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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 hodin
Středa: 8.00–12.00/13.00–18.30 hodin
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
Vážení čtenáři,
začíná nám léto, děti odjíždí na prázdniny a vy v rukou držíte letní číslo Řepské sedmnáctky. Věříme,
že vám zpříjemní letní chvilky oddechu a volna. Budeme velice rádi, pokud Řepskou 17 přibalíte i do
svých dovolenkových zavazadel. Pokud nám zašlete fotografii, kam až se Sedmnáctka o prázdninách
„podívala“, rádi ji na podzim zveřejníme.
A co zajímavého letní číslo přináší? Určitě nevynechte obsáhlý článek upozorňující na festival „Zažij Řepy
Jinak“, který na vás čeká již na začátku září. Kromě toho si můžete přečíst spoustu zajímavých reportáží
z akcí, které se před prázdninami konaly, nechybí ani pozvánky na akce letní, které si zajisté užijete.
Příjemné prázdninové čtení přeje
Radka Sálusová

Poděkování
Dne 29. 5. 2017 obdržel Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, žádost
společnosti BENEFIT Development a.s. o ukončení procesu projednávání Dokumentace EIA pro záměr „Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze-Zličíně.“
Tímto je proces posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona pro tento záměr ukončen.
Městská část Praha - Zličín děkuje všem občanům MČ Praha 17, kteří se do této záležitosti zapojili, ať již v rámci připomínkování Oznámení a Dokumentace dle zákona či podepisováním petic
a dalšími občanskými aktivitami. Vědomí, že vedle vás žije soused, kterému nejsou lhostejné
vaše problémy a je ochoten vás podpořit, je velmi povzbuzující.
JUDr. Marta Koropecká, starostka MČ Praha - Zličín

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.
Informace o obdržení dokumentace k záměru rekultivace a revitalizace skládky Motol
na pozemcích 430/1, 430/3.
Rada MČ nesouhlasila s dokumentací k záměru rekultivace a revitalizace skládky Motol s tím, že
nesouhlasné vyrozumění bylo zasláno na Odbor ochrany prostředí magistrátu hlavního města
Prahy.
Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby Viladům Čistovická 447/38,
Praha 17 – Řepy, na pozemcích 596, 597 k.ú. Řepy
Rada MČ souhlasila s novostavbou bytového domu na pozemcích č. parc. 596, 597 k. ú. Řepy při
ulici Čistovická za předpokladu, že dojde ke splnění požadavků dle vyjádření Institutu plánování
a rozvoje hl. m. Prahy č. j. 11805/16.
Povolení výjimky z počtu dětí a žáků ve školách zřizovaných MČ Praha 17
Rada MČ se seznámila s žádostmi ředitelek mateřských a základních škol o schválení výjimky z počtu dětí na jednotlivé třídy a souhlasila s navýšením počtu dětí na jednotlivé třídy pro školní rok
2017/2018.
Stavební úpravy křižovatky Selských baterií a U Boroviček a dopravní propojení
s ul. Na Fialce
Rada MČ schválila zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce
„Stavební úpravy křižovatky Selských baterií a U Boroviček a dopravní propojení s ul. na Fialce“
z důvodu doručení pouze jedné nabídky a souhlasila s vypsáním nového výběrového řízení na
výše uvedené stavební práce.
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 20. 9. 2017 OD 14 HODIN.
Místo konání: Kulturní centrum PRŮHON, Socháňova 1220/27, Praha 17 – Řepy.
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UPOZORNĚNÍ

Slovo starostky

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Úřadu městské části Praha 17
oddělení osobních dokladů
1. 7. – 31. 8. 2017

z kapacitních důvodů je vyřizování agend oddělení osobních dokladů upraveno takto:
Pondělí:
• přijímání žádostí o cestovní doklad (pas)
• výdej cestovních dokladů (pasů) a občanských průkazů
Středa:
• přijímání žádostí o občanský průkaz a evidence obyvatel
• výdej cestovních dokladů (pasů) a občanských průkazů
Pátek:
• přijímání žádostí o cestovní doklad (pas)
• výdej cestovních dokladů (pasů) a občanských průkazů
Časy úředních hodin zůstávají nezměněny.
Dne 7. 7. 2017 jsou zrušeny úřední hodiny celého Úřadu městské části Praha 17,
s výjimkou výdeje cestovních dokladů (pasů) a občanských průkazů (7.30 - 11.00 hod.).
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
Podatelna je v provozu od 7.30 do 12.30, všechny odbory mají zavřeno,
v provozu nebude ani ověřování!

