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K inobus: 1. – 4. července
Poškozené dřeviny v Řepích
Jaký byl letošní zápis do mateřských škol?
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Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17
Žalanského 291, Španielova 1280,
Makovského 1141, Bendova 1121:
Pondělí 8.00–12.00/13.00–17.30
Středa
8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek
7.30–11.00 hodin
Ověřování – Czech POINT Žalanského 291:
Pondělí 7.30–12.00/13.00–17.30
Úterý
7.30–12.00/12.30–15.00
Středa
7.30–12.00/13.00–18.30
Čtvrtek 7.30–12.00/12.30–15.00
Pátek
7.30–12.30
Czech POINT Španielova 1280:
v úředních hodinách živnostenského odboru
Ověřování Španielova 1280:
v úředních hodinách odboru výstavby
pro potřeby jeho klientů
Podatelna – Czech POINT Žalanského 291:
Pondělí 7.30–17.30
Úterý
7.30–15.00
Středa
7.30–18.30
Čtvrtek 7.30–15.00
Pátek
7.30–12.30
Matrika Žalanského 291:
Pondělí 8.00–12.00/13.00–17.30
Středa
8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek
pouze po domluvě s matrikářkami
Informace na tel. 234 683 111
nebo www.repy.cz
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Úvodní slovo
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dětem nastává čas prázdnin a dospělým čas dovolených. Všichni máme toto období rádi. Opět bude
příjemné nemuset ráno vstát a jít do školy nebo do práce. I když bude každý své letní volné dny trávit
jinak, všichni tuto dobu určitě využijí k odpočinku a k získání nových sil. Všem vám přeji krásné prosluněné dny, příjemné koupání, krásné procházky, bohaté kulturní zážitky a houbařům také velkou
úrodu hub.
Jsem přesvědčen, že letní dny vám zpříjemní i dvojčíslo našeho časopisu. Z jeho obsahu bych chtěl
upozornit zejména na připravovaný pouliční sousedský festival „Zažít Řepy Jinak 2019“, který se
uskuteční hned první zářijovou sobotu. Jistě se vám bude líbit i rozhovor s českobudějovickou hudební skupinou SATISFVCKTION, kterou si budete moci při uvedené akci poslechnout. Nepřehlédněte
rovněž informaci o přípravě nového webu Městské části Praha 17.
Příjemně prožité letní dny vám za Redakční radu přeje Mgr. Petr Gruber

Aktuálně z radnice
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.repy.cz
v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě v Odboru kanceláře starostky MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy.
Smlouva o výpůjčce mezi Hasičským záchranným sborem a MČ Praha 17
Rada projednala smlouvu o výpůjčce mezi Městskou částí Praha 17 a Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy o výpůjčce radiostanic a nabíječů, specifikovaných ve smlouvě. Předmět výpůjčky bude sloužit pro zásahy Sboru dobrovolných hasičů Řepy.
Rada schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městskou částí Praha 17 a Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy.
Výzva k podání nabídek na zajištění výuky plavání pro žáky základních a mateřských škol
v Praze 17 ve Sportovním centru Řepy
Rada projednala a schválila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Provozování plavecké školy v bazénu Sportovního centra Řepy.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výuky plavání žáků základních škol a mateřských škol,
jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 17, v období září 2019 – červen 2020.
Žádost Centra sociálně zdravotních služeb o rozšíření smlouvy o nájmu nebytových prostor
v přízemí objektu čp. 1221 Socháňova ulice, Praha 6 - Řepy, o terasu (cca 48 m2) přiléhající
k zadní části objektu
Rada projednala žádost Centra sociálně zdravotních služeb o rozšíření smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí objektu čp. 1221 Socháňova ulice, Praha 6 - Řepy, o terasu (cca 48 m2)
přiléhající k zadní části objektu.
Rada schválila rozšíření smlouvy o nájmu nebytových prostor čj. SM 0700000200, která byla dne
1. 7. 2007 uzavřena mezi Městskou částí Praha 17 a Centrem sociálně zdravotních služeb, o terasu
(cca 48 m2) přiléhající k zadní části objektu čp. 1221 Socháňova ulice, Praha 6 - Řepy.
Finanční dar od Letiště Praha, a.s. na schválené projekty MČ Praha 17 (péče o zeleň,
ochrana ovzduší, odpadové hospodářství)
Rada se seznámila s obsahem darovací smlouvy. Na základě grantového programu „ŽIJEME ZDE
SPOLEČNĚ“ MČ Praha 17 poskytne dárce Letiště Praha, a.s. finanční dar v souvislosti s provozem
letiště v Ruzyni na schválené projekty z okruhu ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a péče o zeleň.
Rada schválila přijmout finanční dar na schválené projekty.
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 18. 9. 2019 OD 14 HODIN.
Místo konání: Kulturní centrum PRŮHON, Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy.
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Slovo starostky

PRÁZDNINOVÉ

CVIČENÍ
CVIČENÍ PROTI BOLESTEM ZAD

VYBRANÁ PONDĚLÍ OD 10:30 DO 11:30
CVIČENÍ S MONIKOU
1., 8. 7. A 19., 26. 8.

POWER JÓGA

OD 17. 7. KAŽDOU STŘEDU OD 18:00 DO 19:00
S VERONIKOU
17., 24., 31. 7. A 7., 14., 21., 28. 8.

JÓGA PRO PEVNÉ BŘICHO A ZDRAVÁ ZÁDA

OD 17. 7. KAŽDOU STŘEDU OD 19:00 DO 20:00
S VERONIKOU
17., 24., 31. 7. A 7., 14., 21., 28. 8.
CENA (platba předem): 110 Kč/1 lekce, 300 Kč/3 lekce, 450 Kč/5 lekcí
CENA (na místě): 150 Kč/1 lekce
Vstupy je možné zakoupit v kanceláři č. 2.

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

Pranostiky na červenec a srpen
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V den Maří Magdalény rádo poprch
ává,
nebot‘ svého Pána očekává.
Když prší na svatého Prokopa,
zmokne každá kopa.

Nejsou-li v srpnu hřiby,
nebude v zimě sněhu.

moc hřímá,
Když v srpnu
bohatá zima.
bude na sníh

Kolik mračen na Jakuba,
tolik v zimě sněhu.
Co červenec neupeče,
to již srpnu neuteče.

zvěstuje
Déšt‘ o Markétě trvá čtrnáct dní a
špatný čas pro sklízení sena i obilí.

Vážení čtenáři,
je to konečně tady – začíná nám doba léta, prázdnin a dovolených. Věřím, že vám
k letní pohodě přispěje i náš časopis, který právě otvíráte. Mám pro vás ale jedno
překvapení! V této podobě vidíte Řepskou
sedmnáctku naposledy a od září se můžete těšit na zcela novou podobu zpravodaje.
Doufám, že vám tato změna udělá radost
a nový design se vám bude líbit!
Letní měsíce jsou bezesporu časem odpočinku a relaxace pro většinu z nás. Pro vás,
kteří neodjíždíte na dovolenou, mám však
hned jedno pozvání. První červencový týden je pro vás připraven kinobus, který
bude přistaven s nabídkou lákavých filmů
před budovou radnice. Takže nezůstávejte
doma a přijďte si vychutnat letní večery na
naší řepskou louku.
I když léto vlastně teprve začalo, musím
také přiznat, že už teď se těším na září.
V letošním roce přinese září nám všem totiž
zásadní událost, kterou je otevření Sportovního centra Řepy. Věřím, že zahájení jeho provozu proběhne bez komplikací a tento objekt bude dělat radost všem řepským
obyvatelům!
Přeji vám krásné letní dny, spoustu slunce,
pohody a odpočinku.

Vaše starostka
Jitka Synková

OTÁZKA MĚSÍCE
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OTÁZKA NA LÉTO
Téma měsíce:
MUDr. Antoine Katra

Co vám udělalo v poslední době v Řepích
největší radost?
Nezávislý za koalici KDU-ČSL a TOP 09

Co mi udělalo v poslední době v Řepích největší radost? Určitě mě příjemně překvapil koncert v Břevnovském klášteře k 20. výročí založení ZUŠ Blatiny.
Dále mám radost z aktivit základních i mateřských
škol. Potěšila mne i výstava Ota Janeček – Průřez
tvorbou v KC Průhon. A přivítal jsem i to, že jsme se
konečně dočkali zahájení rekonstrukce protihlukových bariér na Slánské, i když to s sebou nese výrazné nepohodlí pro většinu obyvatel Řep. Nepříjemné je, že práce budou
trvat 2 roky. Musím zmínit i promyšlenější sekání trávy v letošní sezóně.
Doufám, že tímto Řepy zůstanou déle zelené i v případě sucha a vedra.

Řada věcí se nám v Řepích daří, ale máme tady i nedostatky, které nás
trápí a některé i mnoho let, jako je nevyhovující stav chodníků, problémy s parkováním nebo problémy s dopravou či plánované uzavření
pošty. A o tom bych asi hovořil raději. Chvály si v Řepské sedmnáctce
můžeme přečíst dost.

PhDr. Jindřich Kadlec

PLUS

V poslední době mě v Řepích potěšila celá řada věcí.
Líbí se mi, že se zvýšila občanská angažovanost, důkazem je vysoká účast řepských obyvatel na akcích,
které pořádá Městská část Praha 17. Velkou inspirací
jsou pro mě naši senioři a zdravotně znevýhodnění,
kteří jsou nesmírně aktivní v trávení volného času
a mohli by být příkladem pro nás všechny ostatní.
Potěšila mě také příprava nových webových stránek
naší městské části. Myslím, že je skvělé, že se naši

Romana Ptáčková

Marek Adamec
V poslední době mě určitě potěšilo, že se konečně pracuje na protihlukovém tunelu na Slánské.
Je sice pravda, že stavební práce jsou mnohem
náročnější, než jsem předpokládal, ale stejně mě
těší, že se s tím už konečně něco udělá. Raději
přetrpět chvíli nepohodlí, než se neustále dívat
na chátrající žluté torzo. Samozřejmě se také těším na dokončení Sportovního centra a doufám,
že se plavání a saunování dočkám už co nejdříve!

Otázka na příští měsíc:

občané mohou zapojit přímo do jejich přípravy a podílet se svými názory na jejich tvorbě.
Blíží se také otevření Sportovního centra a to bude velká radost pro
všechny obyvatele Řep i okolí. Jistě se nejen já, ale všichni, už těšíme
na plavecký bazén, sauny a všechny služby, které centrum nabídne.
A z pozice ředitele Centra sociálně zdravotních služeb se v poslední době zejména raduji z toho, že se mi podařilo získat nové spolupracovníky
na pozice pečovatelek, sester a terapeutů.

Největší radost mám z nové prodejny Lidl v Makovského ulici. Musím říct, že bývalá prodejna
Alberta byla naprosto strašná a chodit sem nakupovat bylo v podstatě za trest. Po jejím uzavření
nastal problém s tím, že na větší nákup bylo nutné dojet někam autem a v červnu jsme se konečně
dočkali! Nový Lidl otevřel!
Kromě toho musím také pochválit Sousedský den
na Bílé Hoře, kde jsme s rodinou strávili příjemné
odpoledne a moc se nám tam líbilo.

Kinobus. Navštívili jste v létě představení kinobusu?
Oslovila vás nabídka filmů, které přivezl?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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Poškozené dřeviny v Řepích
Pro naši městskou část zeleň a životní prostředí je a bylo důležitým tématem. Nereagujeme pouze na aktuální diskuse o změnách klimatu.
Realizovali jsme úpravu sečení travnatých ploch, plánujeme vysazování
nových stromů, rozšíříme pravidelnou zálivku zeleně.
Bohužel, ne každý si váží svého okolí. Ruku v ruce s tím jde skutečnost,
ke které v poslední době dochází v naší městské části, a u které zůstává
rozum stát. Neznámý vandal poškozuje kmeny vzrostlých stromů. Prozatím jich má Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17 zmapováno dvanáct. Tento pachatel kůru odlupuje a tím systematicky ničí rostoucí dřeviny. Jedná se převážně o břízy. Jen u nákupního střediska v ulici
Makovského jich je poškozených osm. Stromy budou odborně ošetřeny
a pevně doufáme, že zásah vandala přežijí.
Nechali jsme vypracovat posudek, vyčíslit škodu a dále budeme postupovat v součinnosti s Policií ČR. V případě dopadení pachatele mu za přestupek na úseku ochrany krajiny a přírody hrozí pokuta až 20 000 korun.

foto: Martin Marek
Prosíme všechny všímavé občany, aby nám jakékoliv poškozené dřeviny
ohlásili. Jedině tak můžeme včas přistoupit k jejich záchraně.
Martin Marek, místostarosta
Mgr. David Zlatý, vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

Jak se sekají trávníky v naší městské části

foto: -rasSekání trávy ve městě se stalo celospolečenským tématem. Na jedné straně se ozývají hlasy nesekat, na druhé sekat. Řešení je někde uprostřed.
Travnaté plochy se v Řepích sekají 5–15 krát ročně. Dříve se pravidelně sekalo na výšku 6 cm, nyní jsme upravili výšku na 8 cm, aby nebyly vyžínány
traviny i s kořenovým systémem. Seká se jinak než minulé roky. Kromě zmiňované výšky se více zohledňují klimatické podmínky, teplota atd. Zároveň
se neseká v takové intenzitě, seká se mnohem pomaleji a méně stroji s tím,
že se zároveň každý týden pravidelně seče kontrolují, v jaké jsou fázi, a se
správcovskou společností řešíme kde sekat a kde ještě ne.

