi. Věřím, že situaci zvlád-
neme, školní rok na konci června úspěšně 
zakončíme a těším se, že v září přijdou děti 
do školních lavic za standardních podmínek.

Nezahálíme samozřejmě ani na radnici. 
Ráda bych vás informovala, že Rada pro-
jednala návrh na rozdělení účelové dotace 
z rozpočtu městské části Praha 17 z odvodu 
z hazardních her určené do oblasti sportu, 
volnočasových aktivit, sociálních služeb 
a kultury. Dotace jsou určeny neziskovým 
organizacím a fyzickým osobám. Tento ná-
vrh Rada doporučila ke schválení Zastupitel-
stvu, které se po delší době sešlo ve středu 
20. května. Zastupitelstvo na tomto svém 
jednání poskytnutí dotací schválilo.

Ráda bych zde zmínila některé orga-
nizace a spolky, které jsme se rozhodli 
v jejich činnosti podpořit. V programu 
Podpory sportovních aktivit jsme přidělili 
900 000 Kč TJ Sokol Řepy. Tato částka 
by měla být využita na pronájmy tělocvi-
čen, hřišť, provoz sportovišť a zázemí pro 
sportovní činnost.

Částkou 90 000 Kč jsme podpořili 
Tiger Gym z.s., spolek, který se věnuje 
bojovým sportům a pravidelně se s ukáz-
kami svých dovedností účastní také 
kulturních akcí, které pořádá městská 
část Praha 17. 

Nezapomněli jsme samozřejmě ani 
na Sbor dobrovolných hasičů Praha 17, 
který jsme podpořili částkou 55 000 Kč. 
Tato suma našim hasičům pomůže např. 
při organizaci Dne otevřených dveří, sou-
středění mladých hasičů nebo pořádání 
Memoriálu Fr. Zvoníčka v Řepích.

V programu podpory volnočasových 
aktivit jsme podpořili např. Mateřské cen-
trum Řepík (85 000 Kč), Junák – 10. stře-
disko Bílá Hora Praha z.s. (100 000 Kč), 
Komunitní spolek Řepy (20 000 Kč).

V programu Podpora sociálních služeb 
jsme přidělili např. 35 000 Kč Občanskému 
sdružení Martin, částka by měla přispět na 
projekt „Návštěvní služba“.

V programu Podpora kultury jsme nej-
vyšší částku, tedy 100 000 Kč, tentokrát 
přidělili VENIO – klášteru benediktinek. 
Tato částka by měla podpořit zejména 
kulturní program, který je zde na podzim 

připravován u příležitosti připomenutí 400. 
výročí bitvy na Bílé hoře.

Podpořili jsme ale také Domov sv. Karla 
Boromejského (55 000 Kč), Zažít Řepy z.s. 
(25 000 Kč) či Řepský sousedský sbor z.s. 
(10 000 Kč).

Věřím, že všechny tyto finanční pří-
spěvky pomohou jednotlivým uskupením 
k realizaci jejich činnosti.

Přeji vám klidné dny, plné již letního 
slunce a pohody.

JITKA SYNKOVÁ

Kvůli nemoci Covid-19 jsme nemohli 
otevřít naše Sportovní centrum Řepy 
podle plánu, tedy na konci března. Ko-

nečně však nastala doba, kdy Sportovní cent-
rum Řepy vítá své první návštěvníky, jak jsou 
rušena jednotlivá vládní nařízení.

Začátkem května začala fungovat bea-
chvolejbalová hřiště a následně jsme otevřeli 
sportovní halu, kde začínají trénovat první 
sportovci. Stále je ovšem potřeba dodržovat 
některá pravidla. Ta jsou detailně popsána na 
webu sportovního centra www.sc-repy.cz. 

Otevřel se také plavecký bazén. Počet 
osob v prostoru plaveckého bazénu bude 
prozatím omezen na 100 lidí. Aby nedošlo 
ke komplikacím, na webových stránkách 
www.sc-repy.cz je spuštěn on-line rezervační 
systém, kde je možné vytvořit rezervaci na 
příslušný čas. Rezervační systém lze využít 
pro všechny části Sportovního centra Řepy. 
Pro seniory bude každé pondělí vymezeno 90 
minut, které budou určeny pouze pro ně. Ve 

wellness centru nebude prozatím otevřena 
pára a sauny budou muset být vytopené mi-
nimálně na 70 stupňů. 

Ve sportovním centru bude od 2. června 
zahájeno skupinové cvičení. Jóga pro dospě-
lé, jóga pro děti, zdravá záda a tabata. Věříme, 
že si přijdete nějakou lekci vyzkoušet. Kurzy 
povedou Vlaďka Krochmalová a Monika Ge-
mmelová. 

Věřím, že již brzy budou zrušena všechna 
vládní nařízení související s nemocí Covid-19 
a budeme naše Sportovní centrum moci vy-
užívat naplno. Nejnovější informace budou 
vždy zveřejněny na webových stránkách 
sportovního centra www.sc-repy.cz. 

JITKA SYNKOVÁ
STAROSTKA

SLOVO STAROSTKY

První návštěvnice, 
která přišla 

v pondělí 25. 5. 
vyzkoušet nový 
bazén obdržela 

dárkový voucher 
na vstup a osušku 
z rukou starostky 

PhDr. Jitky Synkové 
a místostarosty  
Jaroslava Bíra.

foto: ras
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KDYŽ SE ŽIVOT V ŘEPÍCH ZASTAVIL…

Máme za sebou náročné období nouzo-
vého stavu. Jak se na radnici dařilo tuto 
obtížnou dobu zvládnout?
Na úplném začátku si asi nikdo z nás ne-
dokázal představit, že přijde doba, kdy se 
nejen u nás, ale i ve světě zastaví na ně-
jakou dobu běžný chod života i ekonomi-
ky. Stalo se a my jsme se s tím museli po-
stupně vypořádat. Situaci jsme pravidelně 
řešili na jednání krizového štábu a snažili 
se tak pružně reagovat na vládní nařízení.

První jednání se uskutečnilo již 10. břez-
na, tedy dva dny před vyhlášením nouzo-
vého stavu vládou. Již tady jsme museli 
přijmout první opatření, kterým bylo zru-
šení kulturních akcí s účastí vyšší než 100 
lidí, zrušení volnočasových aktivit KC Prů-
hon i Centra sociálně zdravotních služeb. 
Také jsme doporučili uzavření škol.

Co následovalo?
Na Magistrát hl. m. Prahy byla odeslána žá-
dost o dodání ochranných pomůcek. Jedno-
rázových roušek byl ale dodáván nedosta-
tečný počet. Samozřejmě - v první řadě byly 
distribuovány mezi nejpotřebnější, tedy do 
CSZS, mezi hasiče, lékaře, policii…

Nedostatek se dařilo řešit za pomoci 
učitelek mateřských škol, které v prázdných 

mateřinkách vyráběly bavlněné roušky. Ty 
následně byly distribuovány nejohroženěj-
ším skupinám obyvatel (CSZS, lékárny). Pro 
ně jsem i já zajišťovala látky na šití.

Probíhala také distribuce dezinfekce, 
stejně jako u roušek nejdříve na riziková 
místa jako je Domov sv. Karla Boromejské-
ho, poliklinika, ordinace lékařů. Následně 
jsme oslovili předsedy SVJ a zástupce 
bytových domů, kterým jsme dezinfekci 
pravidelně rozdávali každý týden před bu-
dovou hasičárny. Mezi obyvatele starých 
Řep byla distribuce dezinfekce zprostřed-
kována firmou Květiny Kakuška a Lidovou 
cestovní agenturou Anna Baumová, kte-
rým ještě jednou velice děkuji. 

Poslední dodávku ochranných pomůcek 
obdržela MČ Praha 17 od Magistrátu 7. 5. 
(1000 l dezinfekce AntiCovid, 2400 roušek 
a 3700 rukavic). Tato dodávka byla ponechá-
na pro zajištění fungování příspěvkových 
organizací a dalších klíčových subjektů pro 
zajištění provozu od 11., resp. 25. 5. 2020.

Zmiňujete lékaře… Byla nějak zesílena 
hygienická opatření v budově poliklini-
ky, kterou má městská část ve správě?
Od prvních dnů nouzového režimu byla 
zajištěna dezinfekce všech společných 

prostor poliklinik Žufanova a Socháňova 
pomocí teplého aerosolového prostřed-
ku Virkon-S.

Následně byl zaveden režim ozonového 
čištění prostor 2x týdně (tyto práce probí-
haly vždy v nočních hodinách), došlo také 
k navýšení čištění výtahů. To probíhalo 
2x denně.

Nejohroženější skupinou byli senioři. My-
slelo se i na ně?
Senioři byli samozřejmě informováni o ce-
lopražské lince pomoci. Ve spolupráci 
s Centrem sociálně zdravotních služeb 
byly zřízeny také telefonické linky pomoci 
seniorům v naší městské části.

Našim seniorům byla nabízena možnost 
zajištění nákupů, vyzvednutí léků, donáška 
obědů, venčení psů…

V tomto ohledu děkuji také dobrovolní-
kům, kteří se na pomoci podíleli.

A co naši nejmenší? Doma zůstali i děti 
a  mnozí rodiče, potýkající se s  domá-
cím vyučováním a  izolovaností svých 
potomků…
Uzavření škol jsme doporučili již o několik 
dní dříve, než vešlo v platnost oficiální na-
řízení vlády. Odchod dětí ze školních lavic 
byl samozřejmě velmi náročný nejen pro 
děti, ale i rodiče. Myslím, že obě základ-
ní školy se snažily zabezpečit kvalitní dis-
tanční výuku a komunikovat s žáky pomo-
cí moderních technologií.

Byli jsme také nuceni přesunout zápis do 
prvních tříd na 29. a 30. 4., bohužel, musel 

V minulých měsících ochromila život v celé České republice 
pandemie nemoci Covid-19. Přinesla spoustu nepředvídatelných 
situací, které ovlivnily život každého z nás. O krátké ohlédnutí za 
nouzovým stavem jsem požádala starostku PhDr. Jitku Synkovou.
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foto: archiv redakce

tak jako v celé republice, proběhnout bez 
účasti dětí, ideálně elektronickou formou.

Mateřské školy ukončily provoz 13. 3., 
od 16. 3. zůstaly uzavřeny. Stejně jako 
u škol základních, i tady pak probíhal příjem 
nových přihlášek elektronicky nebo poštou.

Dětská hřiště a sportoviště zůstala uza-
vřena od 23. 3. V polovině dubna proběhlo 
čištění horkou párou, hřiště se znovu dě-
tem otevřela 22. 4.

Duben a květen bývá v Řepích obdobím 
mnoha akcí, a to jak sportovních, tak kul-
turních. V letošním roce jsme ale o mno-
hé přišli…
Zrušeny musely být všechny kulturní 
a společenské akce pořádané MČ Pra-
ha 17 do konce května 2020.

Kulturní centrum Průhon ale provozo-
valo některé své kurzy i nadále alespoň 
on-line formou.

Knihovna v KC Průhon v době mimo-
řádných opatření zavedla zdarma rozvoz 
knih místní knihovny v lokalitě Řep. Rozvoz 
probíhal 2x týdně, knihy byly předávány 
bezkontaktně.

Věřím, že nyní po uvolnění jednotlivých 
opatření, se nám kulturní a spolkový život 
do Řep opět vrátí.

V poslední době je častým tématem pod-
pora podnikání. Dojde k  podpoře řep-
ských podnikatelů, kteří vlivem krize ne-
mohli svoji činnost provozovat?
Na Radě městské části jsem iniciovala 
usnesení ze dne 29. 4. 2020, kde jsme 
schválili postup pro odpouštění nájem-
ného podnikatelům, kteří jsou nájem-
ci městských nebytových prostor. Tímto 
krokem chceme podpořit místní podnika-
tele, kterým mimořádná opatření při epi-
demii znemožňovala vykonávat podnika-
telskou činnost.

Všichni za sebou máme velmi náročné 
období, zejména psychicky. Potěšilo vás 
v této náročné době něco?
Určitě jsem měla velkou radost, když jsem 
viděla vlnu solidarity a sousedské pomo-
ci. Mnoho lidí zůstalo doma, ale pomáha-
li všem kolem sebe. Spousta dobrovolnic 
zasedla k šicím strojům a šily roušky, kte-
ré jsme pak mohli distribuovat těm, kteří 
je nejvíc potřebovali.

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
zejména řepským hasičům, policii, dob-
rovolníkům, pracovníkům Centra sociálně 
zdravotních služeb (zejména pečovatelkám 
a ošetřovatelkám), pracovníkům f. Optimis 
(zejména p. Maxovi), tajemníkovi úřadu 
Petru Loučkovi a zaměstnancům radnice.

Máme za sebou náročné období, ale 
ještě rozhodně nejsme na konci. Čeká 
nás ještě jedna náročná etapa, která je 
v době, kdy tento rozhovor připravujeme, 
ještě před námi… V pondělí 25. 5. otvírá-
me školy a školky, ředitelky se v těchto 
dnech musí vypořádat s plněním vládních 
nařízení, jejichž realizace je mnohdy slo-
žitá. Držme si palce, ale věřím, že i tyto 
těžkosti se podaří vyřešit a bez dalších 
komplikací uzavřeme školní rok.