Městská část Praha 17 vás srdečně zve na tradiční
zábavné sobotní odpoledne pro celou rodinu.

Babí

Léto

16. září 2017 od 14:00 hod.

Historická vozidla, vystoupení žáků řepských základních a uměleckých škol,
policejní a hasičská technika, skvělé jídlo a pití, koncerty skupin atd.

Místo konání: na ploše před radnicí, ulice Žalanského, Praha-Řepy

POZOR – změna
na autobusové lince 142!

upoutavka bab17 R17.indd 1

+

23.06.17

Stávající autobusová linka č. 142 bude od 1. července rozdělena na linky dvě, 142 a 225. V úseku
Nové Butovice – Velká Ohrada zůstává ve své současné trase linka 142. Ta ve směru z Nových Butovic
nejprve obslouží Malou Ohradu, následně bude pokračovat na Velkou Ohradu, kde bude ukončena
a opačně. V úseku Velká Ohrada – Nádraží Veleslavín (resp. Nové Vokovice) pojede po totožné trase
linka 225. Pro nás zůstane zachováno spojení s metrem Stodůlky a Nádražím Veleslavín. Vzhledem
k tomu, že se jedná pouze o číselné roztržení stávající linky na dvě, trasa, interval i funkce nové linky
225 je ve zmíněném úseku (Velká Ohrada – Nádraží Veleslavín) nezměněna.
Martin Marek, zástupce starostky

Vážení čtenáři,
konečně jsme se všichni dočkali času dovolených a prázdnin. Děti v této chvíli mají
jistě již sbaleno a vydávají se vstříc novým
prázdninovým dobrodružstvím. Však si
všichni letní odpočinek zasloužíme!
Vždyť červen byl opět měsícem nabitým
událostmi. Konalo se několik tradičních
akcí, o kterých se můžete dočíst na stránkách zpravodaje.
Ráda bych se s vámi ještě podělila i o jednu
radost. O tom, že každoroční výtěžek z našeho Společenského večera putuje Nadaci
Zdeňky Žádníkové, jsme informovali již několikrát. Nyní byly tyto finanční prostředky
opět proměněny v nádherné kresby, kterými malíř Libor Škrlík zdobí zdi v nemocnici
v Motole. Tentokrát přišlo na řadu oddělení
dětské psychiatrie, jehož proměna je dech
beroucí. Těší mě, že se naše městská část
může také podílet na zpříjemnění míst, kde
malí pacienti bojují se svými nemocemi.
Stejně tak mě potěšil váš zájem o strategický plán naší městské části, o němž svědčila
vysoká návštěvnost na setkání v KC Průhon
20. června.
15:38Nyní vám přeji, aby se prázdniny vydařily,
příjemně jste si odpočinuli, počasí přálo
a hlavně – abyste se zase v pořádku všichni
vrátili domů.

Jitka Synková
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OTÁZKA MĚSÍCE ČERVENCE-SRPNA
Téma měsíce:

Letní akce v Řepích

Jaké akce byste v Řepích uvítali během letních prázdnin?

Jiří Masopust

Politické hnutí PLUS

Já osobně mám letní prázdniny spojeny s plaváním.
Jako kluk jsem rád chodil plavat se svými sourozenci do Lahovic na Berounku. Dnes v letních volných
chvílích chodím plavat se svým synem. Bylo to kdysi
jeho přání, abych ho trénoval v plavání. A dodnes
nás to spojuje. Navštěvujeme různé plavecké bazény
a doufám, že již brzy i u nás v Řepích bude možnost
aktivně plavat. Stavba Sportovního centra Na Chobotě byla již zahájena a probíhá zatím podle plánu.

Další aktivitu, kterou jsem osobně dlouhá léta postrádal v Řepích, je
odpočinkové posezení na zahrádce restaurace s živou hudbou.
Této aktivity se odvážně ujal Kulturní dům Bílá Hora v nově otevřené
cafeterii – restauraci s moderním interiérem a zahrádkou s letním grilováním, kde při různých akcích lze posedět za účasti živé hudby.