Sekání trávy v omezené míře je možné, ale pouze v míře, která je únosná
pro městský prostor a pro zastavěné plochy. Pořád je nutné si uvědomit,
že žijeme ve městě, v převážné části na sídlišti. Je tu mnoho malých dětí,
mnoho psů atd. Nelze nechat město zarůst. Pojí se s tím i nepořádek, který
se z něj nedá sbírat, psí exkrementy, klíšťata. Zároveň je třeba si uvědomit,
že je rozdíl mezi trávníkem parkovým, který je všude ve městech a trávníkem lučním s kvetoucími rostlinami, který takto musí být založený.
V trávnících rostou různé plevely, které koření hlouběji a dostanou se tak
ke zdrojům vody, na které trávy nedosáhnou. Jejich hlubší a rozvinutější kořenový systém z půdy intenzivně odsává až dvakrát tolik vody než
tráva. Tím se zvětšuje i plocha listů, která zamezuje růstu a správnému
odnožování trávníků. Další aspekt nesekaných plevelů je jejich vykvetení
a následné vysemenění. To zapříčiňuje rozmnožování plevelů v trávnících
i v dalších obdobích a je výrazně nežádoucí.
Kvetoucí trávníky v Řepích zatím žádné nejsou. V návaznosti na jednání
Komise pro životní prostředí jsme určili dvě lokality, kde jsme nyní seč
upravili tak, že proběhla pouze jednou po zimě a další proběhne až na podzim. Konkrétně se jedná o spodní část louky před Úřadem městské části
a o louku pod bikrosem.
Jak bylo výše uvedeno, sekání trávníků pro nás není bezhlavou činností.
Zohledňujeme klimatické podmínky a aktuální venkovní teplotu, neseká
se v takové intenzitě. Nasloucháme vašim názorům a snažíme se najít nejvhodnější řešení.
Mgr. David Zlatý,
vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

Jaký byl letošní zápis do mateřských škol?
Pro školní rok 2019/2020 bylo v Řepích k zápisu do mateřských škol podáno 297 přihlášek. Je to výrazně nižší číslo oproti loňskému roku, kdy bylo
podáno 352 přihlášek. Zafungovala tak naše osvěta a apel na rodiče, aby
nepodávali přihlášky do více mateřských škol najednou. Díky nezdvojeným
přihláškám rodiče vědí, že od září mají pro své děti jisté místo v mateřské
škole a nedošlo ke zbytečné blokaci místa. Touto cestou chceme zároveň
těmto rodičům poděkovat.
Celkově bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 253 dětí. Byly přijaty
všechny přihlášené děti žijící v Řepích a narozené do 31. 8. 2016, jak nám
ukládá Školský zákon. Nebyly přijaty například děti, které nemají trvalé

bydliště v Řepích. Podle situace v jednotlivých školách již některé ředitelky mohly přijmout i děti narozené po tomto datu, tedy ty, kterým budou
3 roky až v průběhu nového školního roku. Většina rodičů již tedy ví, že od
září 2019 bude mít místo v řepské mateřské škole zajištěno.
Naše kapacity jsou dostatečné na rozdíl od mnoha jiných městských částí.
Ani sousední Zličín nemohl letos uspokojit vysoký počet zájemců, protože
místa v jejich mateřských školách jsou blokována opožděním výstavby základní školy.
Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí Odboru školství a kultury

BYLI JSME PŘI TOM
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Dětská pouť
Ani v letošním roce nemohla na zahradě Domova sv. Karla Boromejského
chybět oslava Dne dětí. Vyšla na den přesně, tedy 1. června. Za organizaci
této akce můžeme poděkovat jak samotnému Domovu sv. Karla Boromejského, tak Společnosti pro obnovu řepských tradic, seniorskému klubu
Průhon, MČ Praha 17, ale nově i dobrovolníkům z hotelu Courtyard Marriott Prague Airport, kteří pomohli v soutěžích a dodali bagety pro pořadatele. Nicméně díky patří i vám všem, kteří pro tuto krásnou akci darujete
nevyužité hračky. A že jich letos bylo! Nadšení dětí při jejich objevování
bylo tou nejhezčí odměnou pro všechny, kteří se na přípravě podíleli.
Bylo hezké pozorovat přibíhající děti, jejichž první kroky neomylně vedly
ke stánku s dárky, kde si předběžně, alespoň v mysli, vybraly svou budoucí
výhru, pak se teprve usadily k pohádce a jakmile skončila, doslova tryskem
uháněly k jednotlivým disciplínám.
Počasí vyšlo na jedničku, nechybělo občerstvení, rodiče tedy měli také
o zábavu postaráno. A potom ta radost z nově získaných pokladů! Závěrem
si děti ještě mohly zaskotačit na podiu při diskotéce a obtěžkány výhrami
vyrazily domů. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na příští rok.
-mish-

foto: -mish-

Move Week aneb Řepy v pohybu
Další ročník oblíbené akce Move week se konal v úterý 28. května na hřišti
při ZŠ genpor. Fr. Peřiny. Jedná se o sportovní odpoledne, které nabízí
všem zájemcům možnost vyzkoušet si sporty známé i neznámé. Akce je
celoevropská a během jednoho týdne se tato sportovní odpoledne konají
v mnoha státech celé Evropy.
Naše řepské sportovní odpoledne v letošním roce pokazil déšť a chladné
počasí, které znepříjemnilo radost z pohybových aktivit všem zájemcům.
Ukázalo se, že většina dětí je však velmi odhodlaných. Z deště si nic nedělaly a zkoušely s velkým zájmem všechny disciplíny.
Ani letos nechyběly disciplíny známé i neznámé jako woodball, trikke,
mölky nebo třeba i chůze na chůdách.

foto: -ras-

Všichni odvážlivci si pak odnášeli drobnou odměnu, která jistě potěšila
malé sportovce.
-ras-

Řepský jarmark
Víte, že řepský jarmark, který v letošním roce proběhl, byl jubilejní? Je to
tak. Letos jsme ho uspořádali již po desáté!
Přesunuli jsme ho také opět na své původní místo, tedy na zahradu MC Řepík. Byl to dobrý tah. Přece jen, jde o komornější prostředí a hlavně, všechny děti mají kromě svých zásadních nákupů u stánku s hračkami možnost
si užít dosyta místního hřiště. To poskytne potřebný nákupní prostor všem
dospělým.
Letošní ročník jarmarku byl obohacený dokonce i o kapelu. Po celou dobu
zde hrála country skupina Panoptikum, v místní kavárně obsluhovali dobrovolníci z hotelu Marriott a jako již tradičně, prodávaly se i vlastnoručně vyrobené bramboráky, na které letos bylo spotřebováno zhruba 10 kg
brambor. Ty šly doslova na dračku, i přes vysoké letní teploty. No, a aby
se prodejci a organizátoři trošku ochladili, každý dostal malou odměnu.
Vyslala jsem Michala Štěpaře koupit nanuky značky Míša. Tak dostal každý
Míšu od Míši.
Když uvážíte, že tato akce trvá od 14 do 17 hodin, vše se prodává za 20 Kč
a vydělali jsme téměř 9 000 Kč, je to úctyhodná částka. A o co byl největší

zájem? V letošním roce zvítězil stánek Domova sv. Karla Boromejského,
následován Smíšeným zbožím a Módou z druhé ruky.
Děkuji všem pomocníkům, kteří s námi jarmark připravili. Věřili byste, že
nejmladšímu z nich, Jendovi Linhartovi, je jen 12 let? Všichni si zaslouží
velkou pochvalu!
za Společnost pro obnovu řepských tradic
Anna Baumová

foto: -mish-
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Řešením dopravy pro horní Řepy by bylo rozšíření
Karlovarské
Městská část Praha 17 uspořádala setkání s občany na téma „Dopravní situace v horních Řepích“. Celkem přišlo diskutovat se zástupci vedení městské části asi 70 místních občanů. Hlavním tématem byla tranzitní doprava,

protože situace je skutečně neúnosná,“ řekl místostarosta Martin Marek.
S názorem na rozšíření Karlovarské souhlasili i diskutující občané. Padly
také návrhy na zákaz odbočení ze Slánské směrem do horních Řep. „Dopravou v této části Řep se budeme i nadále zabývat. Inicioval jsem vznik
pracovní skupiny pro obyvatele horních Řep, s kterými budeme diskutovat
různé varianty pro a proti,“ dodal Martin Marek.
Zájemci, kteří bydlí v horních Řepích a chtějí se zapojit do diskuse
nad řešením dopravy, se mohou přihlásit emailem na:
martin.marek@praha17.cz.
Jiří Holub

foto: -raszejména v ulici Čistovická, v ulici U Boroviček a okolních ulicích, které jsou
neúměrně zatíženy dopravou hlavně v ranní špičce.
Tuto trasu využívají řidiči k objetí ucpané Karlovarské ulice. „Řešení nikdy nebude ideální. Jakákoliv dopravní úprava na jedné straně někomu
pomůže a na druhé straně někomu zkomplikuje příjezd k jeho nemovitosti. Řešení, které by jednoznačně pomohlo, je rozšíření Karlovarské,
aby byla dvouproudová v obou směrech. Několik jednání už proběhlo
s Prahou 6. Budeme společně vyvíjet tlak na magistrát, aby začal konat,

foto: -ras-

Připravujeme nový web – zapojte se!
V úterý 11. června proběhl v zasedací
místnosti radnice druhý z řady veřejných
workshopů k nové podobě webu městské části. Tématem byly projekty a kalendář. Účastníci workshopu se seznámili s průběhem toho
minulého a s výstupy, které přinesl.
Následně se diskutovalo o tom, jakým způsobem by městská část mohla do budoucna
prezentovat projekty a co to vlastně takový
projekt je. Přitom by se nemuselo jednat
pouze o projekty městské části, ale například i o projekty soukromých investorů, které mají širší dopad na své okolí. Účastnící si
mohli vyzkoušet a otestovat zjednodušený
návrh projektové stránky.
Druhým tématem byl kalendář akcí. Řešili jsme jeho podobu, způsob vyhledávání
a filtrování podle typu akce. Jedním z podnětů byla například možnost provázání
kalendáře akcí se soukromým kalendářem
v chytrém mobilním telefonu či jeho obdobou v počítači.

otestování vzniklých návrhů formou uživatelského testování. Během něj
jsou dobrovolníci z řad budoucích uživatelů posazeni před maketu navrženého webu a zkouší plnit připravené úkoly (například zjistit datum otevření nové prodejny, objednat se k výměně občanského průkazu nebo najít
akce pro děti na příští měsíc).
Maketa je v provizorní grafice, ale s finálním rozvržením prvků a textací.
Z testování tak zjistíme, kolik času zabere zjistit určitou informaci, jakým
způsobem a kde ji uživatelé hledají nebo zda jsou ovládací prvky na stránce srozumitelné a dělají to, co od nich uživatelé očekávají.
Poznatky z testování použijeme k případnému poslednímu doladění návrhů. Ty následně poslouží jako zadání pro externího dodavatele, jehož
výstupem bude především nová grafická podoba webu.
Tím úpravy nekončí. Stále je mnoho témat, kterým bychom se rádi věnovali, namátkou: přehlednější sekce doktorů a ordinací, chytré stránky k jednáním zastupitelstva (s propojením projednávaných bodů na hlasování,
projekty či články) nebo jednoduché on-line formuláře a průvodci.
Proto plánujeme ve workshopech pokračovat a rádi bychom další připravili na podzim. Pozvánku včas zveřejníme on-line a zde na stránkách Řep
ské 17.
Děkujeme všem, kteří se na budoucí podobě webu podílejí.
Pokud vás téma zajímá, budeme rádi, pokud se také zapojíte.
Sledujte www.repy.cz/novyweb.

V průběhu léta zpracujeme dosavadní výstupy z analýz a workshopů. Zároveň zvažujeme

za pracovní skupinu
Michal Štěpař, místostarosta
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Velkoobjemové kontejnery

Nebezpečný odpad

v ČERVENCI A SRPNU

V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat
k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:

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

ČERVENEC:
•    4. 7. 14–18 hod. Parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova)
•  11. 7. 14–18 hod. Parkoviště ul. Galandova
•  12. 7. 14–18 hod. Ke Kulturnímu domu × U Boroviček
•  13. 7. 12–16 hod. Křižovatka ul. Laudova × K Trninám
•  18. 7. 14–18 hod. Parkoviště Drahoňovského
•  19. 7. 14–18 hod. Parkoviště Jiránkova
•  26. 7. 14–18 hod. Parkoviště ul. Na Moklině (u rest. U Sklíčka)
•  27. 7. 12–16 hod. Parkoviště Hofbauerova × Žufanova
SRPEN:
•   2. 8.
•   9. 8.
•  10. 8.
•  16. 8.
•  23. 8.
•  24. 8.
•  29. 8.

14–18 hod. Parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova)
14–18 hod. Parkoviště ul. Galandova
12–16 hod. Ke Kulturnímu domu × U Boroviček
14–18 hod. Parkoviště Jiránkova
14–18 hod. Křižovatka ul. Laudova × K Trninám
12–16 hod. Parkoviště Drahoňovského
14–18 hod. Parkoviště ul. Na Moklině (u rest. U Sklíčka)

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

Co lze odložit do VOK
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např.
nábytek, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

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

Nově možno odevzdat i jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
Trasa B   13. 7. (sobota)
• ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085)

8.00 – 8.20

• ul. Laudova (slepé rameno – nad ZŠ)

8.30 – 8.50

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

9.00 – 9.20

• ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050)

9.30 – 9.50

• ul. Mrkvičkova (dle možnosti zastavení)

10.00 – 10.20

• ul. Na Fialce I.

10.30 – 10.50

• ul. Brunnerova (parkoviště)

11.00 – 11.20

• křižovatka ul. Březanova – U Boroviček

11.30 – 11.50

Trasa C   1. 8. (čtvrtek)
• křižovatka ul. Bendova – Bazovského (u parkoviště) 15.00 – 15.20
• ul. Makovského (u č. 1394 – vjezd do podz. garáží)

15.30 – 15.50

• ul. Galandova (u č. 1246)

16.00 – 16.20

• ul. Španielova (u školy)

16.30 – 16.50

• křižovatka ul. Španielova – Žufanova (parkoviště)

17.00 – 17.20

• ul. Socháňova (slepé rameno – u školy)

17.30 – 17.50

• ul. Vondroušova (u výtopny – u stání kontejnerů)

18.00 – 18.20

• ul. Jiránkova (parkoviště)

18.30 – 18.50

Trasa C   31. 8. (sobota)
• křižovatka ul. Bendova – Bazovského (u parkoviště)

8.00 – 8.20

• ul. Makovského (u č. 1394 – vjezd do podz. garáží)

8.30 – 8.50

• ul. Galandova (u č. 1246)

9.00 – 9.20

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

• ul. Španielova (u školy)

9.30 – 9.50

• křižovatka ul. Španielova – Žufanova (parkoviště)

10.00 – 10.20

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

• ul. Socháňova (slepé rameno – u školy)

10.30 – 10.50

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

• ul. Vondroušova (u výtopny – u stání kontejnerů)

11.00 – 11.20

✗ stavební suť

• ul. Jiránkova (parkoviště)

11.30 – 11.50

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

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

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

INFORMUJEME
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Stanoviště VOK
➊  ul. Jiránkova – parkoviště
➋  ul. Drahoňovského – parkoviště
u podz. garáží

➌  ul. Galandova – parkoviště
➍  ul. Na Moklině – parkoviště
➎  ul. Hofbauerova × ul. Žufanova –
parkoviště

➏  ul. Ke Kulturnímu domu ×
ul. U Boroviček

➐  ul. Šímova – u objektu Bílý Beránek
➑  parkoviště Laudova
➒  ul. Laudova × ul. K Trninám –
parkoviště

Zdroj: www.seznam.cz

Šlápněte
na to!