Věřím, že společně to zvládneme!

DĚKUJI ZA ROZHOVOR.
RADKA SÁLUSOVÁ
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DOBA KORONAVIROVÁ V ŘEPSKÉM KLÁŠTEŘE

foto: Archiv Domova sv. Karla Boromejského

Celá anabáze začala 12. března. S na-
pětím jsme sledovali zprávy a poky-
ny naší vlády. Nejdříve se jednalo 

o pouhá doporučení, která následně pře-
šla v různé zákazy a příkazy. Snažili jsme 
se podchytit všechny důležité informace 
a bez prodlení jsme opatření zaváděli do 
praxe. Věděli jsme, že tato opatření jsou 
rozumná a že je třeba jednat rychle. Virus 
si žil svým životem, pomůcek byl nedosta-
tek a my jsme měli velkou zodpovědnost 
za naše pacienty - nemocné seniory, kteří 
se stali nejohroženější skupinou. 

Hned od počátku se nám dostalo nabí-
dek pomoci, když lidé začali podomácku 
šít roušky. 

Bylo povzbuzující, jak velké množství 
lidí z domácností se zapojilo. Například 
maminky malých dětí, seniorky v důcho-
du, manželky našich sponzorů, ale třeba 
i zaměstnanci autoškoly a firmy, které na 
čas přerušily výrobu. Obdarovávali nás lidé 
nám známí i zcela neznámí. Roušky nosili 
osobně do vrátnice našeho Domova nebo 

posílali prostřednictvím Lidové cestovní 
agentury či poštou. Rozběhla se velká 
vlna solidarity, lidé si vzájemně pomáhali 
a chtěli pomáhat i nám. První ochranné 
pomůcky jsme tedy získali z rukou našich 
sousedů a přátel. Začali nám přicházet i po-
zdravy a přání pevného zdraví např. od dětí 
a učitelek mateřských škol nebo studentů 
a profesorů gymnázií. Posílali nám básnič-
ky, povzbuzující videa, pohledy, fotografie 
apod. Před Velikonocemi nám nečekaně 
přišla dodávka velikonočních balíčků pro 
všechny zaměstnance. Kromě obav z viru 
jsme tedy prožívali i radostné okamžiky. 

Na novou situaci poměrně rychle zare-
agovaly některé nadační fondy, které vy-
hlásily rychlé granty na podporu organizací 
pečujících o hendikepované občany. Bez 
průtahů jsme tedy napsali těmto nadacím, 
jejichž pracovníci jednali velmi pružně. 
V pátek jsme podali žádost, v pondělí 
jsme již měli kladnou odpověď a do dvou 
dnů byly peníze na obstarání ochranných 
pomůcek na účtu. 

Pak ale nastalo dobrodružství s objed-
náváním kýžených ochranných prostřed-
ků. Vše probíhalo s takovou rychlostí, že 
nám z toho šla hlava kolem. Ozývali se 
však i naši přátelé s nabídkou pomoci 
při obstarání ochranných pomůcek. Na 
holičkách nás nenechaly ani naše mateř-
ské městské části Praha 6 a Praha 17. 
Začaly docházet dodávky hrazené z gran-
tů a k tomu i sponzorské dary určené na 
ochranu před nemocí COVID-19. Vedení 
Domova pracovalo v jakémsi krizovém 
štábu, domlouvání napříč odděleními bylo 
zrychlené a operativní. Dělalo se vše pro 
ochranu našich pacientů i zaměstnanců. 
V době, kdy píši tento článek, už jsou 
všichni zainteresovaní celkem nad věcí 
a vše vidí velmi pozitivně. Na otázku: „Jak 
jste prožívali koronakrizi v našem Domo-
vě?“, jsem od kolegů a kolegyň vyslechla 
až překvapivě kladné reakce. Nejčastěji 
padla věta: „Cítili jsme se tu v bezpečí.“ 
Zjištění, že velké nasazení, které jsme 
věnovali ochraně Domova, naši zaměst-
nanci ocenili, je k nezaplacení. O to tu od 
počátku šlo, aby naši lidé byli v bezpečí.

Když se nám podařilo zásobit dosta-
tečným množstvím ochranných pomůcek 
a dodržovali jsme všechna pravidla, která 
nastavilo naše vedení a aktualizovalo podle 
vývoje situace, začali jsme si pomalu zvykat 
na nový život. Každodenní měření teploty 
u pacientů i zaměstnanců se stalo součástí 
běžného pracovního procesu. Pravidelná 
dezinfekce rukou při příchodu do Domova 
a zvýšená hygienická opatření na všech 
odděleních se nám staly denním chlebem.

Blížily se Velikonoce, největší křesťanské 
svátky a my jsme museli oželet velikonoční 
obřady i tradiční velikonoční koncert. Du-
chovní a kulturní život našeho Domova se 
přesunul do virtuální roviny. Naštěstí sou-
časná technika umožňuje mnohé a často 
i nevídané. Začali jsme si zvykat i na tuto 
online komunikaci a sdílení hodnot přes 
internet. Naši přátelé uspořádali sbírku 
na obstarání tabletů, abychom mohli na-
šim pacientům umožnit kontakt s rodinou. 
Chronicky nemocné seniory bylo zapotřebí 
chránit před onemocněním, které by pro ně 
mělo fatální následky, ale současně víme, 

Lidé se nás ptají, jak jsme prožili dobu pandemie nového a nám všem 
dosud neznámého koronaviru v našem klášteře. Ve stručnosti by se 
to dalo shrnout následujícími slovy: prvotní ZDĚŠENÍ, pak OBAVY, 
poté VELKÉ NASAZENÍ a ve výsledku OBSTÁLI JSME SE CTÍ.
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že psychika seniora je velmi křehká a kon-
takt s rodinou je pro něj zásadní. 

Čelili jsme tedy nové výzvě - zajistit 
účinnou komunikaci NEMOCNÝ SENIOR - 
RODINA. Představte si ale, jak asi probíhá 
komunikace, kdy přijdete s tabletem k lůžku 
nemocného trpícího jistou formou demence 
a k tomu ještě třeba nedoslýchavého. Zjistí-
te, že toto je nové dobrodružství, zejména, 
když si ještě navíc wi-fi zrovna postaví hla-
vu. Do komunikace přes internet se zapojili 
i zdravotní klauni, kterým bylo moc líto, že 
nemohou do Domova docházet na pravi-
delné páteční návštěvy, kdy si se seniory 
zazpívali, popovídali a užili trochu legrace. 
Někdy takový klaun vysílal například z chalu-
py někde v šumavských lesích, kde to s při-
pojením na internet není také zcela bez pro-
blémů. Pak to na všech stranách „padalo“ 
a největší legrace spočívala právě v tomto 
přerušovaném spojení. Sociální pracovnice, 
které měly zprostředkování kontaktu s klau-
ny nebo příbuznými na starosti, v takových 
případech doslova bojovaly v první linii. Ne-
chytit virus, ale zato chytit internet, často 
připomínalo hru na schovávanou. 

Klauni stále vymýšleli, jak potěšit se-
niory a zpříjemnit jim pobyt v situaci, kdy 
za nimi krom našich zaměstnanců nikdo 
nemůže přijít. Návštěvy rodin, dobrovol-
níků, umělců, duchovních a jiných lidí byly 
stále ještě zakázány. A protože jsou klauni 
profesionální herci a tudíž velmi kreativní 
bytosti, vymysleli, že ke klášteru přijedou 
s hydraulickou plošinou, a když nemohou 
dovnitř, pozdraví pacienty alespoň zvenku. 
Neváhali při tom vystoupat až do třetího 
patra. To byla atrakce, na kterou naši senioři 
nikdy nezapomenou. Troufám si tvrdit, že 
se jim něco takového stalo poprvé a na-
posledy v životě. Museli jsme sice dělat 
manévry, neboť plošina objížděla pouze 
čelní stranu budovy a shlukování seniorů 
z více pokojů nebylo ještě možné. Naštěs-
tí má klášter mnoho oken a pacienty se 

podařilo k oknům rozdělit tak, aby to bylo 
pro všechny bezpečné. Klauni se vznášeli 
kolem kláštera, zdravili pacienty i personál, 
zpívali jim, troubili na trubky a sdělovali, jak 
jim chybíme. Bylo to výjimečné, krásné 
a dojemné. Celé osazenstvo kláštera si 
tento den s radostí užilo. Atrakce byla tak 
pozoruhodná, že jsme se s ní ocitli dokonce 
v hlavním zpravodajství na ČT 1.

Víme, že nemůžeme našim seniorům 
nahradit jejich rodinu, ale věřte, že jsme se 
opravdu hodně snažili. Hlavní cíl byl však 
splněn, a to, že se nám podařilo všechny 
ochránit a jak pravila má kolegyně, která se 
na čas stala jakousi krizovou manažerkou: 
„Obstáli jsme se ctí.“

V současné době nevíme, co nám bu-
doucnost přinese. Takzvané rozvolnění 

opatření a obnovení veřejného života v na-
šem Domově může přinést nečekané. 
Nanečisto jsme si ale vyzkoušeli, že jsme 
tým, který umí čelit krizím a zvládne je. A to 
nám dává sílu do dnů budoucích. Děkuje-
me všem, kteří nás podpořili v těžké době, 
děkujeme za pochopení a trpělivost při ře-
šení různých problémů, děkujeme za Boží 
ochranu, děkujeme za nová přátelství, která 
nám tato doba přinesla. Jedno takové pev-
né pouto vzniklo například i s dobrovolníky 
z Letiště Václava Havla Praha, kteří nám 
po dobu jednoho měsíce pomáhali se zve-
lebením klášterní zahrady, aby byla připra-
vena na pobyty našich seniorů v krásném 
prostředí přírody, stromů, květin a ptáků. 
Zaměstnanci Letiště, z nichž mnozí kvůli 
krizi v leteckém provozu nyní přicházejí 
o práci, ukázali, že mají srdce na pravém 
místě, umějí vzít za práci a i přes své osobní 
problémy pomáhají tam, kde je to potřeba. 

DĚKUJEME VÁM A PŘEJEME, AŤ 
I VÁM SE DOSTANE POTŘEBNÉ POMO-
CI, KTEROU SI ZASLOUŽÍTE!

 
ING. MONIKA STRAKOVÁ,

FUNDRAISING, PR A KULTURA

V současné době je zahrada Domo-
va sv. Karla Boromejského stále ješ-
tě nepřístupná veřejnosti, a to až do 
odvolání.

Děkujeme za pochopení a trpělivost. 
Jakmile to situace dovolí, rádi vás 
u nás opět přivítáme!

OZNÁMENÍ

foto: Archiv Domova sv. Karla Boromejského

foto: Archiv Domova sv. Karla Boromejského
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VELKOOBJEMOVÉ 
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 ob-
sluha, která bude koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou 
na daném stanovišti zůstávat přes noc.

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

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

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

ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

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

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

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

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

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

če, přehrávače, telefony apod.) 
•  stavební suť

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

 6. 6. 12-16 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
 11. 6. 14-18 hod.  Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
 12. 6. 14-18 hod.  Park. Na Moklině (u rest. U Sklíčka)
 18. 6. 14-18 hod.  Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
  19. 6. 14-18 hod.  Parkoviště ul. Jiránkova
 26. 6. 14-18 hod.  Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
 27. 6. 12-16 hod.  Parkoviště Drahoňovského

NEBEZPEČNÝ ODPAD
V červnu nebude probíhat mobilní sběr nebezpečných odpadů, jedlých 
olejů a tuků. Nejbližší svoz se uskuteční v sobotu 11. 7. 2020 na trase B.
V RÁMCI organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpa-
dů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně 
odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: 
• rozpouštědla • kyseliny • zásady • fotochemikálie • pesticidy 
• zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry) • olej a tuk 
(kromě jedlého) • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice • de-
tergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) • léčiva 
• baterie a akumulátory 
Možno odevzdat i jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích).

TRASA B – 11. 7. – SOBOTA

1. ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085) 8.00 – 8.20
2. ul. Laudova (slepé rameno - nad ZŠ) 8.30 – 8.50
3. ul. Nevanova (proti bývalému 
     zdravotnímu středisku č. 1079) 9.00 – 9.20
4. ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050) 9.30 – 9.50
5. ul. Mrkvičkova (dle možnosti zastavení) 10.00 – 10.20
6. ul. Na Fialce I.  10.30 – 10.50
7. ul. Brunnerova (parkoviště) 11.00 – 11.20
8. křižovatka ul. Březanova - U Boroviček 11.30 – 11.50

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

Přistavované kontejnery budou s obsluhou. 
Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky 
rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spada-
né ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, 
skořápky od vajec apod.
Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gas-
troodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné 
piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.
Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního měs-
ta Prahy. 

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

ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

 

KAM S BIOODPADEM 
Stanoviště BIOVOK:

Nad rámec výše uvedeného harmonogramu budou 
v období června přistaveny další BIOVOK jako náhrada za 
nepřistavené nádoby v období března a dubna 

 7. 6. 9-12 hod. Parkoviště Laudova
 13. 6. 13-16 hod. Park. Na Moklině (u rest. U Sklíčka)
 20. 6. 13-16 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
 20. 6. 13-16 hod.  Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
 27. 6. 13-16 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček

 5. 6. 15-18 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
 14. 6. 9-12 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
 19. 6. 15-18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
 26. 6. 15-18 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
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KDO NESE ODPOVĚDNOST ZA NEPOŘÁDEK KOLEM 
KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ?
Za nepořádek v prostoru kontejnerového stání dle platných zá-
konů odpovídá majitel domu, BD, SVJ.