Miroslav Bartoš

KSČM

Jsme menší městská část, ale myslím, že v oblasti
sportovně-kulturního vyžití se máme čím chlubit.
Po celý rok jsou zde pořádány sportovní, kulturní
i společenské akce, které uspokojí široké spektrum
zájmů a potřeb našich občanů. Letní období je trochu specifické. Starší lidé mnohdy odjedou na celé
léto na své chaty a chalupy, děti na tábory či jinam
na prázdniny a celé rodiny pak na dovolené kamko-

liv mimo Prahu. Celá městská část se tak trochu vylidní. Přesto i v této
době probíhá v Řepích mnoho zajímavých akcí. Myslím, že v letním období by se mělo pořádat více akcí v přírodě, venku. Využít letního počasí
a přivést lidi ven. Závěrem přeji všem, aby si období prázdnin užili a po
celoročním shonu si odpočinuli.

Jan Bartoníček

Markéta Hovorková

Léto by mělo být ve znamení grilování, dobrého
jídla, zábavy a setkávání s přáteli. Uvítal bych
proto více akcí pod širým nebem, nebo třeba nějaké tematicky zaměřené večery v restauracích –
třeba na zahrádkách. Dobré jídlo, hudba, možná
i tanec.
V letech minulých jsem rád navštěvoval představení kinobusu, takže mě dost mrzí, že letos kinobus v Řepích nebude. Myslím, že k létu prostě patří. A když už člověk
musí letní večery strávit v Praze, je to určitě zajímavé zpestření.

Během prázdnin bych uvítala více sportovních
akcí. Např. by mě hodně oslovily lekce nějakého
kondičního cvičení na zpevnění svalstva a celkové
protažení těla.
A pak by se mi líbil nějaký rozšířený kulturní program – možnost jít na koncert nebo třeba na promítání pěkného, odpočinkového filmu. Když děti
odjedou na prázdniny, konečně bychom s manželem mohli využívat volné večery. Je tedy škoda, že těch kulturních
akcí se přes léto v Řepích moc nekoná.

Otázka na příští měsíc:

Zákaz kouření v restauracích
Přivítali jste nově zavedený zákaz kouření v restauracích?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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Otázky pro Alenu Presslovou
Letní číslo Řepské sedmnáctky vám představí vedoucí Sociálního odboru, Mgr. Alenu Presslovou.
ním roce se náš tým omladil – na OSPOD nastoupili
dva absolventi – muži Vyšší odborné školy sociálně
právní. Jsem tomu ráda, protože mají plno energie,
s teenagery umí jednat, protože mají blíže k jejich problémům, jsou aktivní a to, co se naučili ve škole, umí
uplatnit v praxi. Jsem ráda, že pracovníci tvoří tým,
který je po odborné stránce na vysoké úrovni a na který se mohu spolehnout.
Já sama na úřadě pracuji od 1. 7. 2001, kdy se počet
správních obvodů v Praze rozšířil na 22, tím vznikl
správní obvod MČ Praha 17, a kdy jsem nastoupila jako
vedoucí OSPOD na sociální odbor. Před tím jsem pracovala ve školství. Ve funkci vedoucí Odboru sociálních
věcí a zároveň vedoucí OSPOD pracuji 7 let, po odchodu bývalé vedoucí odboru do důchodu.

Jaké problémy řeší Váš odbor nejčastěji?
Jak jsem již uvedla v předchozích řádcích, náš odbor
řeší široké spektrum problémů občanů všech věkových
kategorií. Proto je práce na „sociálce“ tak náročná.