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

Stanoviště BIOVOK:
ČERVENEC:
• 14. 7. 9–12 hod. Parkoviště Hofbauerova × Žufanova
• 14. 7 13–16 hod. Parkoviště u objektu Bílý Beránek (ul. Šímova)
• 21. 7. 9–12 hod. Ke Kulturnímu domu × U Boroviček
• 28. 7. 9–12 hod. Parkoviště Laudova
SRPEN:
•   4. 8.
• 11. 8.
• 18. 8.
• 25. 8.

9–12 hod. Křižovatka ul. Laudova × K Trninám
9–12 hod. Parkoviště ul. Na Moklině
9–12 hod. Parkoviště u objektu Bílý Beránek (ul. Šímova)
9-12 hod. Parkoviště Hofbauerova × Žufanova

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.
UPOZORNĚNÍ!
Biovoky budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, v případě
naplnění kontejneru před koncem doby přistavení budou kontejnery
měněny za prázdné.
Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Pokračující informační kampaň oddělení odpadů MHMP s výmluvným mot
tem „Šlápněte na to!“ upozorňuje na potřebu zmenšení objemu tříděného
odpadu před vhozem do nádob.
V termínu od 21. 5. do 1. 7. 2019 byl motiv sešlápnuté plastové lahve umístěn na vybraných reklamních plochách města. Obrázek znázorňuje plastový odpad, nicméně má za cíl obecně upozornit občany na uvědomělé
nakládání se všemi složkami tříděného odpadu. V poslední době se nejvíce potýkáme s problémem nerozložených kartonových krabic, které poté
v nádobě zabírají podstatnou část prostoru, nádoba je rychle plná a odpad
se začne hromadit v okolí stanoviště, je rozfoukáván do okolí apod.
Magistrát hl. m. Prahy poté stále navyšuje četnost svozu odpadu, po městě
se pohybuje každý den velké množství svozových automobilů, ale nádoby
na tříděný odpad jsou v některých případech poloprázdné, ač se zdají na
první pohled plné, a kdyby byl do nich odpad uvážlivěji ukládán, obsluha
těchto nádob by mohla být méně častá a efektivnější.

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

• Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 736 518 204
• Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova, tel.: 731 142 348
Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18.00 hod. (v zimním období
do 17.00 hod.), sobota: 8.30 – 15.00 hod.
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#ZAŽÍT ŘEPY JINAK 2019
Začali jsme před dvěma lety, v roce, který tak mile odkazuje na číslo naší
městské části, tedy v roce 2017. Přesněji řečeno 9. 9. 2017. Letos to bude potřetí, co se pokusíme rozezvučet Socháňovu ulici a prostor kolem
KC Průhon a rozzářit úsměvy všech našich sousedů a našich potomků. Možná o něco zkušenější a otrlejší, ale o mnoho nervóznější. Máme sice za
sebou již šest sousedských akcí pod hlavičkou „Zažít Řepy“, ale troufám si
říci, že tou poslední, tedy Dnem sousedů na Bílé Hoře, jsme si nastavili laťku docela vysoko. Ani ne tak dramaturgií samotného festivalu a účinkujícími, ale především množstvím a hlavně rozmanitostí sousedských stánků.
Ovšem je třeba si uvědomit, že každá z našich akcí je „vždycky trochu jiná“
a také my se snažíme o pestrobarevnost v samotném pojetí a uchopení našich sousedských setkání.
Zatímco loňský Velký bazar byl postaven vyloženě na sousedském obchodování a směně více či méně použitých věcí, tak Zažít Řepy Adventní byly
akcí věnovanou především vzájemnému sdílení radosti z vánočních svátků. A zatímco Den sousedů na Bílé Hoře byl postavený právě na předvedení sousedských dovedností a představení šikovnosti a kreativity našich
sousedů, jsou Zažít Řepy Jinak festivalem od každého trochu. Festivalem
postaveným na rozsáhlém dramaturgickém půdorysu, s bohatým kulturním programem plným mnoha hudebních i tanečních vystoupení, divadla
a doprovodného programu pro děti i dospělé. Ano, usilujeme o to, aby
Zažít Řepy Jinak byly jakousi vlajkovou lodí, kde se protne a zúročí vše,
s čím se za celý rok potkáme, co se osvědčí a co máte rádi. Jde nám o to,
aby si na své přišli opravdu všichni. Ti z vás, kteří doma tvoří zajímavé
produkty, kteří poskytují nějaké služby, chtějí předvést svoje umělecké
nadání, například obrazy, náramky, zpěv, tanec, nebo naopak chtějí něco pěkného sobě nebo svým blízkým koupit, poslechnout si hudbu nebo nakonec jenom tak si poklábosit s přáteli. Chceme být festivalem pro
všechny! Nechceme se nechat spoutat škatulkami a rozhodně se nebráníme žádným novým podnětům a nápadům. Protože každý kdo má chuť se
jakkoliv zapojit je vítán!

Pouliční sousedský festival Zažít Řepy Jinak 2019 se bude konat v sobotu
7. 9. 2019 od 12 hodin opět ve slepém křídle Socháňovy ulice a v okolí
KC Průhon, Klubu 17 a nově vybudované prodejny Lidl. Opět se do organizace zapojí všichni staří známí, ale
samozřejmě pro vás máme připravenu řadu novinek a překvapení, a jak to
celé dopadne je opět na nás všech! Novinky a další informace můžete sledovat na našem Facebookovém profilu Zažít Řepy a FB události Zažít Řepy
Jinak 2019. Také můžete sledovat řepské vývěsky a běžná distribuční místa
letáků. Celý program bude zveřejněn také v zářijovém čísle naší Řepské 17.
Bližší informace vám poskytneme na emailové adrese dirbak@seznam.cz.
Už dnes se na vás těšíme!
Za celý organizační tým ZAŽÍT ŘEPY JINAK
Josef Dirbák – hlavní koordinátor a soused

foto: -mish-

Školní akademie ZŠ Jana Wericha
Deváťákům patřil již tradičně závěr celého programu. Každá třída se představila svým originálním vystoupením, ve kterém přítomným např. předvedli, jak je ovlivnila hudba na 2. stupni. Pozadu nezůstaly tentokrát ani
třídní paní učitelky, které pobavily svým vtipným tanečkem.
Všem žákům z letošních „devítek“ tedy přejeme šťastný přestup na střední
školy!
-ras-

foto: -mishČerven je měsíc, který pro všechny školáky znamená jednak očekávání
nadcházejících prázdnin a těšení se na nové zážitky, jednak ovšem také
snahu o vylepšení známek na poslední chvíli a spoustu písemek. Červen
pro školáky také přináší výlety, besídky a akademie…
Nejinak tomu bylo i v Základní škole Jana Wericha, která v úterý 18. června
uspořádala v řepské Sokolovně svou tradiční závěrečnou školní akademii.
Stejně jako v loňském roce bylo hlediště Sokolovny obsazeno do posledního místečka rodiči a prarodiči, kteří přišli zhlédnout představení dětí
z mnoha kroužků školy. A bylo opravdu na co se dívat! Celý program nabízel nepřeberné množství vystoupení různých žánrů a stylů. Tančily děti
z kroužku country tanců, ale také irských tanců, mažoretky, gymnastky...

foto: -mish-
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#Zažít Řepy Jinak – SATISFVCKTION:
„Jak dlouho chceš žít?“
Nebudu a ani nemůžu zapírat, že rozhovor s českobudějovickou hudební
skupinou Satisfvcktion pro mě má osobní rozměr. S chlapci se znám dlouho
a právě to je ten důvod, proč vystoupí na 3. ročníku sousedského festivalu Zažít Řepy Jinak 2019, byť se jedná o žánrově jaksi jinak zařaditelnou a uchopitelnou kapelu. Usilujeme o to být sousedským festivalem, a i když „Satis“
nejsou řepská ani pražská kapela, náš vztah se dostal dávno a daleko za hranici přátelství. To, že jsme na svět všichni přivedli děti a začali se po letech
znovu stýkat, nás vystavilo spíše do statusu rodiny. Za tuto rodinu jsem rád
a takto vám ji chci představit. Jsme tím, čím jsme, a kluci jsou především bytostnými rockery! Rozhovor jsme udělali tak trochu za pochodu. Potkali jsme
se v jedné polipenské vísce, kam nás naše profesní a osobní kroky zavedly.
Na sobotu 7. 9. 2019 si Satsifvcktion pro „náš festival“ připravili speciální
akustické vystoupení.

Kluci, sedíme spolu na festivalu, kde jste právě dohráli.
Jaké míváte po hraní pocity? A vůbec, jak to máte s trémou?
Býváte ještě po těch letech před vystoupením nervózní?
Radim: Byla to dneska fakt jízda, lidi do toho šli a nám se hrálo parádně. Trému už nemáme, a pokud tam něco je, tak pocit zodpovědnosti, aby vše klaplo.
Pavel: Tak to mluv za sebe! Já jsem před hraním vždycky nervózní. Ale to
už je asi normální stav. Raději hraju dál od domova, kde jsem víc v pohodě a daleko víc si koncert užiju. Hraní doma nebo blízko domoviny mě
nějak svazuje a jsem vždycky dost nesvůj. Takový to, jak je narvanej klub
v Českých Budějovicích a první dvě řady jenom muzikanti, a úplně v duchu
slyšíš, jak si říkají: „Teď to podělají, aha, tak ne. Tak teď...“
Broňa: Já si nemůžu pomoct, ale i po těch letech jsem před koncertem
nervózní jako pes. Spadne to ze mě až při poslední písničce, když už vím,
že jsem nic nezkonil a lidem se to líbilo.

Je o vás dneska postaráno? A nejenom dnes obecně. Kdo se o vás
stará, máte manažera nebo si koncerty a organizační záležitosti
řešíte sami?
Radim: Dneska super servis! Jinak věci si řešíme převážně sami. Míra
intenzit y je závislá na našich rodinách a životních peripetiích. Času je málo. Pokud by se někdo s kontakty našel, byli bychom rádi, ale musíme si
sednout hlavně lidsky.
Broňa: Celý život čekáme na to, že se o nás někdo postará a nakonec to je
vždycky tak, že co si neuděláme sami, to nemáme.

Je hudba vaší hlavní náplní nebo je to koníček a profesně se
zabýváte jinými věcmi?
Radim: Já prodávám v hudebninách, hraju ve více kapelách, nahrávám
desky a učím občas na bicí, tak asi tak.
Pavel: Všichni z nás mají práci, která je živí, a kapela je pro nás koníčkem,
který je naší životní láskou.
Broňa: Bohužel, jsme v pozici, že kdybychom se živili hudbou, tak umřeme
hlady.

Co vás na tom pořád baví?
Radim: Energie, přátelství, relax, sranda, vlastní tvorba.
Pavel: Hlavně přátelství. Láska k muzice, která je naší vášní. Jo, a kopec
srandy!

Jak dlouho hrajete? A jak dlouho už v této sestavě?
Radim: 25 let na bicí, v této sestavě od 2003, 2004?
Pavel: Já jsem s Broňou v kapele od samého začátku, takže zakládající
člen.

foto: Archiv kapely

Jak je to s inspirací? Kde čerpáte nebo kam chodíte pro inspiraci?
Minulý rok jsem pro náš časopis dělal rozhovor s Jirkou Imlaufem
z Houpacích koní. Mluvili jsme o Bohu, horách, cestování,
minulosti a tak. Kde ji berete vy?
Radim: Poslouchám a hraju hodně žánrů. Čerpám z těchto vlivů. Občas
něco naskočí samo po pár pivech ve tři ráno. To pak je potřeba telefon
a nahrát to.
Pavel: Málokdo to o mně ví, ale já jsem odkojený folkem a vždycky říkám,
že jsem rocker s duší folkaře. Ovlivňuje mě spousta žánrů, a to převážně
stará muzika: Lynyrd Skynyrd, Led Zeppelin, Metallica, Michael Klakson,
Hendrix atd...
Broňa: Kdysi jsem pořád něco slyšel v hlavě a pak to našel na kytaře atd…
Dneska už jsem hluchej jak poleno, takže čapnu kytaru a ono něco přijde
samo.

Jak dlouho ještě chcete hrát?
Radim: Jak dlouho chceš ještě žít, Pepo? (smích)
Pavel: Budeme hrát tak dlouho, dokud z toho budeme mít radost. Už to
trvá bezmála 30 let!
Broňa: Rád bych hrál do tý doby, dokud vylezu na pódium.

Začíná léto, doba festivalů. Čeká vás hodně hraní? A kde vás
můžeme vidět?
Radim: Vše lze samozřejmě nalézt na satisfucktion.cz + FB. Vzpomínám si
na České Budějovice u klubu K2 17. 7. a 16. 8., kde se pořádají takové venkovní koncerty. Summer punk Volyně, taky dobrá akce.
Broňa: Jak už říkal Radim, všechno se odvíjí od volného času každého
z nás. A vzhledem k tomu, že nemáme management, tak taky od toho, jestli
se někdo ozve. A zaplať bůh, ozývají se. Takže léto bude jako vždy nabitý.