Vlastník objektu je dle § 6  obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 
Sb. hl. m. Prahy, tzv. „vyhláška o odpadech“, povinen u svozové 
společnosti zajistit dostatečný objem sběrných nádob na směs-
ný odpad v závislosti na počtu osob, které daný objekt využívají 
a frekvenci vývozu těchto nádob. Pokud jsou u nemovitosti 
nádoby permanentně přeplňovány, a tím dochází k hromadění 
odpadu v prostoru kontejnerového stání, je potřeba ověřit, zda je 
u svozové společnosti objednán dostatečný počet sběrných ná-
dob, případně dostatečná četnost jejich svozu. 

U několika bytových domů na území městské části se osvěd-
čilo zabezpečit sběrné nádoby zámkem, do nádob tak mohou 
odpad vhazovat pouze obyvatelé příslušného domu. Odkládání 
odpadu mimo určené sběrné nádoby (včetně např. odložení plas-
tových pytlů vedle sběrné nádoby) naplňuje skutkovou podstatu 
přestupku dle § 69 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů. Za uvedený přestupek lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. 

V případě zjištění znečištění stanoviště nádob je příslušný 
vlastník bytového domu povinen provést úklid a odstranění od-
padu mimo určené sběrné nádoby (plastové pytle s odpadem, 
objemný odpad apod.), a to v souladu s ustanovením § 33a odst. 
2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb. HMP, o hl. m. Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, podle kterého se právnická nebo podnikající 
fyzická osoba dopustí přestupku tím, že neudržuje čistotu a po-
řádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled 
městské části. Zaměstnanci svozových společností nejsou po-
vinni automaticky uklízet odpad kolem nádob na směsný odpad.

JAK ŽÁDAT ODSTRANĚNÍ NEPOŘÁDKU?
Magistrát hl. m. Prahy i MČ Praha 17 se snaží vlastníkům byto-
vých domů usnadnit péči o kontejnerová stání na směsný komu-
nální odpad, a proto pravidelně na území městské části přista-
vuje kontejnery na velkoobjemový odpad (VOK), kam je možné 
objemný odpad odvézt či odnést. 

Na náklady městské části jsou dle možností organizovány 
svozy černých skládek, které vznikají nejčastěji u kontejnerových 
stání. Další možností je využití sběrných dvorů či objednání úklidu 
kolem popelnic u svozové společnosti, která tuto činnost nabízí 
v rámci svých služeb či u úklidové firmy. 

DĚKUJI ZA VAŠE ODPOVĚDI.
RADKA SÁLUSOVÁ

JAK NA NEPOŘÁDEK KOLEM POPELNIC?

V květnovém čísle Řepské sedmnáctky vás zaujala série 
fotografií, které ukazovaly, jak to někdy může vypadat kolem 
kontejnerových stání. O vysvětlení k této problematice jsem 
požádala vedoucího Odboru životního prostředí a dopravy 
Mgr. Davida Zlatého.

Foto: -archiv redakce-
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CO VÁS ZAJÍMÁ

CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH 
SLUŽEB INFORMUJE

POMOC PODNIKATELŮM V MĚSTSKÝCH 
NEBYTOVÝCH PROSTORECH

Vážení občané,
vzhledem k vývoji epidemiologické situa-
ce v souvislosti s výskytem onemocnění 
COVID-19 začínáme s postupným návra-
tem k běžnému režimu poskytování na-
šich služeb za podmínky dodržování spe-
cifických hygienických opatření: 

1) PROVOZ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
■ kromě péče o stávající klienty nabízí-
me pro seniory a zdravotně postižené 
v Řepích, kteří jsou bez pomoci svých 
příbuzných, možnost zajištění obědů, 
případně informace o nákupu potra-
vin a léků.

 
2) PROVOZ DOMÁCÍ 
ZDRAVOTNÍ PÉČE 
■ Služba je provozována bez omezení

3) TERMÍNY OBNOVENÍ DALŠÍCH 
SLUŽEB 
■ Masáže od 19. 5. 2020 
■ Činnost Klubu 17 od 19. 5. 2020 (zatím 
pouze individuální konzultace, informace 
na tel: 235 311 791, 776 167 106)
■ Klinická psychologie od 4. 5. 2020 
■ Kopírování, laminování od 4. 5. 2020
■ Půjčovna kompenzačních pomůcek od 
4. 5. 2020
■ Osobní přeprava seniorů a osob se zdra-
votním postižením od 1. 6. 2020
■ AT poradna od 4. 5. 2020 (pouze indi-
viduální konzultace po předchozím ob-
jednání, informace každý čtvrtek na tel: 
235 311 791, 724 307 775)
■ Fyzioterapie a lymfodrenáže zatím mimo 
provoz
■ Knihovna pro seniory od 18. 5.2020 na 

základě předchozího objednání knih, od 
1. 6. 2020 běžný provoz
■ Volnočasové aktivity pro seniory zatím 
mimo provoz

4) PRACOVNÍ DOBA NAŠÍ RECEPCE 
■ je až do odvolání omezena na 7 – 
15.30 hod., kontakt prosíme především te-
lefonicky na č. 776 575 117, 235 314 141, 
235 313 182 nebo e-mailem: cszs@iol.cz

Děkujeme za pochopení 

ING. JAROSLAVA ŠIMONOVÁ, 
RADNÍ MČ PRAHA 17 

PRO SOCIÁLNÍ OBLAST
A PHDR. JINDŘICH KADLEC, 
ŘEDITEL CENTRA SOCIÁLNĚ 

ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Rada městské části schválila postup 
pro odpouštění nájemného a podá-
vá pomocnou ruku podnikatelům, 

kteří jsou nájemci městských nebytových 
prostor. V našem zájmu je zachování slu-
žeb pro řepské občany a podpora místních 
obyvatel a podnikatelů, kterým mimořádná 
opatření při epidemii znemožňovala vyko-
návat podnikatelskou činnost.

POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 
O ODPUŠTĚNÍ NÁJEMNÉHO
Nájemce nebytového prostoru vyplní pře-
depsanou žádost, která je k dispozici na 
www.repy.cz nebo na úřadu městské čás-
ti, a doručí ji osobně, poštou nebo elektro-
nicky na oddělení bytů a nebytových pro-
stor Odboru správy obecního majetku. 
Žádost podává vždy jedna osoba, společní 
nájemci podávají jednu společnou žádost. 
Na odpuštění nájemného není právní ná-
rok, můžeme vyhovět nanejvýš jedné žá-
dosti každého žadatele.

Odbor správy obecního majetku prove-
de ve spolupráci s Právním odborem kon-
trolu vyplněných údajů a posoudí splnění 
následujících podmínek:
-  omezení plynoucí z mimořádných opat-

ření při epidemii znemožňovala nájemci 
vykonávat v rozhodném období podnika-

telskou činnost v pronajatém nebytovém 
prostoru sloužícím k podnikání, a tedy 
i řádnou úhradu nájemného,

-  nájemce nebyl opakovaně dlužníkem vůči 
městské části Praha 17 v době před roz-
hodným obdobím. Pro tyto účely se za 
dlužníka nepovažuje nájemce, který má 
s městskou částí Praha 17 sepsaný splát-
kový kalendář a řádně a včas ho plní,

-  nájemce není s městskou částí Praha 17 
v soudním sporu, týkajícím se užívání ma-
jetku svěřeného do správy městské čás-
ti Praha 17.

Odbor správy obecního majetku dále 
ověří rozhodné období, po které nemohl 
nájemce vykonávat svou podnikatelskou 
činnost, a stanoví výši odpouštěné částky. 

Rozhodné období může nanejvýše zahrno-
vat dobu od 10. 3. 2020 do data ukončení 
mimořádného opatření, které znemožňo-
valo nájemci podnikat. Rozhodné období 
bude posuzováno u každé žádosti samo-
statně. Odbor správy obecního majetku 
může upravit dobu rozhodného období 
dle skutečnosti.

Žádosti splňující podmínky budou spo-
lečně s návrhem výše odpouštěné částky 
předloženy k projednání Radě, případně 
Zastupitelstvu městské části.

V případě dalších dotazů se na mě ne-
váhejte obrátit.

ING. ARCH. MICHAL ŠTĚPAŘ,
MÍSTOSTAROSTA

MICHAL.STEPAR@PRAHA17.CZ
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INFORMUJEME

VÝROČÍ KONCE 
2. SVĚTOVÉ VÁLKY

TOMÁŠ 
SLAVATA 
OPĚT V AKCI!

DEZINFEKCE 
NA VEŘEJNÉM 
PROSTRANSTVÍ

POLICIE ČR – MÍSTNÍ 
ODDĚLENÍ ŘEPY 
SÍDLÍ NA NOVÉ 
ADRESE

Od konce druhé světové války uply-
nulo v květnu 75 let. Za normální 
situace by se konaly velké oslavy 

a vzpomínky, stejně jako v roce 2015, kdy 
jsme si připomínali kulaté výročí ukončení 
tohoto válečného konfliktu.

Bohužel, aktuální situace spojená s pan-
demií koronaviru nás donutila zrušit všech-
ny akce až do konce května, tedy i ty, které 
nám měly připomenout toto důležité da-
tum. Na začátku května proběhlo alespoň, 
stejně jako v letech minulých, položení 
věnců u pietních míst v naší městské části. 

Jsem ale přesvědčena, že je třeba si tra-
gické události neustále připomínat a nezapo-
mínat na hrdinství těch, kteří za naši svobodu 
položili své životy. Historickou vzpomínku 
z doby osvobození jste si měli možnost pře-
číst již v květnovém čísle našeho zpravodaje.

Vzhledem k situaci jsme také museli odložit 
instalaci nové pamětní desky na budovu školy 
v Žalanského ulici. V této budově se totiž na-
chází stará, dnes již nevyhovující deska věno-
vaná obětem 2. světové války z řad řepských 
občanů, která je navíc umístěna na nepříliš 
vhodném místě. Oslovili jsme tedy studenty 
Soukromé střední školy designu, která v bu-
dově sídlí, a požádali je o návrh na vytvoření 
desky nové. Z několika variant byl vybrán ví-
tězný návrh a následně vyrobena deska, která 
v této chvíli čeká na osazení. Slavnostně bude 
odhalena v květnu příštího roku. 

I když doba tedy oslavám nepřála, vě-
řím, že jste našim dávno padlým hrdinům 
věnovali alespoň tichou vzpomínku.

JITKA SYNKOVÁ
STAROSTKA

Reportáž ČT24 s názvem V první linii 
jste možná viděli v televizi. Tomáš 
Slavata se opět s neuvěřitelným 

zápalem pustil do boje s COVID-19. Díky 
němu i naše řepské školy dostaly speciál-
ní dezinfekci s panthenolem a antibakte-
riální gely s mátou od firmy Manufaktura. 

Do každé školy tedy putuje 40 l dezin-
fekce a 6 maxi balení gelů, za což mu patří 
obrovské díky!

Odbor životního prostředí a dopravy 
nainstaloval celkem na 14 místech 
v Řepích nádobky na de zinfekce 

rukou. Mimo jiné jsou umístěny u všech 
základních škol, na dětských hřištích v uli-
cích Opuková, Galandova, Mrkvičkova 
a Drahoňovského. Dezinfekce je doplňo-
vána podle potřeby. 

JIŘÍ HOLUB

Místní oddělení Řepy – Policie Čes-
ké republiky změnilo místo půso-
bení. Od 25. 5. 2020 ho nalezne-

te na nové adrese:
 

Policie České republiky
Místní oddělení Řepy
ul. Makovského 1392/2b
163 00 Praha 6
  
Telefonní čísla jsou: 
235 300 764
974 856 800
 
fax: 974 851 228
 
email: orp1.mop.repy.podatelna@pcr.cz foto: ras

foto: archiv Tomáše Slavaty
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KALENDÁŘ AKCÍ

SOBOTA 13. 6.
Letní dobročinný jarmark – stánky 
s nejrůznějšími předměty, kavárna, do-
mácí bramboráky a další, vše za 20 Kč. 
Zúčastní se i muzikanti, kteří zahrají ve-
selé písně pro dobrou náladu. Jarmark 
se koná ve spolupráci se Společností 
pro obnovu řepských tradic, z. s. a jeho 
výtěžek poslouží Domovu sv. Karla Bo-
romejského na službu nemocným se-
niorům. 
Od 14.00 hod., zahrádka u Lidové ces-
tovní agentury a prostranství před bu-
dovou kláštera (Domova).

PÁTEK 19. 6.
Flétna a klavír – letní koncert žáků Zu-
zany Hrbkové z KC Průhon.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 
17.00 hod. 

NEDĚLE 21. 6.
Koncert pro radost v podání Dua Da-
capo (Kateřina Macourková – flétna, 
Michal Macourek - klavír) a Ondry a Káti 
Macourkových, zazní slavné melodie 
od B. Smetany, A. Dvořáka, J. S. Ba-
cha, J. Suka, C. Saint-Saënse, P. I. Čaj-
kovského a dalších skladatelů.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 
15.30 hod.