Co je na Vaší práci nejtěžší?
Můžete Váš odbor v krátkosti představit?
Odbor sociálních věcí sídlí v pasáži na adrese Makovského 1141, Praha-Řepy. Podle toho, na jaké občany se práce zaměřuje, dělí se náš odbor na
tři skupiny pracovníků: OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dětí,
oddělení sociální péče a prevence a veřejný opatrovník. Dalo by se krátce
shrnout do jedné věty, že pracovníci odboru zajišťují pomoc pro občany
všech věkových kategorií v MČ Praha-Řepy i v MČ Praha-Zličín.
Jak z názvu „OSPOD“ vyplývá, zaměřují se pracovníci tohoto oddělení na
práci s rodinou s nezletilými dětmi. Zastupují dítě u soudu při rozvodových sporech rodičů, řeší problémy s domácím násilím v rodině, se závislostmi rodičů na psychotropních látkách, se zneužíváním a týráním dětí
apod. Velkou oblastí je pak náhradní rodinná péče. Kurátoři pro mládež
řeší problémy se záškoláctvím, výchovné problémy dětí, trestnou činnost
mládeže, zneužívání drog a alkoholu u dětí apod.
Oddělení sociální péče a prevence řeší problémy dospělé populace. Pracuje
s lidmi propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody, s lidmi bez přístřeší,
s těmi, kteří se ocitli ve finančních problémech, s lidmi zdravotně postiženými, se seniory, kteří potřebují pomoci v různých oblastech života, řeší
i třeba násilí na seniorech a další problémy, které se v životě naskytnou.
V rámci oddělení pracuje protidrogový koordinátor, koordinátor prevence
kriminality a koordinátor komunitního plánování sociálních služeb, to vše
v jedné osobě. Oddělení také zajišťuje sociální pohřby pro zemřelé, kteří
nemají nikoho, kdo by pohřeb vystrojil.
Veřejný opatrovník se stará o občany omezené ve svéprávnosti, kteří nejsou schopni spravovat všechny svoje záležitosti a u kterých byla opatrovníkem ustanovena městská část. Veřejný opatrovník se stará o finanční
záležitosti těchto osob, jedná za ně s úřady a dalšími institucemi, zajišťuje
jim potřebné služby, dohlíží, aby žili důstojným životem. Jedna pracovnice vedle veřejného opatrovnictví pracuje také jako koordinátor pro národnostní menšiny a integraci cizinců.

Kolik máte podřízených a jak dlouho na úřadě naší městské části
pracujete? Jak dlouho jste na pozici vedoucí?
Celkem na odboru pracuje kromě mě 13 pracovníků. V loňském a letoš-

Podle mých zkušeností je nejtěžší práce s rodinou, kde
dochází k týrání a zneužívání dětí, a my děti musíme odebírat z rodiny.
Další oblastí jsou vyhrocené spory rodičů o výchovu dítěte, kdy díky nepřátelství až nenávisti se spory vlečou i několik let. Velmi namáhavá je i práce
s osobami s psychickou nebo mentální poruchou. Smutnou kapitolou je
pak týrání seniorů vlastními potomky.

Co Vás naopak baví nejvíce?
Baví mě práce s lidmi, to, že jim alespoň trochu mohu pomoci při řešení
složitých životních situací. Takovým „pohlazením po duši“ je pak moment,
kdy vám přijdou poděkovat, že vše dobře dopadlo, nebo když si šťastní
náhradní rodiče přivedou domů „své“ děťátko.

S čím se na Vás mohou občané obracet?
Jak jsem již uvedla v představení odboru, okruh problémů, se kterými
se mohou občané na nás obrátit je velice široký. Pokud řešení problému
nespadá do naší kompetence, odkážeme klienta na příslušné pracoviště
(např. Úřad práce, bytový odbor aj.).

Vaše práce je velice psychicky náročná, jak relaxujete?
Protože pracuji neustále s lidmi, kteří mají různě závažné problémy, pak
si ráda sednu někam o samotě a přečtu si dobrou knihu. Také ráda cestuji
a poznávám nové země. Nabíjí mě moje rodina, jsem ráda, že mám fungující rodinu, děti, vnoučka, že i vztahy mezi širší rodinou jsou harmonické.
Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Mgr. Alena Presslová (61 let)
• Vzdělání: VŠ, pedagogická fakulta UK Praha
• Stav: vdaná
• Počet dětí: dvě, jeden vnouček
• Záliby: četba, tanec, cestování, rodina
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Dětská pouť
Rok se s rokem sešel a zahrada u Domova sv. Karla Boromejského opět ožila dětským smíchem, fanděním rodičů a všeobecným nadšením. Opět se
zde totiž konala Dětská pouť, která je každoročně pořádána u příležitosti
Mezinárodního dne dětí.