I když asi dopředu, po těch letech co se známe, tuším odpověď,
nemůžu se v souvislosti s vystoupením na našem sousedském
festivalu Zažít Řepy Jinak 2019, nezeptat, co se vám vybaví,
když se řekne Řepy? Znáte vůbec naše Řepy?
Radim: Já měl řepu do půl zad v osmnácti, teď jsem „Kožak“. Jinak se na
vaše „Řepy“ těšíme, dáme to „Unplugged“ a bude to malebnééé!
Díky kluci!
Rozhovor vedli:
Radim Pígl – bicí, Pavel Těšínský – kytara
Broňa Míka – zpěv, Josef Dirbák – soused

INFORMUJEME
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Mateﬁská ‰kola SocháÀova
p ﬁ i jm e

Plán Klubu 17 červenec/srpen 2019
ČERVENEC
2. 7. – Volný program
3. 7. – Lanové centrum
9. 7. – Volný program
10. 7. – Motokáry Zličín
16. 7. – Volný program
17. 7. – Laser game
23. 7. – Volný program
24. 7. – Box aréna x Prokopské
údolí
30. 7. – Zavřeno – sanitární dny
31. 7. – Zavřeno – sanitární dny

SRPEN
2. 8. –
6. 8. –
13. 8. –
14. 8. –
20. 8. –
21. 8. –
27. 8. –
28. 8. –
30. 8. –

Zavřeno – sanitární dny
Zavřeno – sanitární dny
Volný program
Lezecká stěna
Volný program
ZOO Praha
Volný program
Volný program
Opékání buřtíků

• uãitelku
– na pln˘ úvazek

Nástup moÏn˘ 26. 8. 2019
Informace na tel.:
ﬁed. ‰koly 734 428 342
zástupkynû 734 428 344
pﬁípadnû mÛÏete zaslat CV na:
reditelka@ms-sochanova.cz
reditelka@ms-sochanova.cz

Návratky na akce si můžete vyzvednout
v Klubu 17 u vedoucích a veškeré dané akce
musí být podepsány rodiči. Počet návratek
je omezen.
• Socháňova 1221, Řepy • Tel.: 235 314 141, 775 591 700 •

Mateřská škola Socháňova,
Praha 6 – Řepy, Socháňova 23/1176

Programy pro řepské seniory

léto 2019

Klub seniorů Průhon

Klub dobré nálady

Klub vede Ivana Jelínková.
Po dobu letních prázdnin setkání seniorů probíhá v CSZS Bendova 1121, Praha 17 a to každou středu od 9.00 – 11.00 hod.
Program na tyto měsíce je volný.
Po letních prázdninách se setkávání koná opět
v Klubu 17 Socháňova 1221, Praha 17.

Setkávání vždy předposlední čtvrtek v měsíci
od 17.00 hod., v CSZS, Bendova 1121, Praha 17 - Řepy.
Pod vedením Evy Gutové.
Po dobu letních prázdnin zavřeno.

Klub seniorů Řepy (KSŘ)
Každou středu, od 9 do 11 hodin v KC Průhon,
Socháňova 1220/27, Praha 17.
Klub vede Mária Szitányiová.
Po dobu letních prázdnin zavřeno.

Klub seniorů Centrum

Klub Gemini (zdravotně znevýhodnění)
První pondělí v měsíci zrušeno, každé další
pondělí od 14.30 do 16.30 hodin v Klubu 17,
Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Martin Prouza.
Po dobu letních prázdnin zavřeno.

Klub vede Jitka Hanzlová.
Po dobu letních prázdnin setkání seniorů probíhá v CSZS Bendova 1121, Praha 17 ve stejném
dni a čase od 9.00 -11.00 hod.
Program na tyto měsíce je volný.

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.
Po dobu letních prázdnin zavřeno.

Kluby podporuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou pracovnice recepce CSZS v Bendově ulici 1121 při osobním
jednání nebo telefonicky na číslech 235 314 141, 235 313 182, mobil 777 575 117 – v době od 7.00 do 15.30 hodin.
PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

INFORMUJEME
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MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA
informuje
Nastalo léto a tím vypukne časté rušení nočního klidu zvláště mládeží ve vnitroblocích nebo hloučky kouřícími před provozovnami.
Naše obvodní ředitelství vypracovalo postup kontrol v pozdních
odpoledních a v nočních hodinách. V případě, že nebudou ve službě místní řepští okrskáři, což je v noci vysoce pravděpodobné, jsou
kontroly zajišťovány autohlídkami z ředitelství ve Stodůlkách.
Apelujeme na občany, aby v případě narušování veřejného pořádku neprodleně volali na bezplatnou linku 156, namísto následného
sepisování oznámení pro městský úřad, který stížnost přepošle na
naši součást.
Na tomto místě upozorňujeme, že se nebude jednat o rušení nočního klidu, pokud noční opozdilci budou od provozoven odjíždět taxíkem a minutu hlučet při nástupu do vozidla, jakož i bouchat dvířky
auta. Ty se bezhlučně zavřít nedají. Pokud má provozovna povolenu
provozní dobu do 24.00 hod., nebo dokonce nepřetržitý provoz, není v našich silách toto uhlídat. Není možné, abychom stáli před jednou restaurací a umravňovali ovíněné občany nastupující do taxíku.
Pokud bychom takové oznámení dostali, jsou aktéři pryč dříve, než
na místo hlídka dojede.
Stejně tak není vhodné, aby občan, který vidí auto např. parkující
na městské zeleni, pořizoval fotodokumentaci, kterou pak opět se
zpožděním pošle na městský úřad. Opět – je třeba hned zvednout
telefon a volat na linku 156. Na místo bude vyslána hlídka, která
uvedenou věc okamžitě prověří.

CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
příspěvková organizace, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755
Bendova 5/1121, 163 00 Praha – Řepy
Tel.: 235 314 141 , 235 313 182, 777 575 117, Fax : 235 300 474
E-mail : cszs@iol.cz, datová schránka ID: zhgh8q, http://www.cszs.cz
IČ: 67365647, DIČ: CZ67365647, Bankovní spojení: 0168034319/0800

Vedoucí zdravotní sestra – domácí péče
Kvalifikační předpoklady: k valifikaci zdravotní sestra dle zákona,
praxe v domácí péči vítána (nikoliv
podmínkou)

      Poznámka:

 ermín nástupu: možný ihned, nebo po dohodě.
T
V případě, že Vás nabízená pozice zaujala, zašlete
nám Váš životopis na emailovou adresu:
cszs@iol.cz. Zasláním Vašeho životopisu
na emailovou adresu udělujete souhlas se
zpracováním osobních údajů pro účely
výběrového řízení na volné pracovní místo
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně
osobních údajů" ve znění pozdějších předpisů
a obecného nařízení o ochraně osobních údajů
tzv. GDPR. Údaje budou uchovány a využívány
pouze pro potřeby náborových a výběrových
aktivit společnosti, a to až do odvolání písemnou
formou. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné a souhlas se zpracováním těchto
údajů je možno kdykoliv odvolat.

         Kontakt:

e -mail: cszs@iol.cz        Tel.: 775 591 700,
235 314 141

Jiné požadavky: u
 živatelská znalost na PC, vysoká míra
zodpovědnosti za prováděné činnosti,
dobré komunikační dovednosti, příjemné
a proklientské vystupování, empatie,  schopnost
vést tým a organizovat podřízené, spolupráce
a loajalita k zaměstnavateli, výborné organizační
schopnosti, znalost zpracování podkladů pro
vykazování dávek na zdravotní pojišťovnu
(výhodou, nikoliv podmínkou), práce v terénu
i v kanceláři
Co nabízíme:

jistotu stabilní a dobré práce, zajímavou práci,
služební telefon, služební notebook, velmi dobré
finanční hodnocení, podpora dalšího odborného
vzdělávání, zaměstnanecké benefity, týden
dovolené navíc

KALENDÁŘ AKCÍ
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Domov sv. Karla Boromejského
program na září 2019
1. 9. Světová a japonská hudba – klavírní koncert Julie Okaji, na programu: F. Chopin, K. Hirai, N. Ikeda, H. Hayasaka, J. Hissaishi, T. Nakajima a B. Smetana.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.
8. 9.  Vinobraní v klášteře – 6. ročník, účinkují: Jožka Šmukař a cimbálová muzika, Jitka Zelenková, Karel Gott Cover Band, Dětský folklorní
soubor Vonička, pěvecký a taneční soubor Musica e Danza, stánky s občerstvením a dárky, zábava pro děti. Akce se koná s podporou MČ Praha 17.
Zahrada Domova, vstupné dobrovolné, od 14 hod.

V inobraní
v Klášteře
šestý ročník

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

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

www.domovrepy.cz

Dopravní podnik hlavního města Prahy a měststká část Praha 17
vás zvou na 12. ročník letního kina

15. 9. Kytarový koncert se zpěvem, účinkují: Hana Němcová, Zdeněk
Dvořák a Martin Křehnáč – klasická kytara, Jan Janda – klasická kytara
a zpěv, Andrea Klepišová – zpěv, na programu: skladby J. Dowlanda,
F. Sora, N. Koškina a P. I. Čajkovského.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

KINOBUS

22. 9. Slavné maličkosti v podání Dua Dacapo (Kateřina Macourková
Hlaváčová – flétna, Michal Macourek – klavír) a Káti a Ondry Macourkových, na programu: A. Dvořák, Z. Fibich, J. S. Bach, P. I. Čajkovský,
A. Vivaldi aj.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

17. června – 5. září

29. 9. Koncert pěveckého sboru Naši pěvci pod vedením Filipa H. Härtela a Klimentského komorního instrumentálního souboru (umělecká
vedoucí Jiřina Dvořáková – Marešová), na programu: barokní, romantická a současná hudba (Giorgio Allegri, Gustav Holst, Jiřina Dvořáková – Marešová a další).
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která
probíhá na základě povolení Magistrátu hl. města Prahy pod
č. j. S–MHMP/464339/2013 a byla vyhlášena na podporu činnosti
a provozu Domova, který slouží nemocným seniorům.
Spojení: bus č. 164, zastávka Škola Řepy.
K Šancím 50, Praha 17 – Řepy, tel.: 277 003 564, 774 401 337,
www.domovrepy.cz.

ŘEPY
Travnatá plocha před budovou ÚMČ,
zastávka Úřad Řepy

1. 7. / ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
2. 7. / BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
3. 7. / VŠECHNO BUDE
4. 7. / DOGMAN
Začátky promítání
Městská část
Praha - Řepy

VSTUP ZDARMA
www.dpp.cz/kinobus

Najdete nás
také na Facebooku
KinobusCZ

od 21.30 hodin

NA LETNÍ AKCE
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

12. 7. Živé hraní v hospůdce u grilu
PÁTEK 19:00

s Tomášem Nyklem

Zpěvák a kytarista, Tomáš Nykl, hraje hity od 60 let až po současnost. Přijďte si poslechnout písně českých,
slovenských i anglických hitmakerů. Zazní písně autorů jako jsou Ivan Hlas, Jiří Suchý, Lucie, Meky Žbirka,
i světové hity od kapel Queen, Beatles či rokenrolové klasiky v akustické podobě s kytarou. Tomáš rád
komunikuje s publikem a je vždy připraven mu servírovat zábavu plnou energie. (vstupné dobrovolné)

26. 7. Podvečer s živou hudbou (od 18 hod) a letním klubovým
PÁTEK 18:00

promítáním (od 21 hod) s Pavlem Justichem

Letní hudební podvečer s živou hudbou a grilovačkou. Pavel Justich vám zahraje na kytaru a zazpívá české hity 60. až 80. let. Od 21:00 hod se můžete těšit na klubové promítání. Pro více informací sledujte web
www.kdbh.cz nebo www.fb.com/kdbilahora (vstupné dobrovolné)

9. 8. Večer s živou hudbou a grilovačkou:
PÁTEK 19:00

Petr Urbánek - One man show

Večer s nejznámějšími hity z české i zahraniční scény od 60. let až po současnost. Kytarista a zpěvák Petr
Urbánek hraje celý večer k tanci i poslechu, ale také k dobrému pivu či vínu. Hraje skladby kapel Lucie,
Kabát, Chinaski, Wanastowi Vjecy, Aerosmith, The Beatles, Queen a spousta dalších. Elektrická kytara, zpěv
a propojení half-playbacku. Celá kapela v jednom – One man show! (vstupné dobrovolné)

23. 8. Podvečer s živou hudbou (od 18 hod) a letním klubovým
PÁTEK 18:00

promítáním (od 21 hod) s Pavlem Justichem

Letní hudební podvečer s živou hudbou a grilovačkou. Pavel Justich vám zahraje na kytaru a zazpívá české hity 60. až 80. let. Od 21:00 hod se můžete těšit na klubové promítání. Pro více informací sledujte web
www.kdbh.cz nebo www.fb.com/kdbilahora (vstupné dobrovolné)

KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 6 - Řepy, www.kdbh.cz
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Fantom opery navštívil řepský klášter
Že se v řepském klášteře jednou zjeví Fantom opery, bychom asi nepředpokládali. Nečekané se stalo skutečností, když ve středu 29. května na
veřejnosti poprvé vystoupil zcela nový orchestr s netradičním názvem
Collegium Modern Prague Orechestra pod vedením Michala Macourka
a Petra Jiříkovského.
Oba páni dirigenti nejsou žádní nováčci, jsou to profesionálové v oboru,
a tak se pod jejich taktovkami kostelem sv. Rodiny nesly překrásné tóny známých skladeb zejména z muzikálů Fantom opery, Bídníci, Noc na
Karlštejně a dalších.
V dvouhodinovém koncertu s malou přestávkou vystoupily hvězdy českých
muzikálových scén: Michaela Gemrotová, Pavel Vítek, zmíněný Fantom
opery Marian Vojtko a Jakub Hübner.
Zájem o koncert byl tak veliký, že se někteří návštěvníci obávali o své místo. Ti prozíravější si sezení rezervovali předem. Nakonec se však podařilo
do prostor kostela a jeho přísálí umístit všechny posluchače.
Ačkoliv se koncert konal v pozdních večerních hodinách, navštívily ho

i dvě pacientky, které v Domově sv. Karla Boromejského toho času pobývají. Obě jsou imobilní, sestřičky je tedy dovezly na invalidních vozících. Na
dotaz, zda po hodině koncertu nejsou unavené a nechtějí odvézt na pokoj,
svorně odpověděly, že tohle musí vidět a slyšet až do konce.
Po skončení koncertu s radostí v očích děkovaly, že se mohly zúčastnit takové krásné akce a říkaly, že to bylo to nejkrásnější, co v životě viděly a že
už toho při svém věku viděly mnoho. Nakonec se pro radost s účinkujícími
i vyfotografovaly.
A to jsou ty okamžiky, které nám dávají sílu do další práce a nasazení ve
službě nemocným seniorům.
P.S.
Jedna pozitivní zpráva na závěr.
Již nyní pro vás na prosinec připravujeme vánoční koncert tohoto mladého orchestru s příznačným názvem „Vánoční hvězdy“.
Ing. Monika Straková
fundraising, PR a kultura