1. - 31. 7.
Kraj Oty Pavla – výstava fotografií 
Josefa Czwartynského k nedožitým 
90. narozeninám českého prozaika 
a novináře O. Pavla. 
Refektář, vstupné dobrovolné.

DOMOV 
SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO
PROGRAM
NA ČERVEN 2020

7. POCHOD PODÉL 
PROKOPSKÉHO POTOKA
Datum: úterý 9. června 2020
Start: metro B „Stodůlky“, výstup směr Západní město, Britská čtvrť
Čas: 17 až 19 hod.
Počasí: jakékoli - 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: žst. Praha-Hlubočepy, Besední restaurace U Ritschelů
Čas: 18.30 až 21 hod.

Pořadatel: KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl Sparta
Kontakt: Ing. Miroslav Juráň, mobil: +420 776 186 161, e-mail: juran@centrum.cz
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Cíl: žst. Praha-Hlubočepy, Besední restaurace U Ritschelů
Čas: 18.30 až 21 hod. 

Pořadatel: KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl Sparta 
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NOC 
KOSTELŮ
Pátek 12. 6. 2020

 Kostel sv. Martina
od 20.20 do 22 hod.

 Poutní areál Panny Marie
Vítězné na Bílé Hoře

– areál přístupný od 16 do 23 hod.

Podrobný program naleznete
na www.nockostelu.cz

WWW.PRUHON.CZ      KURZY@PRUHON.CZ      +420 601 324 846I I

Denně 13 - 19 hod
KC Průhon kancelář č. 2

KDE?Letošní účastníci
kurzů: 15. 6. - 19. 6. 2020

Noví zájemci: 22. 6. - 26. 6. 2020

KDY?

ZÁPIS
DO KURZŮ

Hallo!Salut!
Hi!

na školní rok 2020 - 2021

Výuka v letošním školním roce končí v pátek 26. 6. 2020.
Výuka v novém školním roce 2020/21 začíná v pondělí 7. 9. 2020 podle rozvrhu.

A4_zapisdokurzu_2020,21.indd   1 14.05.2020   13:51:22



WWW.PRUHON.CZ      KURZY@PRUHON.CZ      +420 601 324 846I I

Denně 13 - 19 hod
KC Průhon kancelář č. 2

KDE?Letošní účastníci
kurzů: 15. 6. - 19. 6. 2020

Noví zájemci: 22. 6. - 26. 6. 2020

KDY?

ZÁPIS
DO KURZŮ

Hallo!Salut!
Hi!

na školní rok 2020 - 2021

Výuka v letošním školním roce končí v pátek 26. 6. 2020.
Výuka v novém školním roce 2020/21 začíná v pondělí 7. 9. 2020 podle rozvrhu.

A4_zapisdokurzu_2020,21.indd   1 14.05.2020   13:51:22



Znovuotevření
KC Průhon

• Centrum bylo otevřeno 25. 5. 2020.
• Všichni návštěvníci musí dodržovat
bezpečnostní opatření a pokyny.
• Aktuální pokyny jsou umístěny 
před vstupem do budovy, knihovny, 
u kurzů a na www.pruhon.cz

V knihovně používej rukavice. 
Rukavice k odběru v knihovně
nebo v 1. patře v kanceláři č. 2.

Preferujeme bezhotovostní
platby.

Dodržuj dvoumetrové
rozestupy.

Dezin�kuj si ruce u vstupu.

Zakryj si nos a ústa rouškou, 
šátkem, šálou.

PRAVIDLA PRO VSTUP 
DO BUDOVY

Dodržujte prosím pokyny
zaměstnanců KC Průhon.

Nechoď do KC Průhon s příznaky 
nachlazení (rýma, kašel).

.....

Dodržováním a respektováním bezpečnostních nařízení chráníte 
sebe, ostatní návštěvníky i naše zaměstnance. Děkujeme.

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 6 - Řepy, wwww.pruhon.cz, fb.com/kcpruhon

V RESTAURACI A NA ZAHRÁDCE
KD BÍLÁ HORAKD BÍLÁ HORA

Při vstupu si vydezin�kuj
ruce.

Dodržujte bezpečné
odstupy minimálně 1,5 m.

Roušku sundavejte pouze
během konzumace u stolu.

Respektujte pokyny
a doporučení obsluhy.

Preferujeme platby
kartou.

Dbejte na zvýšenou
osobní hygienu.

KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha - Řepy, wwww.kdbh.cz, fb.com/kdbilahora

RESTAURACE
KD BÍLÁ HORA
V PROVOZU
Otevírací doba restaurace:
PO - NE 14:00 - 22:00

Aktuální opatření najdete v KDBH
a na www.kdbh.cz
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nová otevírací doba
v řepské knihovně

OTEVÍRACÍ 

DOBA PLATNÁ

I NA LETNÍ

PRÁZDNINY!

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

11:00 - 18:00

11:00 - 18:00

9:00 - 13:00

9:00 - 13:00

Platná od 25. 5. do 31. 8. 2020.

VÝJIMKA: Knihovna ZAVŘENA v termínu 6. 7. - 10. 7. 2020 a 10. 8. - 14. 8. 2020.
Místní knihovna v Praze Řepích, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 17, www.pruhon.cz, 601 324 852.

ZAHÁJENÍ PŮJČOVÁNÍ KNIH
Knihovna se společně s prostory KC Průhon otevřela 
25. 5. 2020 v upraveném režimu a návštěvníci musí 
dodržovat bezpečnostní opatření. Do doby otevření 
jsme nabídli čtenářům službu „KNIHY až POD NOS“ na 
rozvoz objednaných knih. Čtenáři si tak mohli objed-
nat až 3 knihy se závozem zdarma až domů. Do 31. 
8. 2020 je platná nová otevírací doba a knihovna tak 
bude k dispozici i o letních prázdninách 4 dny v týdnu.

PŘEDNOSTNÍ VÝDEJ OBJEDNANÝCH 
KNIH
Co si objednat knihy předem a v knihovně si je pouze 
vyzvednout? Tímto navazujeme na náš rozvoz knih 
„KNIHY AŽ POD NOS“. Stačí si max. 3 ks knih objednat 
buď přes katalog knih přes funkci „Odložení z poličky“, 
nebo telefonicky (ÚT 13 - 17 HOD, PÁ 9 - 13 HOD). Infor-
mace, jak si objednat knihy k přednostnímu vyzved-
nutí najdete na www.pruhon.cz/knihovna

BEZ POPLATKŮ A SANKCÍ
Během mimořádných opatření v souvislosti s korona-
virem a uzavřením řepské knihovny jsme našim čte-
nářům automaticky prodloužili jejich výpůjčky. Knihy 
můžete až do 30. 6. 2020 vracet bez sankcí za pozdní 
vrácení. Výjimkou jsou knihy vypůjčené z Městské 
knihovny v Praze, které nemůžeme automaticky pro-
dloužit a odpustit zpozdné. Knihy je potřeba vrátit 
do termínu konce výpůjční lhůty do Biblioboxu, nebo 
vrátit přímo na pobočce Městské knihovny.

ZAPLAŤTE ROČNÍ REGISTRACI
O 3 MĚSÍCE POZDĚJI
A nebojte, knihovna vám neuteče - není kam spěchat. 
Rozhodli jsme se proto odložit roční platbu regist-
račních poplatků až do konce srpna 2020. Odložení 
se týká všech registrovaných čtenářů, kterým v době 
uzavření knihovny vypršela registrace (od 13. 3. 2020) 
a měli zaplatit roční registrační poplatek. Tito čtenáři 
budou mít platnou registraci zdarma do konce srpna. 
Výjimkou jsou čtenáři, kterým vypršela registrace 
před uzavřením knihovny. V tom případě nás prosím 
kontaktujte telefonicky, nebo e-mailem.

BIBLIOBOX
Knihy není do konce června 2020 
možné vracet osobně, a proto ani 
nejsou účtovány sankce. Vracejte 
knihy prosím pouze do návratového 
boxu Biblioboxu před knihovnou. 
Knihy vhoďte do uzavřeného boxu a 
my se postaráme o vrácení. 

KNIHY

POD
NOS

až

NOVINKA - LOGO
Všimli jste si? Máme nové logo! :)

řepská knihovna opět v provozu
Otevření, , odložení registrace, novinky,

výdej knih, bez sankcí, bibliobox

KNIŽNÍ NOVINKY
Připravili jsme pro vás nové knihy, a 
tak se můžete po návratu do své ob-
líbené řepské knihovny těšit na řadu 
nových knižních titulů!  

Ř17_kveten_knihovna2.indd   1 24.05.2020   21:42:10



Znovuotevření
KC Průhon
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KD BÍLÁ HORA
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SOCHAŘI
MÁNESA
SOCHAŘI
MÁNESA
SOCHAŘI

KC Průhon ve své novodobé historii představuje umělce různých oborů. Ať už foto-
grafie, plastiky, ale nejčastěji výtvarné umění. Současná výstava sochařů Mánesa 
je výzvou nejenom po stránce prostoru, ale i svým rozsahem. “Smyslem výstavy uspo-
řádané v kulturním centru v Řepích je prezentovat prostřednictvím charakteristické-
ho prostorového díla doplněného o výběr kreseb jednotlivé sochaře, kteří jsou dnes 
sdružení ve Spolku. Jsou mezi nimi jak klasičtí sochaři, tak i umělci hledající experi-
mentální podobu abstraktní tvorby, stejně jako malíři, kteří se věnují trojrozměrným 
dílům či skláři, jejichž uměleckým základem je koneckonců sochařská průprava,“ při-
blížil obsah expozice kurátor výstavy Jiří T. Kotalík.

V prostorách KC Průhon vystavuje 9 umělců SVU Mánes:

Petr Císařovský - se od počátku své sochařské tvorby zabýval železnými a kovovými plastikami. 
V souladu s charakterem černého řemesla mají jeho díla robustní formu a jednoduché objemy 
a siluety.

Bohumil Eliáš ml.  - je absolventem sochařské školy profesora Jana Hendrycha na Akademii výtvar-
ných umění v Praze. Ve volné návaznosti na tvorbu svého otce Bohumila Eliáše st.  se věnuje sklářské 
tvorbě s důrazem na úsporné prostorové sestavy objemů a hmot vibrujících barvou a světlem.  

Stanislav Hanzík – doyen Spolku a dlouholetý profesor AVU, žák Jana Laudy a spolupracovník Vincen-
ce Makovského. Jeho doménou je především kámen a monumentální figurální tvorba. Je autorem 
řady veřejných realizací.

Barbora Chládková – absolvovala ateliér figurálního sochařství Jana Hendrycha na Akademii výtvar-
ných umění v Praze.  Zde získala první zkušenosti s klasickým modelováním a tématu figury zůstala 
věrná i po škole, což není tak úplně obvyklé.

Xenie Hoffmeisterová - absolventka studia scénografie na DAMU se věnuje především malbě, kres-
bě a grafice. Velmi často využívá i možnosti trojrozměrného zobrazení často za použití netradičního 
materiálu jako drát a textil.

Vojtěch Malaník - je absolventem sochařského ateliéru profesora Stanislava Hanzíka na Akademii 
výtvarných umění v Praze. Je zkušeným figuralistou a v jeho díle dominují stylizované ženské postavy 
či zvířata vymodelovaná v pohybové zkratce a kompozičně dramatické prostorové křivce.

Jaromír Rybák - je našim předním sklářským výtvarníkem ze světově proslulé školy profesora Sta-
nislava Libenského na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Jeho mnohovrstevnatá tvorba 
v poslední době těží z překvapivého spojení skla s dalšími materiály, zejména kovem, v útvarech 
inspirovaných florou a faunou.  

Jaroslav Urbánek - se dostal k volné plastice přes kámen a s prací na řadě soch, kterým pomá-
hal při realizaci, Ve své tvorbě samozřejmě v první řadě zúročuje svoji původní profesi kameníka 
a s mistrovským řemeslným fortelem a až s rozmařilou velkorysostí zkoumá možnosti různých dru-
hů materiálu.

Jasan Zoubek - se od počátku své tvorby soustředil na zkoumání zákonitostí elementárních tvarů. 
Nezapře přitom inspiraci těmi nejstaršími doklady sochařské aktivity naší civilizace a obdivu ke kyk-
ladským idolům či egyptským a asyrským stélám či známým idolům.

“Letos tomu je 200 let, kdy se narodil velký umělec Josef Mánes, jehož jméno Spolek 
výtvarných umělců Mánes nese. Mám velkou radost, že po krátké přestávce gale-
rii otevíráme veřejnosti právě touto velkolepou výstavou. Vždyť Řepy mají ke Spolku 
Mánes velmi blízko. Několik ulic je zde pojmenováno po umělcích působících v tomto 
sdružení. Máme zde ulici Makovského, Laudovu, Zrzavého, Španielovu a mnoho dalších. 
V Řepích zároveň žije čestný starosta Spolku Mánes akademický malíř, grafik, textilní 
výtvarník a ilustrátor Emil Jan Cimbura, který je členem Mánesa již od roku 1946,“ do-
dala starostka Prahy 17 Jitka Synková k propojení této městské části a Spolku Mánes. 