Foto: -mish-

Foto: -mish-

Už od příchodu bylo jasné, že se odpoledne povede. Nádherné počasí
přímo lákalo k posezení se zmrzlinou u pohádky, která byla velmi pečlivě
nazkoušena a hlavně pro děti i zahrána. A ty kostýmy! Na podiu se vystřídalo tolik pohádkových postav z tolika různých pohádek, že děti nestačily
hádat. A co bylo dál? To je přece jasné!
Po pohádce se děti rozeběhly za plněním úkolů, sbíráním bodů a soutěžemi. Skákaly v pytli, skládaly domino, projely trať really Řepy, házely kroužky, věšely prádlo a mnohé další. Nakonec se nahrnuly ke stánku s cenami,
kde vybíraly, počítaly a hledaly, za jaké poklady by mohly směnit nasbírané
body. Dle spokojených výrazů odcházejících dětí, obtěžkaných hračkami,
bylo více než zřejmé, že i našly to, po čem jejich srdce toužilo.
Děkujeme Společnosti pro obnovu řepských tradic, Domovu sv. Karla Boromejského, Vězeňské službě, oddělení výkonu trestu – Řepy a MČ Praha 17.
-mish-

Dárky pro všechny
1. červen byl v Řepích opravdu nabitý událostmi. Kromě sportovní akce
„Řepy v pohybu“, o které se dočtete na str. 7 a Dnu dětí, jehož bujaré oslavy probíhaly v každém dětském srdci již od rána, konala se v tento den
i oslava řepských jubilantů. Stalo se již tradicí, že tyto oslavy s pečlivostí
sobě vlastní připravují do posledního detailu matrikářky z odboru Občansko-správního a oslava probíhá v prostorách KC Průhon.
Po přivítání přišlo na řadu pásmo písniček v podání dětí z muzikálového
studia při ZŠ genpor. Fr. Peřiny pod vedením Miroslava Maxanta a tentokrát se jednalo převážně o sólové písně. Všichni tedy měli možnost poslechnout si nadané hlásky jednotlivých dětí. Závěrem ovšem zazněly i písně společné, byly hravé, veselé a velmi se líbily. Za tento hudební dárek
dostaly tentokrát děti dokonce malou odměnu od starostky Jitky Synkové,

Foto: -mishkterá jim k jejich svátku popřála hodně radosti, úspěchů ve škole a poslušné rodiče. Následně jednotlivě popřála všem přítomným jubilantům
k jejich výročí, a to hlavně pevné zdraví do dalších let. Dodatečně tedy
přejeme všechno nejlepší!
Svá jubilea oslavili:
Josef Šubrt, Karel Vondruška, Věra Pískačová, Antonie Vohradská,
Václav Veselý, Markéta Zejdová, Miloslav Pilný, Hana Farkašová,
Jarmila Kocourková, Marcela Kadičová, Jiřina Vrbová, Vlasta Hlavsová,
Jaroslava Hájková, Bohumila Tichá, Jiří Radina, Ingrid Paurová
a Jaroslav Jonáš.
-mish-

Foto: -mish-
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Řepy byly v pohybu již po páté!

Foto: -mishVšichni příchozí, bez ohledu na věk, si mohli vyzkoušet jak řadu tradičních, tak netradičních disciplín. Prověřit si své dovednosti přišlo přes
360 účastníků všech věkových kategorií, nejvíce zastoupeny byly děti ve
věku 6 – 12 let. A co upoutalo nejvíce dětské účastníky? To lze těžko objektivně říci – nafukovací akrobatická dráha (airtrack), tříkolky (Trikke),
Slack-line, lukostřelba, woodball, kinball, chůdy, pedala apod. slavily velký úspěch. Vždyť kde jinde by mohly děti takové věci vyzkoušet?!

Organizátorům
velmi děkujeme
a těšíme se na její
další ročník. U
 rčitě
si jej nenechte ujít!
Fotografie naleznete
na www.repy.cz
v sekci Fotogalerie,
případně na https://
www.facebook.com/
Praha17/.
-mish-

Foto: -mishVíte, co je kin-ball, mölkky, trikke, pedala, slack-line nebo flash mob? Že
ne? Tak v tom případě je zřejmé, že jste si nechali ujít skvělou sportovní příležitost, jejíž avizovaný pátý ročník se konal 1. června na hřišti při
ZŠ genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici. Zde totiž proběhlo sportovní odpoledne s názvem Řepy v pohybu. Tato akce je součástí evropské kampaně
„100 milionů Evropanů v pohybu do roku 2020“.
Akci uspořádala už po páté TJ Sokol Řepy ve spolupráci se Sportem pro
všechny Praha, Českou asociací Sport pro všechny a Městskou částí Praha 17 za finanční pomoci MHMP.