Blahopřáli jsme našim jubilantům
Čtvrtek 30. května přinesl další slavnostní setkání v KC Průhon. Konala se
zde tradiční oslava řepských jubilantů. Realizaci celého odpoledne zajistily matrikářky z Odboru občansko-správního. Ani tentokrát samozřejmě
nemohlo chybět drobné pohoštění, ale zejména hudební dárek.
Ten si pečlivě připravily děti z Muzikálového kroužku ze Základní školy
genpor. Františka Peřiny, pod vedením učitele Miroslava Maxanta. Zazněly známé muzikálové i pohádkové melodie, které jistě byly příjemným zpestřením celého setkání. Tentokrát bylo vystoupení netradičně
zakončeno krásným duetem v podání učitele Miroslava Maxanta a Olinky
Rumlové.
Po vystoupení sboru již následovaly gratulace z rukou starostky Jitky Synkové, která každému oslavenci osobně poblahopřála a předala drobný dárek a květinu.
Svá jubilea oslavili:
Libuše Stejskalová, Karel Vondruška, Václav Veselý, Věra Pískačová, Vlastimil
Bradáč, Jarmila Sýkorová, Božena Dvořáčková, Helena Mikolášová, Eugenie
Nouzová, Jan Navrátil, Jiří Svět, Anna Hrdinová, Zdeňka Kubásková,
Marie Vokurková, Marcela Koubská, Václav Mikulenka, Alena Brožová,

foto: -rasLenka Preslerová, Anna Cinybulková, Zdeněk Blahovec, František Malý,
Libuše Funková, Miroslav Svoboda, Věra Rosecká, Jiří Štolba.
-ras-

Setkání řepských rodáků a starousedlíků
Stařičká řepská sokolovna v poslední květnový den zažila nebývalou událost v podobě setkání rodáků, kdy doslova praskala ve švech. Mnozí se nevešli. Ti pak seděli venku či v přilehlé restauraci, aby později některé dříve
odcházející vystřídali.
Toto setkání jsem původně v některých materiálech označoval jako první
svého druhu. Během příprav však z historických materiálů vyplynulo, že
úplně první se konalo těsně po skončení II. světové války.
Ať tedy první či druhé – není rozhodující. Nadšení všech přítomných to nezměnilo. Bylo až dojemné se s mnohými potkat i po několika desetiletích
a ještě radostnější se pak vůbec poznat. Dojemné a současně radostné bylo i to, že mnozí dorazili ze zahraničí, např. z Německa, Libanonu, Slovenska, ale i z různých krajů celé republiky, jako je Jihlavsko, střední Čechy,
Liberecko, ale také ze Strakonicka, Berounska a mnoha dalších.
Zcela určitě nelze výstižně vylíčit radost a celkovou atmosféru této události
v několika řádcích tak, jako jí přiblížila TV Praha, ve svém vysílání. Doporučuji
čtenářům Řepské sedmnáctky a všem co mi denně píšete, telefonujete a dě-

kujete, si na internetu tento web https://prahatv.eu/hledani?q=Praha+17
vyhledat a v archivu Prahy 17 tento pořad zhlédnout. Slova nadšení přítomných vám tuto skvělou akci mnohem výstižněji přiblíží.
Závěrem bych chtěl mnoho poděkovat všem, kteří
nám s kontakty na některé rodáky pomáhali. Za
všechny, snad pro své ohromné zapálení pro toto setkání, Antonínu Šnajdrovi. Dále velký dík
patří mému kolegovi a spolupořadateli celé
akce Josefu Czwartynskému, bez něhož by
to prostě nebylo ono. Hlavní
a velké poděkování však patří
především starostce Mgr. Jitce
Synkové, která nad celou akcí
převzala záštitu.
Jaroslav Hájek
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Kompost na sídlišti? Umíme!
(aneb pozvání ke společné pomoci životnímu prostředí)
Řepáci jsou skvělí! Vážně? Ano!
Víte, že už před dvanácti lety, v roce 2007, byly v Řepích instalovány první
komunitní kompostéry? Byli jsme druzí v ČR, první v Praze. A od té doby
komunitní kompostování v Řepích bez přestávky „jede“.
Hl. m. Praha zaplatilo úplně první dva kompostéry. Následně jeden kompostér koupila MČ Praha 17, další pak soukromí dárci. Ale protože se povědomost o kompostování postupně rozšiřuje a kapacita kompostérů stále
nestačí, hledali jsme, jak umožnit kompostování dalším zájemcům. S radostí kvitujeme, že v roce 2018 jsme od MHMP obdrželi dotaci 50 000 Kč na
pořízení dalších dvou velkých dvoukomorových kompostérů. DĚKUJEME!

K čemu je kompostování dobré?
V první řadě k tomu, že se zpět do půdy vrací humus a v něm živiny. Také
však (a to je čím dál důležitější) humus umí jímat a udržet v půdě vodu,
takže ta se dostane k rostlinám (neodteče všechna do kanalizace) a přes
tzv. malý vodní koloběh chladí v létě naše rozpálené sídliště.
Žádné rybníky ani přehrady nás nezachrání před vyschnutím civilizace, pokud svou schopnost zadržet vodu ztratí půda a naruší se přirozený koloběh
vody. (Viz např. článek na webu lidovky.cz: „Většina starých civilizací vyschla, varuje biolog Pokorný. Měli bychom se podívat na důvody.“)
V neposlední řadě kompostování snižuje o 15–40 % objem komunálního
odpadu a šetří tak placený objem sběrných nádob a snižuje jejich přeplnění v době odpadových „špiček“.
Kompostování, tedy vracení organických látek zpět do přírody, je jedním
z momentů, kde může pomoci úplně každý. A nemusí čekat na žádné politické rozhodnutí nebo systémovou změnu, zařízenou „seshora“. Je to

maličká pomoc, ale tady a teď. A čím víc
nás bude, tím ta pomoc společnému životnímu prostředí bude větší.

Chcete se přidat?
Kompostéry jsou v Řepích na severní straně domu Španielova č. p. 1285
až 1286, dalších několik pak na jižním
průčelí téhož bytového domu, u vchodu s č. p. 1290. Kompostéry, do kterých
foto:Archiv
lze sypat, se poznají podle toho, že jsou
uzamčeny zámkem s číselným kódem.
Ostatní kompostéry jsou zamčené, a buď v nich kompost zraje, nebo jsou
již vyklizené, připravené, až se aktuální kompostér naplní.
V aktuálním provozu by vždy měly být nejméně dva kompostéry, vždy jeden
na severní straně domu a jeden na jižní. Pokud by se něco pokazilo, prosíme o informaci na tyto kontakty:
Ivana Štětinová, iva.stetinova@seznam.cz
Dušana Kozlovská, dusanak@seznam.cz
Na těchto adresách je také možno obdržet číselný kód k otevření kompostérů a ohlásit se k zařazení do adresáře, odkud pak chodí (tak 1–2 x za
rok) aktuality ke kompostování (např. info o možném odběru hotového
kompostu, nebo když nám tam někdo soustavně házel vlhčené ubrousky,
které se nerozkládají.
Dušana Kozlovská

Komunitní spolek Řepy
V lednovém zpravodaji jsme vás informovali o vzniku Komunitního spolku
Řepy, jehož hlavním cílem je vytvoření komunitní zahrady v Řepích. Komunitní zahrada není jen místem, kde si můžete něco sami nebo se sousedy
vypěstovat, ale především místem k neformálnímu každodennímu setkávání sousedů i k pořádání společných akcí pro všechny generace. V Praze
již funguje asi 28 takových míst a každé z nich je
unikátní, protože je tvoří sami občané svou dobrovolnou aktivitou a nadšením. V Řepích zatím
takové místo chybí, ale jak se ukázalo v anketě
v prvním čtvrtletí tohoto roku (viz článek v dubnovém zpravodaji), lidé o ně velmi stojí. Věříme,
že naše městská část (MČ) vznik zahrady nejen
umožní, ale také všemožně podpoří, jako je tomu i v ostatních částech Prahy (viz mapa komunitních zahrad https://www.mapko.cz/).
Za první půlrok své existence má spolek za sebou
velký kus práce – uspořádal pět besed na různá
témata, provedl rozsáhlé dotazníkové šetření
zájmu o zahradu, zorganizoval akci „Ukliďme
Řepsko“, podnikl společný výlet s návštěvou
komunitní zahrady v Řeporyjích, zúčastnil se
aktivně Dne sousedů na Bílé Hoře a v září plánuje dílničku na sousedském festivalu Zažít Řepy. Členové spolku se aktivně zúčastnili již dvou
veřejně přístupných zasedání komise pro životní
prostředí, veřejný prostor a Smart City. Zajímali

se zejména o environmentální témata, jako je používání herbicidů, šetrné/postupné sekání travin, výsadba stromů apod.
V rámci Komunitního spolku Řepy vzniklo odběrné místo pro komunitou podporované zemědělství (KPZ). Jedná se o přímou
podporu konkrétního zemědělce, který následně
rozděluje mezi podporovatele své výpěstky.
Spolek přitom nezapomíná na svůj hlavní cíl –
založení komunitní zahrady. Proběhla řada
jednání se zástupci MČ, projekt zahrady byl
představen Radě a v nedávné době byla podána
oficiální žádost o přidělení pozemku u ZŠ Laudova (navrženého MČ), na jejíž vyřízení nyní
spolek čeká. Městská část přidělila spolku grant
na realizaci jeho aktivit a spolek se bude snažit
o získání dalších zdrojů potřebných pro fungování budoucí zahrady.
Pestrá činnost spolku je postavena na zájmu
a aktivitě jeho členů. Zveme do spolku všechny
sousedy, kteří se chtějí potkávat ve společném
prostoru, i ty, kterým chybí v prostoru sídliště
možnost alespoň skromně zahradničit.
Zájemci o členství mohou psát
na adresu kzrepy@gmail.com
nebo nás navštívit na FB stránce
https://www.facebook.com/kzrepy/.
foto: Archiv

Ivana Štětinová
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Zábava pro děti, dobrá společnost pro rodiče –
to je MC Řepík
Školní rok je u konce a řepské děti i jejich rodiče čekají dva měsíce plné
teplých letních dnů a dlouhých večerů, jež bude možné trávit venku. S mírnou výhodou do nich půjdou tatínkové, kteří se v neděli 16. června na
Den otců mohli díky Mateřskému centru Řepík naladit se svými dětmi na
prázdninovou atmosféru už v předstihu. Veselé Putování s tátou na trase z Řep až do Sobína si všichni náramně užili a zkrátka nakonec nepřišly
ani maminky, které na svoje nejmilejší čekaly v cílové Hospůdce Na Hrázi
a hned vyzvídaly, jak se jejich ratolestem na trase dařilo při plnění předem
připravených úkolů.
I když bude léto spíše odpočinkové, my v Mateřském centru Řepík rozhodně zahálet nehodláme. Už teď plánujeme akce, které řepským dětem i jejich rodičům pomohou zářím počínaje zpestřit období, ve kterém se léto
začne pomalu překlápět do sychravých podzimních dnů a školy a školky
zase otevřou svoje brány.
Zajímá vás, co se chystá? Sledujte webové stránky Řepíku na adrese
www.mc-repik.webnode.cz, nebo se za námi raději rovnou přijďte podívat
ve čtvrtek 19. září na Den otevřených dveří na adresu Bendova 1121/5.
Nejenže nás budete moci poznat osobně a dozvíte se všechno o našich pravidelných aktivitách, ale vaše děti si rovnou budou moci vyzkoušet hernu
plnou zábavných věcí.

Řepík je tu pro celou rodinu
Mateřské centrum Řepík ale není jen o volné herně. Pravidelnou součástí
programu v Řepíku jsou také sociálně-vzdělávací aktivity, mezi něž patří
například hrátky pro děti věku od 0,5 roku až do 3 let. Ty se konají každý
týden s rodiči či prarodiči a děti se při nich učí různé říkanky či písničky
a zlepšují si své pohybové i výtvarné dovednosti. Podobné aktivity probíhají i ve Školičce, avšak té se děti ve věku kolem 2 let účastní již bez rodičů
jen za účasti lektorek. Díky tomu si mohou vyzkoušet, jaké to bude, až začnou chodit do opravdové školky.
„Náš program je v dopoledních hodinách zaměřený především na menší
děti, které ještě nechodí do školky, a jejich maminky. Odpoledne nebo o víkendech se pak snažíme zapojit celou rodinu a podpořit ji ve společném trávení volného času. Kromě toho nabízíme i lekce jógy, angličtiny a semináře
na různorodá témata, ze kterých si vybere každý,“ uvádí Eliška Kaňoková
z vedení MC Řepík. Jako příklad jmenuje kurz první pomoci, podiatrický
screening, seminář o výchově kluků, bubnování, nebo mýdlový workshop.
Mateřské centrum bude chtít v novém školním roce zachovat pravidelný
program, zároveň se však opět připojí k větším jednorázovým akcím v okolí, jako byly například akce Babí léto, festival Zažít Řepy, nebo Den sousedů na Bílé Hoře.

Hledá se maminka, nebo tatínek
V Řepíku je vždy vítán nejen ten, kdo si vybere cokoli z programu mateřského centra. Rádi mezi sebou přivítáme také posily, které se zapojí
do našeho týmu, jenž se s nadšením na chodu Řepíku podílí. Na pohlaví
ani věku nezáleží, nicméně MC Řepík tak, jak ho nyní všichni znají, vytváří v první řadě maminky, které se rozhodly rodičovskou dovolenou trávit
se svými dětmi aktivně. Připravují hrátky pro nejmenší, dohlíží nad dětmi
i hračkami ve volné herně, vaří, pečou, uklízí, organizují a hlavně milují
své děti. Odměnou jsou jim nejen dětské úsměvy a jejich zářící očka, ale
i nová přátelství a spousta nezapomenutelných zážitků.
HLEDÁ SE MAMINKA, NEBO TATÍNEK
✓✓ Nudíte se doma?
✓✓ Přerůstají vám děti přes hlavu?
✓✓ Chybí vám kontakt s ostatními rodiči?
✓✓ Máte pocit, že jste na všechny starosti sami?
✓✓ Chcete si čas s dětmi užít, ne jen přežít do dalšího dne?
PŘIDEJTE SE K NÁM!
➺➺ Děti si najdou nové kamarády.
➺➺ Děti i vy si užijete spoustu zábavy.
➺➺ Stanete se součástí skvělé party lidí.
➺➺ Stačí dobrá nálada a chuť se zapojit.
➺➺ Na pohlaví ani věku nezáleží.
Maminky, ale i tatínkové, máte-li pocit, že se doma nudíte a chybí vám
kontakt s dalšími rodiči, s nimiž byste si mohli popovídat, nebo naopak
nevíte kudy kam a čas trávený doma s dětmi vás ubíjí, přijďte do Řepíku.
Není potřeba umět zpívat, ani odříkat pohádku O Budulínkovi zpaměti.
Stačí dobrá nálada a chuť zapojit se. Jsme skvělá parta, a tak vám mezi
námi bude určitě dobře.
„Vážíme si každého – pravidelných návštěvníků i těch, kteří k nám přijdou jen jednou za čas. Velké poděkování patří především Městské části
Praha 17, bez níž bychom vůbec nemohli existovat. Stejně tak děkujeme
našim partnerům, sponzorům a hlavně maminkám, které Řepíku pomáhají
dobrovolně ve svém volném čase,“ říká Eliška Kaňoková.