KC Průhon 
Socháňova 1220/27 
Praha 6 - Řepy

červen - říjen 2020
vstup zdarma
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červen - říjen 2020
vstup zdarma

KCP_SM3_A3.indd   1 24.05.20   23:03



Ulice v Řepích pojmenované 
po členech Spolku Mánes
Ulice v Řepích pojmenované 
po členech Spolku Mánes
Ulice v Řepích pojmenované 

MAKOVSKÉHO
Vincenc Makovský (1900 – 1966)
Český akademický sochař, malíř a designér, autor monumentálních děl a portrétů, surrealista a realista, účastník protinacis-
tického odboje.

VONDROUŠOVA
Jan Charles Vondrouš (1884 – 1970)
Český rytec a grafik, věnoval se technice leptu, autor řady poštovních známek, emigroval do USA a přijal americké občanství, 
člen grafického spolku Hollar, držitel řady zahraničních ocenění.

SOCHÁŇOVA
Pavol Socháň (1862 – 1941)
Slovenský malíř, umělecký fotograf, publicista, etnograf, spisovatel a vlastenec, zabýval se lidovým oděvem a zvyky, uspořádal 
1. výstavu slovenských výšivek a krojů, tajemník Museálnej slovenskej společnosti, redaktor deníku Slovenský svet a novin 
Národný deník, tvůrce a režisér her pro ochotnické divadlo.

JIRÁNKOVA
Miloš Jiránek (1875 – 1911)
Malíř, výtvarný kritik a teoretik, esejista, organizátor výtvarného života, literát, vycházel z impresionismu, maloval moderní 
velkoměsto, postavy v interiéru, portréty, krajiny a folklorní motivy, člen výtvarného spolku Mánes, přispíval do Volných směrů.

ŠPANIELOVA
Otakar Španiel (1881 – 1955)
Český sochař, řezbář a medailér, věnoval se bustám, proslul reliéfní tvorbou, impresionista, poté přešel ke klasickému pojetí, 
profesor Uměleckoprůmyslové školy v Praze a Akademie výtvarných umění, člen výtvarného spolku Mánes, za 2. světové války 
vězněn v koncentračním táboře.

BENDOVA
Břetislav Benda (1897 – 1983)
Významný český sochař, žák Josefa Václava Myslbeka, člen výtvarného spolku Mánes, celoživotní umělecký projev nejlépe 
vystihují jeho vlastní slova: “Neznám motiv vzácnější, než je lidské tělo, a především ženské“.

LAUDOVA
Jan Lauda (1898 – 1959)
Český sochař a vysokoškolský pedagog, zaměřil se na sociální civilismus, později poetizující realismus, vytvářel terakonové 
sochy, plastiky zvířat, reliéfy, portréty politických prominentů, vystavoval na Světové výstavě v New Yorku 1938, cena Grand Prix 
Expo 58, profesor Akademie výtvarných umění, národní umělec.

HOFBAUEROVA
Arnošt Hofbauer (1869 – 1944)
Český malíř a grafik. U svého učitele Františka Ženíška na uměleckoprůmyslové škole zvládl základy monumentálního malíř-
ského zobrazování historických událostí. Jeho specialitou se stala především výzdoba fasád novorenesančních domů, často 

prováděná podle kartonů Mikoláše Alše. Dobrých výsledků dosahoval jako grafik – vytvářel plakáty a vedl grafický ateliér na 
uměleckoprůmyslové škole. 

ZRZAVÉHO
Jan Zrzavý (1890 – 1977)
Vynikající malíř, grafik, ilustrátor a scénograf. Byl významným představitelem avantgardy začátku minulého století. Inspiraci ke 
svým dílům hledal nejen v jižních Čechách, v Praze a rodných Okrouhlicích, ale i ve Francii, Itálii a Řecku. 

MRKVIČKOVA
Otakar Mrkvička (1896 – 1957)
Profiloval se jako malíř, ilustrátor, karikaturista, scénograf – navrhoval kostýmy i výpravu a také jako výtvarný kritik. Byl spo-
luzakladatelem levicového satirického časopisu Trn, kam přispěl četnými karikaturami. Vrchol jeho tvorby představují 30. léta, 
kdy maloval v duchu sociálního civilismu figury i městské krajiny. Ilustroval mnoho knih, např. K. Čapka, J. Seiferta, V. Nezvala, 
K. Poláčka. Své výtvarné kritiky shrnul do svazku Hledání a zápasy a Cesty moderního umění.

DRAHOŇOVSKÉHO
Josef Drahoňovský (1877 – 1938)
Výtvarník, který se věnoval glyptice (vyhloubená řezba do drahých kamenů, křišťálu a skla) a sochařství. Jeho sochařská dílna 
získávala řadu zakázek, ale jeho vlastním oborem zůstala glyptika. Ryl polodrahokamové gemy do šperků, ale především pla-
kety, vázy a poháry do křišťálu i skla, na nichž převládaly alegorické ženské akty mánesovského typu a krajinné motivy. Jeho 
práce se vyskytují v mnoha světových muzeích a na uměleckých aukcích se prodávají za závratné částky.

ŠÍMOVA
Josef Šíma (1891 – 1971)
Výrazný představitel evropské klasické moderny, malíř a ilustrátor. Studoval v Praze (UMPRUM, AVU) i na brněnské technice 
v souvislosti se svým zájmem o architekturu. Jeho malířský a grafický projev vycházel z lyrické představivosti, jejímž prostřed-
nictvím umělec hledal původní jednotu mezi člověkem a přírodou i mezi přírodou a kosmem. Přestože byl Šíma odborníky řa-
zen k poetismu a později k surrealismu, zůstal celoživotně uměleckým solitérem, jehož tvorba je originální a nezapomenutelná.

NEVANOVA
Eugen Nevan (1914 – 1967)
Slovenský grafik a malíř, vlastním jménem Neufeld. Je považován za spolutvůrce moderní slovenské grafiky. Byl ovlivněn Henri 
Matissem a výtvarným směrem fauvismem. Později se nechal inspirovat lidovou kulturou (např. je autorem návrhu na známku 
Dievča v kroji).

BRUNNEROVA
Vratislav Hugo Brunner (1886 – 1928)
Typograf, ilustrátor, grafik a karikaturista. Celý jeho profesní život je spojen především s hnutím za krásnou českou knihu. Pa-
třil k zakladatelům družstva Artěl, institutu užitého umění a designu, které působilo v letech 1908 – 1934. Cílem tohoto družstva 
byla kultivace bytové kultury i životního stylu, tedy vytváření„ drobného umění pro všední den.

ŽUFANOVA
Bořivoj Žufan (1904 – 1942)
Dnes pozapomenutý umělec představoval neklidnou, stále hledající osobnost, která kolísala mezi různými zájmy. Nejdříve se 
zaměřil na ornamentiku, pak zachycování lidské postavy, poté se přeorientoval na krajinářství. Svou pravou techniku našel 
počátkem 30. let v akvarelu (malba vodovými barvami), která nejlépe vyhovovala jeho barevnému cítění. Přesto se znovu vrátil 
na Umprum, tentokráte ke studiu sochařství u Karla Dvořáka. Život tohoto neukotveného hledače ukončila předčasně mozková 
příhoda.

ENGELMÜLLEROVA
Ferdinand Engelmüller (1867 – 1924)
Byl oblíbeným malířem konzervativního, vlastenecky laděného publika, které neoslovovala nastupující avantgarda. Po vzoru 
svého učitele Julia Mařáka se stal krajinářem. Samotářský a melancholický milovník přírody se zaměřil na malování rovinatých 
zasněných krajin, lesních zátiší, starých parků a zákoutí, labských tůní. Mistrovsky ovládal techniku pastelu a její zásady vnášel 
i do olejomalby.
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MAKOVSKÉHO
Vincenc Makovský (1900 – 1966)
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PRO DĚTI A RODIČE

V  neděli 21. června mají táto-
vé svůj den a my jim přinese-
me možnost užít si ho na výletě 

s dětmi. Chystáme již třetí ročník oblíbe-
né akce Putování s tátou. Startovat se 
bude opět u červených hodin hned ve-
dle herny MC Řepík a pokračovat po vi-
ditelně označené trase v Řepích a oko-
lí. Na startu budou k dispozici pracovní 
listy s úkoly, které tatínky s dětmi dove-
dou až do cíle, kde na ně bude čekat za-
sloužená odměna.

Oslavte s námi Den otců a vydejte 
se na vycházku plnou zábavy a pohody. 
Účast je zdarma, registrace není potřeba, 

stačí sledovat naše FB stránky Materske-
CentrumRepik, kde se brzy o akci dozvíte 
více. Pak už stačí jen přijít včas na start. 
Maminky ani letos na trať nesmí, mohou 
však jako obvykle na své nejmilejší čekat 
v cíli.

SPOUŠTÍME REGISTRACE
DO ŠKOLIČKY
Věříme, že nejtěžší období už je za námi 
a že po prázdninách budeme moci napl-
no obnovit náš pravidelný program. Kro-
mě aktivit pro rodiče s dětmi nabízí MC 
Řepík také Školičku pro děti od dvou let 
bez rodičů. Zájem o ni je každoročně 
velký a naše kapacity ho bohužel nemo-
hou zcela pokrýt. Už nyní proto spouš-
tíme registrace na příští školní rok. Pro-
síme všechny zájemce o přihlášení, aby 
nám co možná nejdříve napsali na e-mail 
mcrepik@gmail.com. Rádi vám také tou-
to cestou poskytneme více informací.

Děkujeme všem rodičům i dětem za to, 
že jste stále s námi, a těšíme se po dlouhé 
době opět naživo!

LENKA ALIAPULIU

Uplynulo padesát let ode dne, kdy stu-
dent Denis Hayes zorganizoval prv-
ní Den Země v USA. Od roku 1990 

se Den Země oslavoval už celosvětově. 
Oslav se od roku 2009 účastnily všech-

ny řepské školy, které společně připra-
vovaly aktivity pro žáky, studenty, děti 
a rodiče z Řep v areálu ZŠ Jana Wericha. 
V loňském roce jsme cítili, že je potřeba 
změna, a každá škola si připravila program 
sama. To jsme netušili, že další rok nás 
čeká změna ještě větší.

Nastala doba koronavirová a nouzový 
stav. Děti nechodí do školy a vyučování 
probíhá online. Co teď?

Ještě před zavřením škol jsme začali 
připravovat úkoly, protože Den Země 
je příležitost široké veřejnosti a hlavně 
dětem nabídnout zábavu, poučení a ná-
vody, jak každý z nás může přispět ke 
zlepšení životního prostředí. Pak jsme 
přemýšleli jak připravit Den Země online 
a náhle se objevil odkaz na portál Odbo-
ru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. 
Prahy pro žáky pražských škol a všechny 
obyvatele Prahy a středočeského kraje 
www.denzeme.eu.

Kdokoli může v tomto virtuálním pro-
středí plnit úkoly a získávat groše. Nabízí 
se zde deset stánků, kde lze získat mate-

riály k zábavě, inspiraci, experimentová-
ní, ale i k výuce. Registrace byla možná 
od 9 hodin 22. dubna, na plnění úkolů 
máme více než měsíc. Všichni žáci dru-
hého stupně ZŠ Jana Wericha dostali od-
kaz a kód své třídy a jsem moc ráda, že 
jako první se přihlásili členové Ekotýmu.

ING. IVETA JAVŮRKOVÁ,
ZŠ JANA WERICHA

UZAVŘENÁ ŠKOLA 
INSPIRUJE…

Hody, hody, doprovody,
učíme se doma sami.

Matika a čeština
ta nám hlavu zamotá.

K tomu Čas a ájina
v koutu se nám vysmívá.
Ještě že jsou pracovky,
abychom si oddechli.

Dejte prosím jedničku,
vzpomeňte si chviličku.

JANA JAVŮRKOVÁ,
3. ROČNÍK ZŠ JANA WERICHA

ŘEPÍK VÁS 
ZVE NA TŘETÍ 
ROČNÍK 
PUTOVÁNÍ 
S TÁTOU

DEN ZEMĚ 2020

foto: archiv MC Řepík

foto: www.denzeme.eu
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ŠKOLY INFORMUJÍ

MGR. JARMILA PAVLIŠOVÁ, 
ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY

Jak Vaše škola zvládala distanční výuku? 
Co pro Vás bylo nejtěžší?
Na naší škole probíhala distanční výuka více 
formami. Rodiče žáků a žáci měli pravidelně 
k dispozici úkoly na webu školy. V případě 
vysvětlení nejasností v učivu všichni učite-
lé komunikovali s rodiči i s dětmi telefonic-
ky nebo emailem. Velmi dobré výsledky 
přinesla také online výuka – Google zoom, 
Skype, WhatsApp. Touto formou se s při-
hlédnutím k zájmu rodičů vzdělávali žáci 1. 
i 2. stupně zejména v AJ, ČJ, M. Paní učitel-
ky prvního stupně využívaly často ke komu-
nikaci s dětmi videohovory přes WhatsApp, 
což mělo velký význam i ze sociálního hle-
diska. Škola také vybavila PC učebnu tak, 
aby se zde daly natáčet lekce z jednotlivých 
hlavních předmětů. Po celou dobu distanč-
ní výuky se celé vedení naší školy snažilo 
poskytovat učitelům metodickou podporu.