Podpora MC Řepík aneb další řepský jarmark
V sobotu odpoledne 10. června se konal na zahradě Centra sociálně zdravotních služeb další řepský letní jarmark. Heslo „vše za 20 Kč“ přilákalo
v průběhu několika hodin množství lidí, kteří měli možnost si nejen vybrat
v několika stáncích za tyto symbolické peníze vše, co se jim líbilo, ale především je mohl hřát příjemný pocit z toho, že vybrané peníze putují na
podporu Mateřského centra Řepík.
A že toho letos bylo na výběr opravdu hodně! Každý stánek nabízel svůj
sortiment, ať už se jednalo o drobné zboží v podobě šperků nebo keramiky,
tak třeba oblečení nebo plyšových hraček. Pomyslnou třešničkou na dortu byly čerstvé bramboráky, o které byl opravdu velký zájem. Takže pokud
vám ten letošní jarmark unikl nebo jste se na něj nedostali, rozhodně si
nenechte ujít ten další, který se příští rok určitě bude opět konat.
Foto: -mish-

-mish-
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Velkoobjemové kontejnery
v ČERVENCI A SRPNU
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:
•   7. 7. (pá) 14 – 18 hod. Parkoviště Drahoňovského
•  13. 7. (čt)

14 – 18 hod. Parkoviště u objektu Bílý Beránek
(Šímova ul.)

•  20. 7. (čt)

14 – 18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

Mobilní sběrný dvůr v Řepích
Mobilní sběrný dvůr (dále jen MSD) funguje jako dočasné stanoviště
sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů na zpevněné ploše určené pro krátkodobý sběr určitých druhů odpadu od osob s trvalým
pobytem na území hl. m. Prahy.
MSD přistavuje svozová společnost Pražské služby, a.s., na základě
smlouvy s hl. m. Prahou, která službu MSD organizuje. Svozová společnost povede evidenci občanů, kteří zde odloží odpad – jméno a příjmení, adresa, složka komunálního odpadu, množství.
V MSD lze ZDARMA odložit – objemný odpad, dřevěný odpad, odpad
ze zeleně a stavební suť.

Termín a místo přistavení MSD v srpnu
12. 8. (sobota) 10 – 16 hod. – Na Bělohorské pláni x U Boroviček

•  21. 7. (pá) 14 – 18 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
•  22. 7. (so) 12 – 16 hod. Na Bělohorské pláni x U Boroviček
•  28. 7. (pá) 14 – 18 hod. Parkoviště v ul. Na Moklině
(u rest. U Hasiče)
SRPEN:
•   4. 8. (pá) 14 – 18 hod. Parkoviště Drahoňovského
•  10. 8. (čt)

14 – 18 hod. Parkoviště u objektu Bílý Beránek
(Šímova ul.)

•  17. 8. (čt)

14 – 18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

•  18. 8. (pá) 14 – 18 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
•  25. 8. (pá) 14 – 18 hod. Na Bělohorské pláni x U Boroviček

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.

Nebezpečný odpad

N

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

r ozpouštědla
kyseliny, zásady
fotochemikálie, p esticidy
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

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

8.00 – 8.20
8.30 – 8.50
9.00 – 9.20
9.30 – 9.50
10.00 – 10.20
10.30 – 10.50
11.00 – 11.20
11.30 – 11.50

Trasa C   3. 8. (čtvrtek)

✗ stavební suť

1. křižovatka ul. Bendova – Bazovského
(u parkoviště)
2. ul. Makovského (u č. 1394 – vjezd do podz. garáží)
3. ul. Galandova (u č. 1246)
4. ul. Španielova (u školy)
5. křižovatka ul. Španielova – Žufanova (parkoviště)
6. ul. Socháňova (slepé rameno – u školy)
7. ul. Vondroušova (u výtopny – u stání kontejnerů)
8. ul. Jiránkova (parkoviště)

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými
subjekty!!!
Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:
725 562 312, 725 562 318
Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Co nelze odložit do VOK
✗ směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné
nádoby (popelnice, kontejneru)
✗ nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie
a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
✗ odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)
✗ elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače,
přehrávače, telefony apod.)