Přijďte si v září odpočinout
Máte malé děti, ale zatím jste se s nimi do Řepíku nedostali? Zaškrtněte si v kalendáři čtvrtek 19. září. Již v 10 hodin dopoledne vám mateřské
centrum otevře své brány a vy se budete moci seznámit s jednotlivými lektorkami a zeptat se jich na cokoliv, co vás zajímá. Na dni otevřených dveří
nebudou chybět ani poradkyně ze Studia GERnétic a vizážistka z Mary Kay,
které zajistí, že maminky budou z Řepíku odcházet nejen odpočaté, ale
i krásně nalíčené. Na děti kromě občerstvení, bohaté tomboly, výtvarné
dílničky a ukázkových lekcí hrátek čeká ještě jedno velké překvapení.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MC ŘEPÍK
Kdy: čtvrtek 19. září 2019 od 10 hodin
Kde: Mateřské centrum Řepík – v herně a na terase
Adresa: Bendova 1121/5, Praha-Řepy
Co: Den plný zábavy pro děti i dospělé – občerstvení, výtvarná
dílnička, ukázkové lekce hrátek, tombola, kosmetika, masáže
rukou a jedno velké překvapení pro dětiJ
Kdo: Lektorky z Řepíku se na vás již těší!

foto: Archiv MC Řepík

Za MC Řepík napsala Lenka Aliapuliu
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Poslední vítání občánků před prázdninami
Dopoledne 4. června se opět na řepské radnici neslo ve velmi slavnostním duchu. Konalo se zde vítání nových občánků.

Celý obřad byl připraven matrikářkami
z Odboru občansko správního. Uvolněnou
atmosféru, občas protknutou broukáním
miminek, doplnilo vystoupení o pár let
starších dětí z MŠ Socháňova pod vedením
Blanky Špátové a Lenky Doušové.
Ani tentokrát nechyběly gratulace a drobné
dárky pro všechny děti a jejich rodiče z rukou
starostky Jitky Synkové. Celou slavnost
pak zakončilo společné fotografování.
Fotografie s DVD budou zcela jistě milou
vzpomínkou na tento den pro všechny
zúčastněné.
-mishfoto: -mish-

Novými občánky se stali:
Samuel Strnad, Adam Ťažký, Nikol
Nykolynová, Lucie Krňanská, Nela
Sedová, Daniel Kubina, Filip Lasek,
Dominik Kania, Vilma Štokrová,
Adam Kratzer, Ema Košťálová, Jan
Březina, Jolana Krátká, Anastázie
a Antonie Voukonová, Sofie
Konířová a Aneta Jankovská.

foto: -mish-

Z U Š B L AT I N Y
PRAHA - ŘEPY

ZUŠ BLATINY
                         součástí projektu ZUŠ OPEN
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V letošním školním roce jsme se zúčastnili III. ročníku
celostátního happeningu základních uměleckých škol ve
veřejném prostoru s divadelním tanečním představením
„Dante – Nebe, peklo, ráj“, které se uskutečnilo 1. června
v Divadle Na Prádle. Také v letošním roce jsme se mohli
těšit ze zcela zaplněného sálu nadšených diváků.

Tímto bychom rádi poděkovali všem žákům a rodičům za podporu a trpělivost
při přípravách všech akcí, kterých v letošním školním roce nebylo málo.
Za úspěšný školní rok 2018/2019 patří poděkování také všem pedagogickým
i nepedagogickým pracovníkům.
Všem přejeme pěkné léto a na další milé setkání se budeme těšit
2. září 2019, kdy proběhne od 9 hodin zápis nově přijatých,
ale i stávajících žáků do jednotlivých předmětů.
Vedení ZUŠ Blatiny

ŠKOLY INFORMUJÍ
20

ZŠ Jana Wericha
Školy v přírodě
Květen a začátek června jsou díky stálejšímu počasí obvykle využívány
k delším výjezdům a nejinak tomu bylo i v tomto školním roce. Několik tříd z prvního i druhého stupně se postupně vystřídalo na školách
v přírodě v různých koutech naší republiky. Doksy, Sloup v Čechách,
Benecko, Pustiny nebo Oleška poskytly dočasný domov žákům naší školy a staly se zázemím pro spoustu aktivit od sportovních klání, vědomostních soutěží, týmových her přes výlety, vycházky a hry v přírodě
až po neobvyklé způsoby výuky – v praxi a s místními odborníky. I když
tradiční vyučování se sešitem a knihou neopouštíme, ukazujeme žákům
v novém prostředí jeden z nejcennějších způsobů získávání informací
a poznatků – pozorování a zvídavost, které bohužel ve známých kulisách města už ochabují. Škola v přírodě tak kromě pozitivního vlivu na
kolektiv třídy přináší i zážitky, které jinde nepořídíte.
Barbora Bousová

Tajemné sovy
V úterý 21. května do naší školy opět zavítali členové občanského sdružení Penthea, kteří se starají o chráněné druhy dravých ptáků. A tak
zatímco při minulé návštěvě nám představili orla, jestřába, sokola,

foto: Olga Černohorská

Oslava dne dětí
V pátek 31. května jsme v naší škole oslavili Mezinárodní den dětí.
Samozřejmě se neučilo, a protože od rána
bylo krásné počasí, všechny třídy se vypravily slavit ven. Třídy z druhého stupně si při
této příležitosti vzaly patronát nad třídami
na prvním stupni a žáci připravili pro své
mladší kamarády bohatý program. Oslavy
probíhaly na zahradě školy, na okolních hřištích, v dětských koutcích a někdo si našel
čas zajít i na zmrzlinu do cukrárny. Zkrátka
byla to oslava, jak má být, a všechny děti si
svůj den opravdu užily!
Olga Černohorská

foto: Archiv školy

poštolku, káně a supa, tentokrát jsme se mohli potěšit nádhernými sovami. A že nám jich pan Kolomazník s partnerkou přinesli ukázat celou
řadu. Postupně jsme se dozvídali, jak sovy žijí a jak používají své smysly k lovu. Pan Kolomazník měl pro děti připravené poutavé povídání
o sovách, dozvěděli jsme se, čím se živí, které druhy jsou ohrožené.
Viděli jsme také ukázku velkolepého letu výra velkého nebo třeba jak
loví sova pálená. Děti měly možnost si postupně prohlédnout několik
druhů sov od těch největších, jako třeba výra velkého a sovice sněžné,
přes středně velké sovy – puštíka obecného a bradatého, sovu pálenou,
kalouse ušatého a sýčka obecného, až po úplně malé sovičky: výrečka
malého a sýce rousného.
Po poutavém povídání a mnoha ukázkách sov měl pan Kolomazník připravené otázky pro děti, aby ukázaly, jaký dávaly pozor a co všechno si
o sovách zapamatovaly. Každý, kdo dobře odpověděl, dostal krásnou
barevnou pohlednici se sovou. Největší překvapení přišlo na závěr:
Přátelé z Penthey nám představili mladé výry, kteří ještě ani neměli
dorostlé pořádné soví peří. Byly to takové malé šedé chlupaté koule –
jako plyšáci k pomuchlování. Ale to jsme věděli, že nesmíme, tak jsme
se z nich radovali aspoň pohledem.
Olga Černohorská

Výlet do Řezna
7. června jsme se i díky příspěvku od MČ Praha 17 vydali na poznávací
zájezd do bavorského města Řezno (Regensburg), které mělo v historii značný vliv i na české země. Pan průvodce nás nejdříve zavedl
ke starobylé radnici se zazděnými středověkými měřidly. Také jsme se
podívali do kostela Sv. Jakuba nebo do městského muzea, kde jsme
mimo jiné mohli obdivovat „zakládací listinu“ města, vytesanou Římany do kamene již v roce 179. Poté jsme absolvovali krátký výlet lodí
po Dunaji. Zjistili jsme, že Řezno sice není velké, ale zajímavých staveb
z různých období je v něm skutečně mnoho. Po projížďce jsme prošli
bývalým solným skladem přestavěným na galerii až k dómu Sv. Petra.
Nakonec jsme dostali rozchod na nákupy, při nich jsme uplatnili své
jazykové znalosti. V Řeznu se nám moc líbilo.
Julie Palicová, 7.B
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ZŠ genpor. Františka Peřiny
„Už tam budem?“ aneb Jak 8. B soutěžila v televizi
V neděli 19. května se vydal náš pětičlenný tým společně s paní učitelkou třídní na třídenní výlet do Ostravy. Zúčastnili jsme se soutěže
„Už tam budem?“, kterou jsme doposud znali pouze z televize. Každý
z nás si tajně představoval, jak naši školu reprezentujeme jako družstvo
v téhle soutěži… a hle, sen se stal skutečností.
Po dlouhé a vyčerpávající cestě jsme se ubytovali v hotelu, brzy ráno
jsme vstávali a vydali se do budovy České televize, která nás dopravila na místo natáčení, do prostor Vítkovických železáren. Nejprve nás
s programem soutěžního pořadu seznámila asistentka režie, a také
jsme se poprvé střetli s týmem, proti kterému jsme později bojovali.
Po všech přípravách, jak vizuálních, tak i technických jsme se vydali
na plac. Setkali jsme se s celým štábem, který nás doprovázel po zbytek dne, a také s herci, kteří byli moc sympatičtí. Postupně jsme plnili
úkoly všeho druhu. Řešili jsme nejenom znalostní úlohy, které se týkaly
zejména přírodopisu, historie, vesmíru, fyziky a chemie, ale občas jsme
museli předvést i naši fyzickou zdatnost. Některé soutěžní úkoly pro
nás byly snadné, jiné zase náročné, někdy ale záleželo pouze na štěstí.

Soutěžení bylo nesmírně napínavé, protože výsledky byly celou dobu
velmi vyrovnané, někdy se dařilo nám, někdy soupeři. Na scéně byla
ale pokaždé sranda. Spolupracovali jsme jako jeden člověk, fandili si
a vzájemně se podporovali, jak jen to bylo možné, ale hlavní bylo, že
jsme si soutěže neskutečně užívali. Ačkoliv jsme všichni (včetně paní
učitelky) byli nesmírně unavení, ještě než jsme šli spát, důkladně jsme
tento náročný, ale zároveň jeden z nejlepších dnů v našich životech
oslavili horkou čokoládou a vydatnou večeří. A další den ráno už naše
skupina vyjela směr Praha.
Z Ostravy jsme si odvezli nejen spoustu vzpomínek, ale také jsme se
toho hodně naučili. Poznali jsme, že dokážeme fungovat jako tým a to
pro nás bylo vítězství cennější než věcné dary, které nám unikly jen
o vlásek. Tohle je právě ten zážitek, na který budeme vzpomínat celý
život!
Žáci 8. B – Lucka „Lůca“ Lasíková, Natálie „Naty“ Stránská
Markéta „Maki“ Hrachovcová, Adam Ondrák, David Varmuža
tř. uč. Martina Mališová

Do you speak English ?
„Do you speak English ?“ Na tuhle otázku většina dětí z naší školy odpovídá kladně. Každý chce umět anglicky, každý chce navštívit tu krásnou
ostrovní zemi na konci Evropy. A proto v letošním roce odjížděly hned
tři výpravy do Velké Británie.
Cílem našich cest byl Cornwall aneb Země krále Artuše. Na první celodenní výlet jsme se vypravili z nejznámějšího britského přístavu
Southampton, odkud vyplouval na svou první a poslední cestu slavný
Titanic. My jsme dopadli lépe – viděli jsme sídlo královny Victorie na
ostrově Isle of Wight a večer jsme se trajektem šťastně vrátili do přístavu. Při nedělním celodenním výletu jsme se dostali až na nejzápadnější
výběžek pevniny – Lands End. Unavená chodidla jsme k večeru zchladili
ve vlnách Atlantiku.
V dalších třech dnech už byl konec legrace. I tady jsme museli do školy!
Nebyla sice ani příliš nudná, ani vyčerpávající, ale byla to škola. Odpoledne jsme si to ale vždy vynahradili na zajímavém výletě – třeba na
výpravě po stopách psa Baskerwillského, nebo v podmořském světě
v National Aquarium ve městě Plymouth. Poslední den, když jsme se
v brzkých ranních hodinách rozloučili s našimi rodinami, poděkovali jim za dobrou péči a starostlivost, jsme pokračovali v naší pouti už

foto: Archiv školy
směrem zpět. Poslední velmi důležitá zastávka v přímořském letovisku
Torquay, kde nás ani tak nezajímala muzea ani přírodní krásy, ale co
může být důležitější? No přece Primark! Poundland! Nákupy! Fish and
chips! To byly zážitky! A o tom všem jsme si povídali při večerní a noční
cestě autobusem do Doveru. Ale ne dlouho, únava nás přemohla, a pak
už se nám jenom zdálo o … O čem? No přece o tom, že příští rok pojedeme zas!
Mgr. V. Mrázová

Poznáváme severní Německo
Poznávací zájezd naší základní školy do Německa se uskutečnil v termínu od 3. – 5. června 2019. Exkurze se zúčastnilo 40 žáků z pátých až
devátých tříd.
První dopolední zastávka byla u zříceniny hradu Kyffhauser. V blízkosti
hradu je 81m vysoká jezdecká socha Viléma I. Poté jsme přejeli do pohoří Harz. Zastavili jsme se u vodní nádrže Rappbodetalsperre a prošli
jsme nad nádrží po lávce. Blízkosti městečka Blankenburg se nachází
několik kilometrů dlouhý pískovcový hřeben Teufelsmauer, na jehož
skalnatou vyhlídku jsme si udělali krátkou procházku. V podvečer jsme
přijeli do města Brémy, kde jsme byli ubytování po dva dny v mládežnickém hostelu s výbornou snídaní.