Problém vidím spíše v technickém vy-
bavení jak učitelů, tak i některých rodin. 
Učitelé si často stěžovali na nekvalitní zvuk 
(Google zoom, Skype) nebo na kolísání sig-
nálu či zasekávání, což dle odborníka bylo 
způsobeno kvalitou připojení jednotlivých 
domácností k internetu.

Na situaci, která nastala, nemohl být 
nikdo dostatečně připraven. Přesto si my-
slím, že školy zvládly distanční výuku, jak 
nejlépe to šlo v dané situaci. Z některých 
chyb jsme se všichni poučili, avšak mno-
ho nového a přínosného jsme se naučili. 
Děkuji touto cestou všem pracovníkům 
školy za vynaložené úsilí a zvládnutí ná-
ročného období.

Jak jste se ve škole připravovali na ná-
vrat deváťáků a  dětí prvního stupně? 
V čem byla největší úskalí?

Celá škola se velmi odpovědně připravila 
na nástup žáků do školy. Ze strany rodičů 
a žáků byl zejména u 9. ročníků o prezenč-
ní výuku nečekaně velký zájem. V sou-
časné době vzděláváme 86 žáků z 9. tříd. 
Do vzdělávání 9. ročníků se zapojili nejen 
učitelé ČJ a M, ale i třídní učitelky, které 
poskytují žákům nezastupitelnou podpo-
ru v období před přijímacími zkouškami. 
Další část pedagogických pracovníků za-
jišťuje velmi obětavě pomoc při dezinfek-
ci a při všech dozorech. Mezi žáky, rodiči 
a pedagogy je velmi příjemná a přátelská 
atmosféra, což je velmi cenné v této, pro 
všechny nové, situaci.

Stejně odpovědně se škola připravova-
la na nástup žáků 1. stupně. V některých 
třídách počet přihlášených dětí výrazně 
překročil počet patnácti žáků ve třídě. 
Tyto třídy bylo třeba rozdělit a bylo nutné 
zapojit další pedagogy. Jsou také zajištěna 
všechna hygienická opatření. Třídy jsou 
upraveny tak, aby byly dodrženy dvoumet-
rové rozestupy mezi žáky i při výuce. Velká 

část pedagogických pracovníků je zapoje-
na do pomoci při dezinfekci rukou nebo 
pomáhá při zvýšených dozorech. Do školy 
nastoupili všichni pedagogičtí pracovníci, 
nikdo nepožádal o náhradní práci. Škola 
také zajistila pro přítomné žáky odpolední 
vzdělávání včetně možnosti stravovat se 
ve školní jídelně. Vše musí probíhat podle 
přísných hygienických předpisů. 

Mladším žákům se po paní učitelce 
často stýská, mnohdy nepotřebují pomoc 
s učivem, ale chtějí být ve škole opět se 
svojí paní učitelkou a s kamarády. Někte-
ré děti se však výuky i nadále nemohou 
zúčastnit. Těm budou pedagogové opět 
připravovat domácí práci a budou s nimi 
i nadále v kontaktu.

Pro žáky 1. stupně je výborné, že každý 
den mají výuku anglického jazyka, takže 
věřím, že výpadek ve výuce anglického 
jazyka doženou.

Online výuka bude pokračovat pro žáky 
2. stupně pouze v anglickém, německém, 
francouzském a ruském jazyce.

JAK NAŠE ŠKOLY ZVLÁDALY NÁROČNÉ 
OBDOBÍ KORONAVIROVÉ KRIZE?

Konec května přinesl návrat některých žáků do našich škol. 
Jak se dařilo splnit podmínky nařízené vládou a jak probíhala 
v našich základních školách distanční výuka, jsem se zeptala 
ředitelky ZŠ genpor. Fr. Peřiny Mgr. Jarmily Pavlišové a ředitelky 
ZŠ Jana Wericha Mgr. Zuzany Martinovské.

foto: archiv redakce
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MGR. ZUZANA MARTINOVSKÁ, 
ZŠ JANA WERICHA 

Jak Vaše škola zvládala distanční výuku? 
Ihned po vyhlášení uzavření škol jsme se 
soustředili na zajištění distančního vzdělá-
vání. Měli jsme výhodu, že již třetím rokem 
využíváme pro komunikaci se zákonnými 
zástupci Školu OnLine, která nám umož-
nila velmi rychle informovat rodiče všech 
žáků o systému zadávání distančního vzdě-
lávání přes webové stránky školy. Snažili 
jsme se, abychom neměli požadavky příliš 
vysoké a nezahltili jak žáky, tak rodiče. Od 
začátku jsme hledali i další informační ka-
nály, jak s žáky komunikovat. Velmi rychle 
se podařilo zajistit od firmy Microsoft zdar-
ma pro žáky Office 365. Učitelé prošli ško-
lením Microsoft Teams, který jim umožnil 
vytvořit pro skupiny žáků prostor pro on-
line aktivity v jednotlivých předmětech. 
Vyučující využívají i množství dalších plat-
forem, které jim nabízejí další možnosti za-

dávání úkolů, vkládání řešení úloh, opravy 
vyučujícími, zasílání videí nebo videokon-
ference. Dostávali jsme mnoho kladných 
ohlasů, novinky byly většinou přijímány 
pozitivně a s ochotou zkusit něco nové-
ho. Učitelé ale chtěli dětem dopřát i více 
času s rodinou a umožnit jim poznávat 
jiné věci, než které probírají běžně ve ško-
le. Jsem ráda, že mezi pedagogy jsou ti, 
kteří se starají jak o znalosti a dovednosti, 
tak i společenský a duševní rozvoj svých 
žáků. Organizovali videokonference, kde 
nejen přednášeli, ale i si s dětmi povída-
li o svých zkušenostech z domova, poci-
tech a zájmech. Mezi učiteli navzájem se 
probudila ohromná vlna solidarity a pomo-
ci. Pedagogové si denně vyměňovali tipy 
a nápady, jak vést hodiny nebo které in-
ternetové služby pro online výuku využít. 

Jak jste se ve škole připravovali na ná-
vrat deváťáků a  dětí prvního stupně? 
V čem byla největší úskalí?
Na přípravě otevření školy pro žáky de-
vátých tříd a 1. stupně se podíleli všichni 
pracovníci naší školy. Pedagogové zjišťo-
vali zájem rodičů o návrat žáků do školy, 
společně s vedením školy připravovali roz-
dělení žáků na jednotlivé skupiny, vycho-
vatelky připravovaly aktivity pro odpoled-
ní zájmové činnosti. Všichni se ale v první 
řadě museli seznámit s manuálem MŠMT 

k ochraně zdraví a provozu škol do konce 
školního roku 2019/2020. Správní zaměst-
nanci zajišťovali úklid a dezinfekci prostor, 
pracovnice školní jídelny se připravovaly 
na opětovné zahájení poskytování stravo-
vání při dodržení zvýšených hygienických 
požadavků. 

Největší úskalí pro nás znamenalo děle-
ní žáků do skupin maximálně do 15 žáků, 
zajištění příchodu do školy a dalších pře-
sunů žáků v budově školy tak, abychom 
dodrželi požadovaná pravidla při shroma-
žďování osob. Také personální obsazení 
pedagogy jednotlivých skupin při zajištění 
pokračujícího distančního vzdělávání se 
ukázalo jako velký problém. Věříme ale, 
že i toto zvládneme.

Děkuji všem učitelům, asistentům 
pedagoga, vychovatelkám školní družiny 
i nepedagogickým pracovníkům ZŠ Jana 
Wericha za mimořádnou aktivitu, žákům 
za snahu a rodičům za vydatnou pomoc. 
Všichni si právě nyní uvědomujeme, že 
se jedná skutečně o mimořádnou dobu, 
kdy se bez vzájemné spolupráce mezi 
rodiči a učiteli při výuce žáků neobe-
jdeme. Pevně věřím, že vše společně 
zvládneme. 

DĚKUJI ZA VAŠE VYJÁDŘENÍ.
RADKA SÁLUSOVÁ

foto: archiv redakce
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PLÁN KLUBU 17 – ČERVEN 2020 
 
Na vědomost se dává, že můžete od 19. 5. 2020 přijít do Klubu 17, 
a to následovně:
1 klient, nebo 2 klienti (sourozenci), maximálně na 50 minut.

Nabízíme – doučování a věci spojené se školou. Popovídat si o tom, jak se máš, 
nebo co tě trápí a můžeme společně hledat, jak z toho ven.

Výhodu mají ti, co se objednají předem třeba přes FB, Instagram nebo telefonem 
na č. 776 774 106.

Otevřeno pro vás je v úterý, středa, pátek od 15 do 20 hodin.
Moc se na vás těšíme, přijďte za námi.

BEZ ROUŠKY VSTUP ZAKÁZÁN!!!

 2. červen  – Volný program 
 3. červen  – Volný program 
 5. červen – Volný program
 9 červen – Volný program 
 10. červen – Volný program 
 12. červen – Volný program 
 16. červen – Volný program 

 17. červen – Volný program 
 19. červen – Volný program
 23. červen – Volný program 
 24. červen – Volný program 
 29. červen – Volný program 
 30. červen – Volný program

VZPOMÍNKA
V červnu 2020 by se dožila 100 let paní 
Věra Stašková – řepská patriotka, dlouho-
letá pracovnice místního úřadu v Řepích.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi!

RODINA A PŘÁTELÉ

KLUB SENIORŮ PRŮHON
Setkávání seniorů vždy ve středu od 9-11 hod., v CSZS Bendo-
va 1121/5, Praha 17, pod vedením I. Jelínkové.
Program v červnu: 3. 6. Klubové posezení, 10. 6. Klubo-
vé posezení, 17. 6. Klubové posezení, 24. 6. Klubové po-
sezení.                      

KLUB SENIORŮ ŘEPY (KSŘ)
Každou středu, od 9 do 11 hodin v KC Průhon, Socháňova 
1220/27, Praha 17.
Klub vede Mária Szitányiová.
Program v červnu: 3. 6. Volný program v KC Průhon, 10. 6. Vol-
ný program v KC Průhon, 17. 6. Volný program v KC Průhon, 
24. 6. Volný program v KC Průhon.

KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ (KLAS)
Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, Kulturáček na Bílé Hoře, 
Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17. 
Klub vede Světlana Rozkowetzová.
Program v červnu: 1. 6. Klubové posezení při kávě, 8. 6. Klubo-
vé posezení při kávě, 15. 6. Klubové posezení při kávě, 22. 6. 
Klubové posezení při kávě, 29. 6. Klubové posezení při kávě.  

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: 2. 6. Klubové setkání, 9. 6. Klubové setká-
ní, 16. 6. Klubové setkání, 23. 6. Klubové setkání, 30. 6. Klu-
bové setkání.

PROGRAMY PRO ŘEPSKÉ SENIORY

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

23www.repy.cz
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI ŘEPSKÉ 17, 
uběhl měsíc od mých posledních volejba-
lových zpráviček. Článek píšu v době, kdy 
již můžeme, sice s omezeními, ale po dvou 
měsících SPORTOVAT.

Od 11. května se „rozjely“ volejbalové 
soutěže pořádané Pražským volejbalovým 
svazem. Takže volejbalistky a volejbalisty TJ 
Sokola Řepy můžete vidět každý den (kromě pátku) na antuko-
vých kurtech za Sokolovnou. A tak to bude až do konce června. 
Zápasy začínají vždy v 18 hod. Z důvodu koronavirové nákazy 
mohly některé týmy od rozehrané soutěže odstoupit a nikdo 
z týmů ve všech soutěžích nepostupuje a ani nesestupuje. To 
však neznamená, že se nebojuje o každý míč a o každý bod. 
Soutěže pokračují až do konce června. Kromě toho plánujeme 
na kurtech zorganizovat v červnu memoriál Mirka Ejema, dlou-
holetého volejbalisty a člena výboru TJ a 20. června zde bude 
nohejbalový turnaj. Rozpisy všech zápasů i využití antukových 
kurtů můžete najít na webových stránkách oddílu volejbalu: htt-
ps://volejbalrepy.proweb.cz/rozpisy-2.

Současně řešíme možné „úpravy“ antukových kurtů. Protože 
nám nevyšla realizace rekonstrukce kurtů, chtěli bychom vlastní-
mi silami alespoň provést některé úpravy okolí. Mezi hlavní patří 
odstranění starého plotu mezi antukovými kurty a fotbalovým 
hřištěm, kde bychom chtěli následně vytvořit malé hlediště pro 
diváky a fanoušky. Hlavním problémem je doplnění zasíťování 
od kurtů po fotbalové hřiště. Požádali jsme radní městské části 
o pomoc s realizací, protože městská část realizovala stávající 
zasíťování v předcházejících letech. 

V době prázdnin se budeme na kurtech také pravidelně schá-
zet. V pondělí se na kurtech budou scházet muži družstva „A“, 
v úterý a čtvrtek pak ostatní týmy žen a mužů. Středu mají vyhra-
zenou rekreační volejbalisté a jedna parta nohejbalistů. V pátek 
a neděli kurty obsadí další hráči nohejbalu. Těšíme se na tradiční 
deblový turnaj mixů. Jeho termín teprve upřesníme a zveřejní-

me na webových stránkách. Poslední týden 
v srpnu pak odjede většina družstev, včetně 
toho rekreačního, na tradiční soustředění do 
kempu Pecka, kde se budou všichni intenziv-
ně připravovat na novou sezónu.

Co se týká mládežnických týmu Španielky, 
bohužel jsme nemohli uspořádat slavnostní 
vyhodnocení sezóny s vyhlášením „nej“ 

hráček, s tombolou a sladkou odměnou. Taky jsme neodjeli na 
tradiční „Zmrzliňák“ v Lupenici u Rychnova nad Kněžnou, který 
měly za odměnu nejen hráčky, ale i trenéři, a byl již několik let 
vrcholem sezóny. Rovnou jsme se tedy všichni vrhli do přípravy 
na novou sezónu a v novém složení týmů. Protože jsou zavřeny 
školní tělocvičny, probíhá příprava na antukových kurtech v Ře-
pích, na tartanové ploše u ZŠ J. Wericha, v „aktivním lesoparku“ 
v Řepích nebo na beach kurtech. U starších kategorií se jedná 
zejména o kondiční přípravu. U těch mladších to je hlavně herní 
činnost jednotlivých hráček, jejich vzájemná souhra a orientace 
na hřišti jak u minivolejbalu, tak u šestkového volejbalu. 

Dle počtu hráček, jejich věku a „volejbalové vyhranosti“ při-
hlásíme do nové sezóny 2020/2021 (v době, kdy tento článek 
vyjde, tak už budou přihlášky podané) do pražských soutěží dva 
týmy minivolejbalu, tým mladších žákyň, starších žákyň a tým 
juniorek. Pro tento tým stále hledáme trenéra, takže se budu 
opakovat – pokud rozumíte volejbalu a chtěli byste svůj um a čas 
předat mladší generaci, hledáme právě Vás – ozvěte se!

Do celorepublikových soutěží jsme již přihlásili první ligu kade-
tek a extraligu juniorek. Týmy povedou zkušení trenéři: kadetky 
Zdeněk Baláž a juniorky Michal Grivalský. Ve hře je ještě tým žen, 
ale tady máme problém jak s trenérem (toho stále nemáme), tak 
i s počtem hráček. Letní přípravu zahájí všechny týmy dohromady 
ve sportovním areálu v Srbsku v Českém ráji. 

Teď čeká Španielku stěhování. Do začátku prázdnin musíme 
vystěhovat pronajaté prostory v ZŠ Španielova a nové ještě nemá-
me. Požádala jsem ředitele Sportovního centra (dále jen „SC“), 

VOLEJBALOVÉ ZPRÁVIČKY

foto: archiv SK Španielka Řepy
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zdali bychom si právě v nově otevřeném SC mohli pronajmout 
místnost, která by sloužila nejen trenérské radě pro společné 
porady, ale současně i pro technicko-taktické porady jednotlivých 
týmů. Zároveň jsem požádala o stanovení volných tréninkových 
kapacit ve sportovní hale pro sezónu 2020/2021, které bychom 
mohli využívat jak pro tréninky, tak pro mistrovská utkání ně-
kterého z našich týmů. V červnu již musíme uzavírat předběžné 
smlouvy o pronájmech na příští sezónu, a podle možnosti pro-
nájmu SC bychom stanovili tréninkové plány jednotlivých týmů 
a domluvili ostatní pronájmy, tak uvidíme, zda-li si naše týmy 
v novém SC zahrají a zatrénují.

Dovolte mi na tomto místě alespoň touto cestou poděko-
vat trenérům jednotlivých týmů za činnost v uplynulé sezóně 
2019/2020. Jsou to zejména rodiče hráček, a hráčkám se vě-
nují ve svém volném čase a na úkor svých soukromých aktivit. 
A nejedná se jen o tréninky, ale i víkendová mistrovská utkání 
a turnaje. Kromě již zmíněných trenérů Michala Grivalského 
a Zdeňka Baláže (který se k nám po roce opět vrací), jsou to 
Ing. Martin Šolín, Martina Staňková, Mgr. Zuzana Vaníčková, 
Ing. Richard Lužný, Jakub Havlásek a Petr Schraml. Poděkování 
patří i „spřízněné duši“, která nám pomáhala s administrativou 
a organizací Ing. Kamile Břečkové a samozřejmě všem rodičům 
hráček. Byli pro nás „sedmým hráčem“. Více informací můžete 
najít na https://www.spanielkarepy.cz/ a facebooku.

Na závěr obligátní žádost. Pokud máte volejbal rádi, mů-
žete přijít rozšířit týmy hráčů, hráček, trenérů nebo přiveďte 
své děti. 

ING. LENKA MALINKOVIČOVÁ
PŘEDSEDKYNĚ TJ SOKOLA ŘEPY

PŘEDSEDKYNĚ SK ŠPANIELKA ŘEPY
TEL: 602 119 824

LENDULA@VOLNY.CZ

Pořadatelé:
MČ Praha 17, CSZS, Klub Seniorů Řepy 
a SK Pétanque Řepy

Datum konání turnaje:
Čtvrtek 25. června 2020, od 10 hod. Pre-
zence 9-9.45 hod.

Místo konání:
ZŠ Jana Wericha, Praha 17, Španielo-
va 1111/19, softbalové hřiště, 400 m od 
st. Bazovského, busy 225 a 164. Vchod 
do areálu školy z ulice Bendova. 

Kategorie:
B seniorky 60-69 let (1951-1960), C se-
niorky 70-79 let (1941-1950), D senior-
ky 80-89 let (1940 a st.)
Podmínka účasti: Věk +60 let, startuje 
prvních 56 přihlášených seniorek

Přihlášky:
u Josefa Procházky - 
sedyvlkp@centrum.cz, 
do 22. 6. 2020
Nahlásit mailem: Příjmení, jméno, z kte-
ré MČ jste a ročník narození

Startovné: 50 Kč
Systém hry: Švýcarský, na tři kola, do 
11 bodů na 24+4 hřištích 12 x 2,5 m.

Každá účastnice turnaje si zajistí na 
své zápasy tři koule a košonek
Vyhlášení vítězů: kolem 13 hodiny - po 
třetím odehraném kole.

Hráčky hrají na vlastní nebezpečí. 
V celém areálu školy je zakázáno kouření 
a pití alkoholu. Rozhodčí mohou hříšníky 
napomenout a pak i vyloučit z turnaje.

PŘEBOR PRAHY 
V PÉTANQUE 
SENIOREK 
+60, +70, 
+80 LET
TURNAJ PRO SUPER 
HOLKY, SENIORKY

  !      !      !    !                 

Přebor Prahy v pétanque seniorek +60, +70, +80 let 
Turnaj pro super holky, seniorky 

Pořadatelé: MČ Praha 17, CSZS, Klub Seniorů Řepy a SK Pétanque Řepy 
Datum konání turnaje: Čtvrtek 25. června 2020, od 10 hod. Prezence 9-9.45 hod. 
Místo konání:  ZŠ Jana Wericha, Praha 17, Španielova 1111/19, softbalové hřiště, 400 m od 
st. Bazovského, busy 225 a 164. Vchod do areálu školy z ulice Bendova.  
  
Kategorie: B seniorky 60-69 let (1951-1960), C seniorky 70-79 let (1941-1950), D seniorky 
80-89 let (1940 a st.) 
Podmínka účasti:  Věk +60 let, startuje prvních 56 přihlášených seniorek 

Přihlášky: u Josefa Procházky - sedyvlkp@centrum.cz, do 22. 6. 2020 
Nahlásit mailem: Příjmení, jméno, z které MČ jste a ročník narození 

Startovné: 50 Kč 
Systém hry: Švýcarský, na tři kola, do 11 bodů na 24+4 hřištích 12 x 2,5 m. 

Každá účastnice turnaje si zajistí na své zápasy tři koule a košonek 
Vyhlášení vítězů: kolem 13 hodiny - po třetím odehraném kole. 

Hráčky hrají na vlastní nebezpečí. V celém areálu školy je zakázáno kouření a pití 
alkoholu. Rozhodčí mohou hříšníky napomenout a pak i vyloučit z turnaje. 

  !      !      !    !                 

Přebor Prahy v pétanque seniorek +60, +70, +80 let 
Turnaj pro super holky, seniorky 

Pořadatelé: MČ Praha 17, CSZS, Klub Seniorů Řepy a SK Pétanque Řepy 
Datum konání turnaje: Čtvrtek 25. června 2020, od 10 hod. Prezence 9-9.45 hod. 
Místo konání:  ZŠ Jana Wericha, Praha 17, Španielova 1111/19, softbalové hřiště, 400 m od 
st. Bazovského, busy 225 a 164. Vchod do areálu školy z ulice Bendova.  
  
Kategorie: B seniorky 60-69 let (1951-1960), C seniorky 70-79 let (1941-1950), D seniorky 
80-89 let (1940 a st.) 
Podmínka účasti:  Věk +60 let, startuje prvních 56 přihlášených seniorek 

Přihlášky: u Josefa Procházky - sedyvlkp@centrum.cz, do 22. 6. 2020 
Nahlásit mailem: Příjmení, jméno, z které MČ jste a ročník narození 

Startovné: 50 Kč 
Systém hry: Švýcarský, na tři kola, do 11 bodů na 24+4 hřištích 12 x 2,5 m. 

Každá účastnice turnaje si zajistí na své zápasy tři koule a košonek 
Vyhlášení vítězů: kolem 13 hodiny - po třetím odehraném kole. 

Hráčky hrají na vlastní nebezpečí. V celém areálu školy je zakázáno kouření a pití 
alkoholu. Rozhodčí mohou hříšníky napomenout a pak i vyloučit z turnaje. 

  !      !      !    !                 

Přebor Prahy v pétanque seniorek +60, +70, +80 let 
Turnaj pro super holky, seniorky 

Pořadatelé: MČ Praha 17, CSZS, Klub Seniorů Řepy a SK Pétanque Řepy 
Datum konání turnaje: Čtvrtek 25. června 2020, od 10 hod. Prezence 9-9.45 hod. 
Místo konání:  ZŠ Jana Wericha, Praha 17, Španielova 1111/19, softbalové hřiště, 400 m od 
st. Bazovského, busy 225 a 164. Vchod do areálu školy z ulice Bendova.  
  
Kategorie: B seniorky 60-69 let (1951-1960), C seniorky 70-79 let (1941-1950), D seniorky 
80-89 let (1940 a st.) 
Podmínka účasti:  Věk +60 let, startuje prvních 56 přihlášených seniorek 

Přihlášky: u Josefa Procházky - sedyvlkp@centrum.cz, do 22. 6. 2020 
Nahlásit mailem: Příjmení, jméno, z které MČ jste a ročník narození 

Startovné: 50 Kč 
Systém hry: Švýcarský, na tři kola, do 11 bodů na 24+4 hřištích 12 x 2,5 m. 

Každá účastnice turnaje si zajistí na své zápasy tři koule a košonek 
Vyhlášení vítězů: kolem 13 hodiny - po třetím odehraném kole. 

Hráčky hrají na vlastní nebezpečí. V celém areálu školy je zakázáno kouření a pití 
alkoholu. Rozhodčí mohou hříšníky napomenout a pak i vyloučit z turnaje. 

PRAHA - ŘEPY

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

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

TJ SOKOL ŘEPY – FOTBAL 
HLEDÁ NOVÉ HRÁČE
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Začínáme se pomalu probouzet z toho zvláštního bezčasí. Z ob-
dobí, které každého z nás nějakým způsobem zasáhlo a každý 
se s ním pokouší vypořádat po svém. V každém z nás zane-

chalo nějaké šrámy, ranky, jizvičky, ale mnozí z nás se snažili udr-
žet pozitivní a veselou mysl, i když to, a nemusím chodit daleko, 
někdy pěkně drhlo. Z jedné strany se na vás valí informační tsuna-
mi z medií, z druhé strany řešíte pracovní až existenciální starosti, 
za zády na vás tlačí děti, že chtějí dostat svou další porci milované 
výuky a uprostřed toho se snažíte prostě jen nezešílet. Také členo-
vé našeho týmu se snažili nezešílet a mám pro vás dobrou zprá-
vu, nezešíleli (teda myslím, i když teda někteří, snad… no, nevím) 
a udrželi se alespoň v částečné provozní teplotě, aby byli připrave-
ni a mohli nachystat další sousedskou akci.

Ano, teda vlastně ne, nezahálíme! A právě přípravy a pře-
mýšlení nad vývojem našeho dalšího společného sousedského 
setkávání byly jedním z oněch našich hnacích motorů. 

Totiž doslova jen pár hodin nás dělilo od chvíle, kdy jsme vám 
chtěli s velkou slávou oznámit termín konání druhého ročníku úspěš-
né sousedské akce s názvem „Den sousedů na Bílé Hoře“, ale 
předstihli nás představitelé vlády se svým daleko zásadnějším ozná-
mením o začátku nouzového stavu. Ještě pár dní jsme vyčkávali, 
než jsme usoudili, že v sobotu 23. května, na niž byl náš minifestival 
naplánován, se naše akce, totiž tedy žádná jiná akce, neuskuteční. 