Druhý den byl věnován celodenní prohlídce Národního parku dolnosaské mělčinové moře při západním pobřeží spolkové země Šlesvicko –
Holštýnsko.
Třetí den byl věnován prohlídce města Brémy. Velmi se nám líbila
stará část města, cechovní domy, renesanční radnice, románský dóm
St. Petri, ulička Brottcherstrasse, čtvrť Schnor Viertel. A po obědě jsme
se vydali na cestu do Prahy.
Bezprostřední ohlasy na tři dny prožité v Německu byly velmi pozitivní. Cílem naší cesty bylo motivovat žáky ke studiu německého jazyka
a tento cíl byl splněn.
PhDr. Hana Tenglerová, (zástupkyně ředitelky školy)
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Krásná je rodná zem i v písni
Tento plán se zrodil už koncem roku 2018. Oslovila mě předsedkyně Českého spolku v Košicích MUDr. Dagmar Takácsová, moje osobní přítelkyně:
„Ahoj, viděli jsme tě v TV, kde jsi prezentovala váš aktivní Klub seniorů
v Řepích, tak mě napadlo, zda by vám náš Ženský sbor Českého spolku
v Košicích nemohl v roce 2019 udělat koncert“.
Slovo dalo slovo, byla to moc zajímavá nabídka a dohodly jsme se, že by
se koncert uskutečnil v květnu 2019, pod názvem „Krásná je rodná zem
i v písni“. Ženský sbor Českého spolku z Košic ze Slovenska by zazpíval
směs českých, moravských a slovenských lidových písní.
Sama bych nic nezmohla, proto jsem oslovila Mgr. Moniku Čermákovou, zástupkyni ředitele CSZS, a řekla jsem jí o plánu s realizací koncertu v Klubu
seniorů Řepy. Paní Monika byla nadšená a jako zkušená manažerka ihned
rozběhla akci, jak a kde by se mohl koncert ještě uskutečnit. Oslovila Spolek zrakově postižených v Praze 2 a Domov sv. Karla Boromejského v Řepích, jmenovitě Ing. Moniku Strakovou. Dvě šikovné Moniky a já jsme se
dohodly, že v květnu se uskuteční tři koncerty našich přátel ze Slovenska.
První: 29. 5. 2019 ve společenském sále KC Průhon v rámci pravidelného
zasedání Klubu seniorů Řepy.
Druhý: 29. 5. 2019 odpoledne pro zrakově postižené v Základní škole pro
žáky s poruchami zraku v Praze 2.
Třetí: 30. 5. 2019 v refektáři Domova sv. Karla Boromejského.
Koncerty 25 členného Ženského sboru Českého spolku v Košicích pod vedením sbormistryně Moniky Tomčákové a klavírního doprovodu Zuzany
Žegleňové měly obrovský úspěch. Velké „bravo“, slzičky v očích diváků
a neutichající potlesk byly toho důkazem.
MUDr. Dagmar Takácsová nám před koncertem představila amatérský

foto: -rasženský sbor, který kromě Slovenska vystupoval i na různých akcích v České
republice, Polsku, Rakousku, Maďarsku a Ukrajině. Kromě známých českých, moravských a slovenských lidových písní zazněly i písně od Karla
Hašlera, Antonína Dvořáka, Jaroslava Ježka, Eugena Suchoňa, Alexandra
Moysesa a Blanky Kulínské.
Nezapomenutelná byla tečka za koncerty, když společně spolu s účinkujícími i diváci zazpívali oblíbenou písničku T. G. Masaryka „Ach synku, synku…“ v refektáři sv. Karla Boromejského.
Děkuji všem, kteří přišli a těm, kteří organizačně pomohli k realizaci tak
nádherného československého projektu „ Krásná je rodná zem v písni“.
Mária Szitányiová, předsedkyně KSŘ

Turnaj Pepy Procházky
Nezisková organizace Aksen pořádala už pátým rokem první červnovou
neděli turnaj, jehož iniciátorem byl Josef Procházka. Organizátorky se už
v prvním ročníku rozhodly, že soutěžní pohár, o který se hraje, bude putovní a turnaj nazvaly jménem zakladatele.
Jak to bylo letos, krátce informuje Aksen (www.aksen.cz) s bohatou fotogalerií na svém webu takto:
Prostor za Letohrádkem Kinských připomínal v neděli 2. 6. 2019 opět
francouzský park, plný soustředěných hráčů pétanque při hodu nebo skloněných nad kovovými koulemi při měření vzdáleností. Počasí nám přálo
a turnaje se zúčastnilo celkem 13 družstev aktivních seniorů a seniorek.
Hra byla natolik vyrovnaná, že celkem tři dvojice družstev měly stejný počet výher i stejný počet bodů. Na závěr turnaje nás tedy čekala napínavá
chvilka – celkem tři rozhozy. Putovní pohár Pepy Procházky si v letošním
ročníku nakonec odneslo družstvo RADOST z Prahy 17. GRATULUJEME! Dě-

foto: Archiv

kujeme spolupořadateli turnaje Městské části Praha 5 za podporu, Lucii
Čmelíkové a kustodům z Národopisného muzea za servis, Nadaci Krása
pomoci, hotelu Blue Radisson Alcron a firmě JUMEX za sponzorství, dále
iniciátorovi a mentorovi turnaje Pepovi Procházkovi, rozhodčí turnaje Maji
Mamajové a všem organizátorům i hráčům. Ti všichni mají svůj nezanedbatelný podíl na úspěšném průběhu letošního turnaje.
Některým občanům Řep může být jméno zakladatele turnaje povědomé.
Není to omyl, guru řepského snažení seniorů v pétanque Josef Procházka
a nadšený propagátor tohoto sportu pro všechny věkové kategorie figuruje jednak u pořádání několika podobných klání, ale stál i za zrodem Klubu
seniorů Řepy. Když pak začínal mít pocit, že v klubu, kde část členů provozuje tento sport jen jako relaxační záležitost, bez vidiny zisku bodů na oficiálních turnajích, stal se zakládajícím členem a prezidentem Sportovního
klubu pétanque Řepy.
Tak se stalo, že Řepy na výše zmíněném turnaji reprezentovali aktivní senioři z klubu Centra sociálně zdravotních služeb, jen tak se sportem bavící
a zástupci sportovního klubu, s bohatými soutěžními zkušenostmi. Pepa zakladatel však tentokrát nastoupil samostatně s pozvanými manželi
Kotovými, o kterých je známo, že podobné turnaje s převahou vyhrávají.
Nezklamali. Spolu s Pepou byli vynikající, ale v rozstřelu o první místo je
pokořilo řepské družstvo ve složení manželé Satranští a Jana Tesařová.
Tím, že turnaj je otevřený registrovaným hráčům i tzv. „hobbíkům“ se dá
předpokládat, že „sportovci“ čisté amatéry převálcují. Na hřišti to tak patrné nebylo. V Řepích se obě skupiny členskou základnou částečně prolínají. Na turnaji se však výrazně ukázalo, jak urputnost sportovců-sběratelů
bodů vyrovnává lehkost a volnost ve hře účastníků, kteří si jdou jen tak
občas zahrát. A o to organizátorům jde především. Aby se přihlášení sešli
v dobré pohodě a přivítali první letní dny.
Vladimír Hejnic
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Prezentace florbalu a blešák
spolku Laudovka, z.s.Kabát

foto: Archiv školky

V pondělí 3. 6. 2019 proběhlo na zahradě MŠ Laudova se speciálními třídami – Duha zábavné odpoledne
s tyranosaurem Rexem – maskotem TJ Tatran Střešovice. Děti měly možnost zahrát si různé sportovní hry,
které jim TJ Tatran připravil, vyzkoušet si florbal a zadovádět si s tyranosaurem na novém mlhovišti.
Součástí akce byl i letní blešák spolku Laudovka, z.s. a výstava dětských prací. Rodiče s dětmi si mohli za
symbolickou cenu nakoupit hračky, plyšáky a různé drobnosti a přispět tak na speciální pomůcky pro děti
a také na činnost spolku. Nabízené předměty věnovali na blešák rodiče ze všech tříd mateřské školy. Spolek
Laudovka, z.s. má za cíl společnými aktivitami zapojit děti s postižením a znevýhodněním ve spolupráci
s jejich rodinami do běžné společnosti.
Celá akce se nesla v přátelském duchu, návštěvníci se sešli v hojném počtu a děti byly nadšené (především
z tyranosaura Rexe)!
Bc. Eva Pospíšilová, učitelka

Pekař peče housky aneb Naše exkurze do pekárny Kabát
Byla pohodová, poučná a pocukrovanááá… Nejprve nás velmi mile přivítal
pan „šéfpekař“ ve skladu surovin, kde dětem pověděl, jaké suroviny používají a co vše je potřeba na pečení – mouka, cukr, olej, kvásek, mák, rozinky,
tvaroh a třeba ještě čokoláda a další přísady. Mlsat jsme tedy začali už tam.
Děti dostaly ochutnat „čokoládový penízek“, který pak používají na náplň
do oblíbených čokorohlíků.
Ukázali jsme si velký zásobník na mouku, kam se vejde až 9 500 kg mouky,
což pekárně vystačí tak na 2 dny. V ochutnávání jsme pokračovali i ve výrobně, kde jsme dostali ochutnat poctivou tvarohovou náplň, pěkně z misky, na prstíček. A to už jsme procházeli kolem velkých hnětacích strojů
a ještě větších nádob na těsto. Na vále zrovna odpočívalo těsto na budoucí
vánočky a hned vedle připravovali do trouby cukrované rohlíky, takové ty
krásně zakroucené. Prošli jsme kolem velkých skříňových pecí, odkud se
na nás usmívaly právě se do zlatova opalující se housky. Za nimi na nás
už čekaly čerstvé koblihy, které si děti samy plnily výbornou jahodovou
marmeládou. V té chvíli celá skupinka dětí ztichla a olizovala se. Někdo
měl z cukru jen knírek, někdo i marmeládu skoro za uchem, kobliha však
chutnala všem. V tomto tichu se dal krásně pozorovat ruch v pekárně, kde
každý přesně ví, co v jaký čas má dělat, aby těsto bylo včas připravené
a nakynuté, aby se housky nespálily, aby včas vychladly, než si pro ně přijedou a rozvezou po celé Praze. Prostě sehraný tým usměvavých pekařek
a pekařů.
Prohlídku jsme zakončili u pecí na chleba. Děti viděly, jak na jedné straně
odpočívá těsto v ošatkách a na druhé straně už chladnou upečené bochní-

foto: Archiv školky
ky křupavého chleba. Cestou zpátky jsme se ještě na chvíli zastavili u stolu,
kde se zrovna ručně pletly ty vánočky. Krásně se na to koukalo a vypadalo
to tak jednoduše, ale bylo jasné, že to chce již velkou zkušenost, jedna vánočka jak druhá. Na rozloučenou děti dostaly ještě čokorohlík a celozrnný
nanuk. Velké díky pekárně Kabát za vstřícnost i sladkou svačinku pro děti.
Tahle exkurze byla prostě velké mňam!
Jana Ščuglíková,
předsedkyně – Spolek MŠ Bendova

Na závěr školního roku Zoopark Zájezd
Na závěr školního roku jsme s dětmi z MŠ Socháňova vyrazili na celodenní výlet do nedalekého Zooparku
Zájezd. Již od brzkých ranních hodin nám svítilo sluníčko, které jsme si po upršených dnech opravdu vychutnávali plnými doušky.
Celým areálem nás provázely milé paní průvodkyně, od kterých jsme se dozvěděli plno zajímavých informací. Každé zvířátko jsme si mohli prohlédnout zblízka, některé jsme si i pohladili. Zoopark je rozdělen na
dva okruhy, v první části jsou choulostivější zvířata na chov, například několik druhů lemurů a papoušků,
dále pak želvy, divocí králíci, surikaty a terária s chameleony, pavouky a různými plazy. V druhé části jsou
voliéry se sovami a veverkami, ale najdeme zde i rysa a ve výbězích i velbloudy, lamy, prasata a koně pony.
Nejzajímavější pro děti ovšem byla dětská zoo, kde si mohly pohladit kozy, ovce, ale i třeba králíky. Děti
měly s sebou velké svačiny, na kterých si velice pochutnaly. Výlet se nám vydařil a můžeme minizoo všem
vřele doporučit k návštěvě.
Soňa Grejtáková, Kateřina Vokáčová – učitelky MŠ Socháňova

foto: Archiv školky

Zahájení
Kulturní
Sezóny

Jaroslav
Hutka

15. 9. 2019 NEDĚLE 16:00
KD BÍLÁ HORA
KE KULTURNÍMU DOMU 14
PRAHA 6 - ŘEPY

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Audience Václav
Havel

21. 11. 2019 ČTVRTEK 19:00
KD BÍLÁ HORA
KE KULTURNÍMU DOMU 14
PRAHA 6 - ŘEPY

VSTUPNÉ 100,-/150,-

25. října, 20:00 (pátek)

Předprodej
zahájen!