Máme pro vás ale ještě jednu dobrou zprávu! Nebyli bychom 
to my, abychom se s tím nepoprali po svém a nenašli v tom něco 
svého a jako vždy tak trochu JINÉHO. Nechceme, aby naše Bílá 
Hora zůstala stát opodál a osiřelá. Aby v ulici U Boroviček přestal 
tepat zvuk hudby, dětský smích a sousedské hašteření. Rozhodli 
jsme se proto, že další ročník sousedského festivalu „Zažít Řepy 
Jinak 2020“ přesuneme protentokráte na Bílou Horu. Spojíme 
opět společně síly s herečkou Lucií Benešovu a uděláme pro 
tentokrát ze dvou festivalů jeden. Vytvoříme jakési kulturně spole-
čenské kombo pod trochu delším názvem „Zažít Řepy Jinak 2020 
– Den sousedů na Bílé hoře“. Aby alespoň něco zůstalo stejné, 
udržíme termín konání a uspořádáme tento sousedský festival 
první sobotu po prázdninách, která letos vychází na 5. září 2020! 

Nevíme samozřejmě co přinesou další dny a také opatření vlády. 
Nevíme, jak celá situace skončí, ale pevně věříme, že nám tento 
termín už nic nevezme! Můžete se těšit na spoustu stánků, velké 
množství dílen a workshopů pro děti i dospělé, a hlavně na hodně, 

opravdu hodně muziky! Protože na obě výše zmíněné akce máme 
domluvené umělce minimálně půl roku, rok dopředu a rádi bychom, 
aby u nás vystoupili všichni. Nebo aspoň většina. Myslíme si, že 
prostředí Bílé Hory a okolí Kulturního domu a Poutního místa Panny 
Marie Vítězné nám pomohou vytvořit tu správnou po izolační atmo-
sféru a že se tam všichni ve zdraví a s úsměvem sejdeme a poklá-
bosíme nejenom o tom, jak jsme dobří, že jsme to všechno ustáli! 

Také můžeme spočinout a zamyslet se v širších souvislostech. 
Protože v letošním roce si připomínáme výročí 400 let od bitvy 
na Bílé hoře a mnoho institucí, včetně naší městské části chystá 
různé akce, které by tuto, pro Evropu a naši zemi tak významnou 
událost, měly připomenout. Rádi bychom, aby náš sousedský 
festival byl jakýmsi symbolickým zahájením tohoto pásma pod-
zimních událostí. I když zase trochu jinak.

Těšíme se na vás a pokud budete mít zájem a chuť, jakkoliv se 
zúčastnit festivalu či podílet na organizaci, budeme velice rádi. 
Vítáni jsou domácí tvořiči, výtvarnici a výrobci čehokoliv, co by 
chtěli ukázat nebo dokonce prodat svým sousedům. 

Vítáme i pomocné ruce a vůbec každého akčního souseda!
Další informace a novinky můžete sledovat nejenom zde na 

stránkách naší Řepské 17, ale také na FB Zažít Řepy a Zažít 
Řepy Jinak 2020. 

ZA REALIZAČNÍ TEAM ZAŽÍT ŘEPY JINAK 2020
JOSEF DIRBÁK

#ZAŽÍT ŘEPY JINAK 2020

foto: Archiv týmu Zažít Řepy Jinak
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Po celý rok, počínaje zářím 2019 
a konče červencovo-srpnovým čís-
lem v roce 2020, bude v každé Řep-

ské 17 vyhlášena jedna otázka, na kterou 
mohou soutěžící odpovědět do poslední-
ho dne v měsíci, ve kterém číslo zpravoda-
je vychází, a to buď e-mailem do redakce: 
redakce@praha17.cz, písemnou formou, do-
ručenou do podatelny Úřadu městské části.

Součástí odpovědi musí být celé jméno 
a kontakt na soutěžícího (telefon, e-mail). 
Správné odpovědi budou na stránkách 
časopisu zveřejněny vždy ob číslo zpravo-
daje, tj. např. otázka ze září v listopadu...

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

ZA REDAKČNÍ RADU 
JAN BÖSSER

SOUTĚŽ ŘEPSKÉ 
SEDMNÁCTKY

MALÉ ČARODĚJNICE 
V KOMUNITNÍ ZAHRADĚ

Redakce a Redakční rada Řepské se-
dmnáctky vyhlásila pro své čtenáře 

soutěž. Jedná se o soutěž pro znalce 
nejen historie Řep.

Řepský 
Všeználek

OTÁZKA Č. 10 – ČERVEN 2020

Na severním okraji naší městské části 
jsou rozsáhlé autobusové Garáže Řepy 
Dopravního podniku hl. m. Prahy. Jsou 
to 2. nejmladší a 2. největší autobuso-
vé garáže na území Prahy. Součástí 
garáží jsou dílny, myčka, čerpací sta-
nice, ubytovna pro přespolní zaměst-
nance a jídelna. 

Význam garáží je i v tom, že po zrušení 
dejvických garáží jsou jako jediné na 
levém břehu Vltavy, což by mělo velký 
význam například v případě povodní.
Řepský Všeználek chce vědět: Kdy byly 
garáže uvedeny do provozu?

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ
– DUBEN / 2020

Kaplička na řádovém hřbitově sester 
z  Domova sv. Karla Boromejského 
v Řepích hrála ve filmovém zpraco-
vání básnické sbírky Karla Jaromí-
ra Erbena – Kytice, a to v části Sva-
tební košile.

V letošním roce je všechno jinak. 
Zažili jsme něco, co nás opět pře-
svědčilo, že Češi jsou solidární ob-

čanská společnost, která se dokáže nadch-
nout pro správnou věc. Zažili jsme úplně 
jiné Velikonoce.

Zažít „Čarodějnice trochu jinak“ se pak 
rozhodla Jana Buďová z Komunitního spol-
ku Řepy. Bylo třeba připravit nejen zábavný 
program, ale také ho promyslet tak, aby se 
účastníci neshlukovali, zajistit dezinfekci... 
A kdo má doma nějakého toho malého ča-
rodějnického učně, dobře ví, že se podobná 
akce může díky pár jeho kouzlům znenadání 
stát neuskutečnitelnou. Jana přípravu zvládla 
úplně sama i s malým capartem - kdo si to 
sám někdy nevyzkoušel, neví, o čem je řeč :-). 

Bydlím s dcerou v Řepích teprve pár 
měsíců a velmi si vážím toho, v jaké míře 
zde fungují sousedské vztahy. Jako rodilý 
Pražák mám konečně pocit, že žiji v měst-
ské části, kde si nadšenci berou veřejný 
prostor tak trochu zpět do svých rukou 
a společnými silami budují ve svém okolí 
něco krásného, co jim pak dokáže díky ra-
dosti z odvedené práce energii zase vracet.

I z toho důvodu jsem se ráda zapojila 
do přípravy a skutečně za pár minut se 
nám povedlo postavit malou opičí dráhu 
a rozmístit na pozemku ostatní úkoly 
a hádanky. Vytvořili jsme si s dětmi kou-
zelnickou hůlku, slepou metodou jsme 
hádali obsah lahviček na výrobu lektvarů 
a postupně jsme plněním úkolů získávali 
ingredience jako ropuší bradavice, mločí 
oči, pavoučí sliny nebo sušená netopýří 
křídla. Vrcholem programu pak bylo vaření 
samotného lektvaru.

Akci jsme si báječně užili. Komunitní za-
hradě fandím a ráda přidám ruku k dílu i na 
další akci. Na komunitních společnostech 
je báječné to, že skutečně každý může 
přispět, a že je tu otevřený prostor pro 
setkávání lidí různých generací a zájmů. 

Představuji si, že nějaké další léto si 
tu budu moci udělat piknik za domem, 
třeba si společně vyrobíme mast z by-
linek, které mě někdo naučí pěstovat 
nebo že by na pozemku mohla být hou-
pací síť, kterou bychom si sami vyrobili. 
A na co se těšíte vy?

LUCIE, MAMINKA TŘÍLETÉ ADÉLKY

foto: Archiv Komunitního spolku Řepy
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Následující informace si pozorní ná-
vštěvníci výstavy „Ptáci a jejich ta-
hové cesty“, která proběhla v pro-

sinci 2019 a lednu 2020 v našem KC 
Průhon, jistě pamatují…

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

TEXT: JAROSLAV ŠKOPEK 
(ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA)

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ MAPY:
JAN KUBEŠ

STRÁNKU PŘIPRAVUJE 
JAN FARKAČ 
(ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA)

ŘEPŠTÍ PTÁCI Holub hřivnáč (Columba palumbus)

Tento náš „divoký“ holub se v posledních letech sblížil s člověkem a nastěhoval se do měst. Hnízdí v jednoduchých hnízdech 
na stromech. Ze zimovišť se první hřivnáči vracejí již po 20. únoru, hlavní přílet však probíhá od počátku března. 
Na podzim nás první hřivnáči opouštějí již počátkem října, většina odletí do konce října. Výjimečně začínají někteří 
hřivnáči u nás i zimovat.

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

Většina našich hřivnáčů směřuje na podzim do jižní Francie a až do Španělska a Portugalska do tamních dubových lesů. 
Vzhledem k tradičnímu intenzivnímu lovu ve Francii jich tam však dorazí jen část.

Vysvětlivky:

 hlavní směr podzimního tahu, oblast zimování

 místo nálezu mimo hlavní směr či oblast zimování

 větší počet nálezů

 prostor a směr, odkud přilétají „zimní hosté“

 vymezuje oblasti, odkud nejsou hlášeny nálezy

 

 

Holub hřivnáč 
(Foto: Shutterstock.com)

Holub hřivnáč 
(Foto: Shutterstock.com)

 1. Holub hřivnáč (Foto: Ivan Dudáček) 
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SLUŽBY

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

HODINOVÁ VNUČKA je služba, která nabízí seniorům 
pomoc s úklidem, doprovod k lékaři, naučení ovládání PC, 
mobilu, společné procházky, předčítání, záznam paměti, 
návštěva kulturních akcí. www.hodinovavnucka.cz 
 Tel.: 606 740 390

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

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

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

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

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

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, PERSONALISTIKY, DAŇ. 
EVIDENCE, zastupování na úřadech, osobní návštěva 
u klientů. Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny. 
 Tel.: 731 515 392

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel.: 603 414 039

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

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

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

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

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

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

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

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE. Tel.: 737 166 186

BYTY, NEMOVITOSTI

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

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

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

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

KOUPÍM GARÁŽ V ŘEPÍCH. Tel.: 721 287 681

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

PRONAJMU GARÁŽ V ŘEPÍCH na konečné tram., 
samostatně uzavíratelná, v podzemních garážích v ulici 
Makovského 1390/38. Cena je 2 400 Kč / měs.
 Tel.: 777 828 770

ZAŘIĎTE SI 

LEPŠÍ
ŽIVOT!

Hledáme řidiče 
a řidičky autobusů

•  průměrná mzda 43 000 Kč
•   náborový příspěvek 50 000 Kč*
•  práce na dobu neurčitou
•  benefity ve výši až 62 500 Kč za rok

Nabízíme:

800 220 020Volejte zdarma:
dpp.jobs.czVíce info na:
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INZERCE

DISPEČINK – TEL: 603 847 144 
HAVARIJNÍ SLUŽBA 24/7
dispecink.praha.cz.atal@atalianworld.com
Sídlo pobočky: Karlovarská 399/102, Praha 6

ATALIAN – 
HAVARIJNÍ 
ČIŠTĚNÍ 
KANALIZACE

 Čištění kanalizace venkovní, domovní, dešťové.
 Čištění odpadů v koupelnách a zázemí firem.
  Čištění kanalizačních přípojek, venkovní ležaté kanalizace.
 Revize TV kamerou vč. záznamu, trasování kanalizace.
  Strojní čištění, frézování stoupaček.
   Čištění zatukované kanalizace, vývoz lapolů 

i z podzemních garáží, likvidace odpadu.
  Dekontaminace prostor a osob mokrou cestou NANO desinfekcí. 
  Opravy a rekonstrukce kanalizace.

Kontakt pro inzerci: michaela.linhartova@praha17.cz, tel.: 234 683 531
Veškeré informace naleznete na www.repy.cz v sekci Řepská sedmnáctka.

Ceník inzerce 2020
Plošná inzerce

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

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

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

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

Maximálně 5 řádků  Cena v Kč DPH 21 % Cena celkem

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

Řádková inzerce

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

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

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

●

 

Zájmové prográmky již od 1,5 roku
●

 

Provoz denně, Po - Pá 7:30 - 18:00
●

 

Celodenní stravování
●

 

Víkendové řádění
●

 

Prázdninový provoz
●

 

●

 

● Bezkonkurenční ceny, již od 40 Kč/hod.

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

První hodina zdarma :)

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

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00

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

CHCETE U NÁS
INZEROVAT?
Kontaktujte nás.
michaela.linhartova@praha17.cz
tel.: 234 683 531

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

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

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

www.studio-giaccomo.cz 
Nevanova 1070/35

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo



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

AUTOBAZAR MOTOL

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

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

Nabízím Vám svou pomocnou
ruku a profesionální služby 
realitního makléře!

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

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

JUDr. Luboš Vosyka
advokát

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

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

u st. Lužiny, metro B.

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

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

lékařské služby pro zaměstnavatele.

PŘÍJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
do Ordinace praktických lékařů v Praze 6, Břevnově.

VŠE PRO VÁŠ BYT

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

FUNKČNÍ KONZOLE
 

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA ZDARMA

FUNKČNÍ KONZOLE 
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA ZDARMA

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