Legendární skupina The Plastic People of the Universe, významný představitel
československé undergroundové hudební scény, před několika lety částečně obměnila
svoji sestavu. Stávající členové – letitý kapelník Josef Janíček, lídr a většinový textař
Vratislav Brabenec a bubeník Jaroslav Kvasnička k sobě přizvali tvořivého baskytaristu
Johnnyho Judla jr. a vyhledávaného kytaristu Davida Babku. V této sestavě absolvuje
klubové a festivalové koncerty. V roce 2018 skupina oslavila 50 let od svého založení.
(vstupné 150 Kč základní/100 Kč snížené – studenti, senioři, ZTP). Info: www.kdbh.cz

KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 6 - Řepy
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Výlet – Jáchymovským peklem
Tento tip na výlet je pro zdatné turisty s pevnou obuví a pro ty, co chtějí znát historii své země.
Pro ty, kteří si o ní rádi nejen čtou, ale kteří i mají touhu ta místa navštívit – dotknout se jich.
Pokud se budete o své dovolené pohybovat v oblasti Krušných hor, navštivte staré hornické město Jáchymov. Že už jste tam byli? Třeba v lázních?
Nebo v zimě lyžovat na svazích Klínovce? Možná ale nevíte, že v jeho okolí
byl, a někdy i jen pár desítek metrů od centra města, v letech 1949 – 1961
svět úplně jiný. Nebyl to svět radosti, odpočinku, pohodlí a lékařské péče.
Byl to svět totální nesvobody, ponížení, ztráty lidské důstojnosti, utrpení,
hladu, zimy a velmi těžké, smrtící práce. Naše souostroví Gulag. Československé tábory nucených prací-lágry si v ničem nezadaly s nacistickými
a sovětskými koncentráky.
Ostatně, byli to němečtí okupanti, kteří zde první pracovní tábory za
II. světové války zřídili. Po válce tábory zaplnili němečtí vojenští zajatci
a po komunistickém převratu, kdy došlo k jejich významnému rozšíření,
především političtí vězni. Začalo ohromné rabování našeho přírodního bohatství-těžba uranu. Kněží, prvorepublikoví politici, českoslovenští vojáci
bojující za vlast na západní frontě, sedláci, podnikatelé, drobní živnostníci, umělci, vědci a skauti. Zkrátka všichni, kdo se před terorem komunistické strany odmítli sehnout.
Ti, kteří nestačili včas opustit Československo, kterým se to nepovedlo,
anebo kteří nechtěli. Ti, kteří se nelidskému režimu postavili se zbraní
v ruce i ti, kteří jen dávali svůj nesouhlas najevo. Novodobí otroci, kteří
zde museli za podmínek, pro nás dnes nepředstavitelných, pracovat pro
sovětský jaderný program.

formační cedule. Po jejím přečtení jsem našel zbytky základů budov tohoto
lágru. Slunce svítilo, ptáci štěbetali, krásná krušnohorská příroda. Před
několika desítkami let zde živořilo 800 lidských bytostí.
Zapalte některou ze svíček, které zde na zemi jsou, a vítr jim sfoukl plamen. A chvíli postůjte. Nebo 7 metrů vysoký dřevěný skautský kříž s neustále se zvětšující mohylou z kamínků poblíž místa kde se nacházel tábor
Eliáš. Jeden kamínek jsem tam přidal...
Šťastnou cestu po ne vždy radostné, ale v každém případě naší minulosti!
Text a foto: Jan Bösser

Nebudu zde podrobně popisovat cestu po 9 km dlouhé naučné stezce „Jáchymovské peklo“. Není na to zde prostor. Stezka je dobře značena. Doporučuji navštívit na začátku informační středisko, které se nachází v budově
starobylé jáchymovské radnice naproti kostelu sv. Jáchyma v horní části
obce. Ochotné a věci znalé pracovnice vám o stezce rády povypráví a vybaví vás mapkami a prospekty.
Uvidíte repliky koridorů, kterými denně procházeli vězni do dolů, strážní
věže i zábrany v ostřelovaném pásmu. Projdete se po strmých „Mathausenských schodech“. Sejdete do autentické korekce – díry – kriminálu
v kriminále, kam byli vězni dáváni i na několik týdnů pro různé prohřešky
nebo jen za neplnění nesplnitelných pracovních norem. Dozvíte se, čemu
se říkalo „Ruský autobus“ a co byla „Věž smrti“. Navštívíte zbytky řetízkové převlékárny i „Palečkův hrad“ – model hradu, který si pro své potěšení
nechal od vězňů stavět sadistický velitel tábora Rovnost František Paleček.
Na mne nejvíce zapůsobila návštěva místa, kde stál tábor Nikolaj. Zarůstající mýtina v lese, kterou byste asi bez povšimnutí přešli, nebýt tam in-
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Vzácné rostliny tůní revitalizovaného Řepského potoka
Po roce 2014, kdy bylo dokončeno obnovení Řepského potoka a vybudování dvou mělkých tůní, se začal úspěšně rozvíjet mokřadní biotop. Je to prostředí, které v minulosti bylo přirozenou součástí zdejší krajiny. Bývaly tu
čtyři rybníky (tři zrušeny) a místní okolí nese dodnes názvy charakterizující krajinu s vysokou hladinou podzemní vody – Blatiny, Na Moklině apod.
Tůně a přilehlý potok jsou v současnosti zarostlé bohatou mokřadní vegetací. Dominantním druhem je orobinec úzkolistý (Typha angustifolia)
se známými klasy vzhledu doutníku. Mokřadní vegetace tvoří každoročně
značnou biomasu, kterou je nutné částečně pravidelně odstraňovat, aby
nedošlo k zazemnění biotopu a změně společenstva.
Nejvzácnější místní mokřadní rostliny jsou leknín plavín štítnatý (Nymphoides peltata) a prustka obecná (Hippuris vulgaris), rostlina z čeledi jitrocelovitých. Na přírodních stanovištích, kterých je přibližně deset v celé
České republice, požívají nejvyšší zákonné ochrany jako kriticky ohrožené
druhy. Jsou ohroženy odvodněním přirozených mokřadů, nadbytkem živin
v biotopu, což podporuje konkurenčně silné druhy a hlavně intenzivním

Žabník jitrocelový
místní tůně představují jedinečnou botanickou zahradu s mokřadními
druhy, které byste dokonce i v přírodních rezervacích marně hledali. Většina mokřadních druhů rostlin jsou vytrvalé, vcelku odolné rostliny, které
přežívají a šíří se prostřednictvím oddenků. Dobře osluněné tůně bez ryb
nahrazují biotop, který činností člověka v posledních desetiletích prakticky vymizel. Takto bohaté rostlinné společenstvo je také podmínkou pro
rozvoj živočichů, hlavně měkkýšů, hmyzu a obojživelníků.
Mgr. Lucie Brejšková, Ph.D. & Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.
Řepská zoologická skupina
Plavín štítnatý
chovem ryb. Kapr obecný (Cyprinus carpio) a další býložravé druhy ryb zlikvidují
v rybnících beze zbytku měkké rostliny
včetně oddenků ukrytých u dna. Při okraji tůní směrem ke korytu potoka roste
šmel okoličnatý (Butomus umbellatus),
s pěkným růžovým květenstvím a žabník
jitrocelový (Alisma plantago-aquatica).
Rostliny, které také nejsou běžně na obhospodařovaných rybnících k vidění. Na
větší tůni je pěkný porost skřípince jezerního (Schoenoplectus lacustris), až 1,5 m
vysoké rostliny s dutými silnými výhony
s okrově hnědým květenstvím. Pod hladinou je viditelný souvislý porost růžkatce
bradavčitého (Ceratophyllum submersum).
Vzácné a zajímavé mokřadní rostliny se
v tůních u Řepského potoka samozřejmě
nevyskytují přirozeně, i když v minulosti
to nelze vyloučit. Většinu druhů lze koupit do zahradních jezírek, odkud se také
mohly tyto rostliny do tůněk rozšířit.
To ale nijak neumenšuje skutečnost, že

Celkový pohled – vpravo vzadu skřípinec jezerní
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KDY?

2.9. - 6.9. 2019

WWW.PRUHON.CZ

I

KDE?

Denně 13 - 19 hod
KC Průhon kancelář č. 2

KURZY@PRUHON.CZ

I

+420 601 324 846

Kurzy začínají od pondělí 9.9., pokud není u konkrétního kurzu uvedeno jiné datum.

Zápis do kurzu

o

(školní rok 2019/2020)

Muzikálový
v
kurzdeti

pro

Oblíbený MUZIKÁLOVÝ KURZ pro děti
od nového pololetí opět tu
a nabíráme také NOVÁČKY.
Jedinečná průprava pod vedením
profesionálních herců, zpěváků a tanečníků
z pražských divadel ve všech uměleckých
složkách, které muzikál vyžaduje:
HERECTVÍ, TANEC a ZPĚV.
Vhodné pro děti od 6 do 16 let.

v

Děti si osvojí základní hudební
žánry, naučí se jednoduché taneční
kroky, procvičí si zpěv a hudební
sluch i smysl pro rytmus.
Vhodné pro děti od 3 do 6 let.

Hudebne pohybový
kroužek
pro předškoláky

Kontakt: Kristýna Pixová, telefon: +420 777 320 390, e-mail: kurzy@kdbh.cz
Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 6 - Řepy, www.kdbh.cz
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SLUŽBY
• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů,
i o víkendech. PECINA Tel.: 235 510 096, 602 954 461
• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben: opravy i rekonstrukce,
osvětlení, zásuvky atd., www.elektrikarerben.cz
Tel.: 604 516 344
• NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ SLUŽBY všeho druhu
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových
možností.
Tel.: 774 901 193
• JIŘÍ ERD – ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ A BOURACÍ
PRÁCE. Od drobných prací až po kompletní rekonstrukce
bytů a domů. Zateplení fasád. Email: jirierd@seznam.cz

•O
 pravy obuvi a brašnářského zboží, broušení nožů,
nůžek a výroba klíčů. Makovského 1222 (pasáž).
Tel.: 605 266 561
• ELEKTRIKÁŘ-ŠIMON. Opravy, rekonstrukce, připojení.
www.simonelektro.cz
Tel.: 603 551 966
• ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka, Petr Meyer,
Galandova 1236, Řepy. Tel.: 211 148 037, 603 341 927
•       

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

Tel.: 736 459 431

Tel.: 603 414 039

• 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

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

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

Tel.: 736 459 431

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

• S PORTOVNÍ RYBOLOV DŘETOVICE – 15 minut od Prahy.
Kapři, líni, amuři, jeseteři. www.rybnik-dretovice.cz
•R
 EKONSTRUKCE BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR
michaeldrdlicek@gmail.com, www.dmstavby.cz
Tel.: 602 291 737

Tel.: 773 484 056

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

•    DOKÁŽEME VÁM, ŽE VÁS DOKÁŽEME NAUČIT
www.english1to1.cz
Tel.: 737 337 445
• ANGLIČTINA – SOUKROMÁ VÝUKA pro dospělé, děti,
maturanty, příprava na PET, KET, FCE, Skype English.
www.english1to1.cz
Tel.: 737 337 445
• ŠTUKOVÁNÍ, MALOVÁNÍ, KOMPLETACE NÁBYTKU
A DROBNÉ DOMÁCÍ PRÁCE. SEHER f.seher@seznam.cz
Tel.: 603 305 211
• SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ.
Oprava žaluzií. Přesklení skel. zdenek.janci@email.cz.
Tel.: 733 720 950
• MORTIMER ENGLISH CLUB nabízí nové kurzy angličtiny
pro DĚTI v ZŠ LAUDOVA. Více informací na:
www.mortimer-anglictina.cz Do svého týmu hledáme
i nové lektory angličtiny.
Tel.: 723 566 250
• MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY, STĚRKA + NÁVŠTĚVA
ZDARMA! jsaifrt@seznam.cz
Tel.: 606 227 390
•H
 LÍDÁNÍ PEJSKŮ menších plemen – o víkendu,
dovolených nebo kdykoli po domluvě.
Hlidanipsu17@seznam.cz

Tel.: 603 910 026

•O
 PRAVY TV, ANTÉNY, STA, SATELITY, ELEKTRONIKA.
Böhmova 5, P13, v.siebert@volny.cz, www.tvservis.cz
Tel.: 733 311 747
•B
 OLESTI ZAD A KLOUBŮ, FUNKČNÍ PORUCHY PÁTEŘE,
stuhlost, napětí, blokády. www.chiropraxe-plus.cz
Tel.: 775 138 675

BYTY, NEMOVITOSTI

AUTOBAZAR MOTOL
➩
➩
➩
➩

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

• HLEDÁM MENŠÍ BYT DO 15 TISÍC nebo větší do 20 tisíc
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie
výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut.
Zařízení po dohodě. RK nevolat.
Tel.: 605 845 088
• VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2KK V ULICI ŽUFANOVA ZA VĚTŠÍ
V ŘEPÍCH.
Tel.: 731 849 797
• PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ BYT V ŘEPÍCH. Financování je
zajištěno. RK nevolat.
Tel.: 702 815 516
• KOUPÍM BYT V ŘEPÍCH, přímo od majitele.
Tel.: 604 617 788

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

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

ZAMĚSTNÁNÍ
• HLEDÁM ASISTENTKU ČI ASISTENTA PRO EKONOMICKOU
A PRÁVNÍ AGENDU, prozatím na částečný úvazek, min. SŠ
s maturitou, nejlépe ekonomické či právní vzdělání,
zkušenosti s účetnictvím výhodou. DPP nebo ŽL,
místo výkonu práce Hostivice. Nebídky s přehledem
praxe a vzdělání zasílejte na:
ak@vohradska.cz

SEPIS INSOLVENČNÍHO
NÁVRHU
Insolvenčním správcem
dle novely insolvenčního zákona účinné
od 1.6.2019
kancelář Hostivice, tel. 220 923 129,
e-mail: akoffice©vohradska.cz

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
Mytí oken • čištění koberců • úklid po
malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování
JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6
tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE
SÍTĚ A SUŠÁKY
info@bydlenijerabek.cz
WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

+420 739 034 488
WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

INZERCE
inzerce_zapis19-tisk.pdf
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Taneční škola B-Original
pořádá zápis do tanečních kurzů
pro děti (od 6 let), mládež i dospělé

2.9.-5.9.2019 14:00-18:00
Praha - OC Řepy
Makovského 1349/2A

CY

CMY

K

praha@b-original.cz
724 808 760, 734 498 184

b-original.cz

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix),
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra,
pedikúra, parafínové zábaly (ruce i nohy), masáže.

Dostáváte

MÁTE SLOVO

Ř EPS K

ŘEPSKOU

Pokud tomu tak není, kontaktujte redakci:
234 683 544, 720 524 688, redakce@praha17.cz

modelace nehtů

ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ
DOPRAVA ZDARMA

Bezpečnostní
informační
služba
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
PRACOVNÍKY ÚKLIDU,
MALÍŘE A ELEKTRIKÁŘE
NABÍZÍME: 25 dnů dovolené,
4 dny zdravotního volna, příspěvek
na stravování, stabilní pracovní dobu,
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR,
trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha
Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496
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Noc kostelů 24. 5. 2019
31. 5. 2019
Setkání řepských rodáků
tu
Volby do Evropského parlamen

95. výročí

2. workshop
– nový web
Dopravní
MČ: 11.
situace v
6.
horních
založení
Řepích:
řepského
12. 6.
fotba lovéh
o klubu:
22. 6.

Dámské, dětské

masáže

čalouníme židle, lavice,
šijeme potahy na sedačky

UBE
17 | D

Rodinné kadeřnictví
Jelínková

kosmetika, pedikúra, manikúra
kadeřnictví

VŠE PRO VÁŠ BYT

PRAHY

do schránky?

www.studio-giaccomo.cz
Nevanova 1070/35
Tel.: 777 681 447
603 509 733
608 222 211
777 721 196
725 354 195

ODAJ

ní
u vzdělává
školním
u
ému web
Zápis k před
p k nov
worksho
Přijďte na
oslužby
ční boh
elikono

ZPRAV

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

ŽKOVINY
LŮ
ČI
Ů
ST Í
RNA ODĚV

NEVANOVA

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

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

Laudova 1017/12
Tel.: 235 315 791
Facebook – kadeřnictví Jelínková

Po –Čt
Pá

8 –19 hod
8 –12 hod

INZERCE
32

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

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

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

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