15.00 – 15.20
15.30 – 15.50
16.00 – 16.20
16.30 – 16.50
17.00 – 17.20
17.30 – 17.50
18.00 – 18.20
18.30 – 18.50
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Dočasné změny
autobusových linek
180 a 164

+

Od 1. 7. (od zahájení provozu) do 31. 8. (ukončení provozu) bude probíhat
kompletní rekonstrukce ul. Strojírenská, během které bude také zvýšeno
zabezpečení železničního přejezdu přes trať č. 122 doplněním stávajících
bezpečnostních prvků o závory.

Z těchto důvodů bude v daném období vyloučena individuální i hromadná
doprava z ulice Strojírenská, což se projeví na dočasném vedení autobusových linek v oblasti Prahy 17 a Zličína.

Kam s bioodpadem
Stanoviště BIOVOK:
ČERVENEC:
•   8. 7. (so) 13 – 16 hod. – Na Bělohorské pláni x U Boroviček
• 22. 7. (so) 13 – 16 hod. – Parkoviště v ul. Na Moklině (u rest. U Hasiče)
SRPEN:
•   5. 8. (so)   9 – 12 hod. – Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
• 19. 8. (so)   9 – 12 hod. – Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.
Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin,
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, 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.
UPOZORNĚNÍ!
Biovoky budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, v případě na
plnění kontejneru před koncem doby přistavení budou kontejnery měněny
za prázdné.
Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Linka 180 pojede ve směru od Dejvic resp. Motola po své stávající trase až
do zastávky Slánská, pak bude odkloněna přes zastávku Bazovského a následně ulicí Na Radosti bude pokračovat až na Zličín. Zřízena bude zastávka Lidečská a zastávka Sídliště Zličín bude přesunuta do ul. Na Radosti.
Ve směru z OC Zličín bude zastávka Sídliště Zličín přesunuta do ul. Na
Radosti, ve které budou dále zřízeny zastávky Na Radosti a Lidečská. Linka 180 se pak přes zastávku Bazovského vrátí do své pravidelné trasy v zastávce Slánská.
V úseku Slánská – Sídliště Řepy budou obsluhu zajišťovat tramvajové linky
9, 10 a 16.
Linka 164 bude po celou dobu výluky ve směru od Petřin zkrácena a ukončena v zastávce Sídliště Řepy.
V úseku Slánská – Za Slánskou silnicí bude linka 164 proložena s linkou 225
(tj. od 1. 7. přečíslovaná linka 142). Noční linky 952 a 957 budou ve směru
od Zličína vedeny ulicí Na Radosti a ukončeny v zastávce Slánská, kde bude
náhradní přestup na noční tramvajové linky 98, 99.
Martin Marek,
zástupce starostky

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.
Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

ROZHOVOR
10

Netradiční domácí mazlíčci
V Řepské sedmnáctce jsme vám již několikrát představovali nadané žáky našich základních škol. Většinou se jednalo o nadané
sportovce nebo umělce. Prázdninové číslo Řepské sedmnáctky vám však představí Evu Karskou, která se věnuje velmi
netradičnímu koníčku – specializuje se na chov gekonů.
boxů vyřezávám otvory, nutné pro správnou cirkulaci vzduchu v boxu. Tyto
překrývám síťkou proti hmyzu.

Proč jste si vybrala zrovna gekony?
Jen se na ně podívejte, jak jsou krásní! (smích)
Já se chovu různých zvířat věnuji již od malička. Vždy mě fascinoval např.
hmyz, šneci a podobná zvířata. Začínala jsem s chovem různých druhů
strašilek, pakobylek a lupenitek (ty vypadají jako listy rostlin). Pak jsem
přešla na chov masožravých kudlanek.
Později jsem se začala zajímat o plazy a účastnila jsem se několika chovatelských olympiád, kde jsem poznala spoustu zajímavých lidí, kteří chovají
různé živočichy a postupně mě zasvěcovali do chovu plazů.

Jak taková olympiáda probíhá?
Na každou olympiádu se dlouhodobě připravuji. Soutěž probíhá v několika
sekcích dle odbornosti účastníků – teraristika, chov drobných hlodavců,
kynologie, chov drůbeže a mnoho dalších. Podmínkou účasti je vypracování odborné práce o chovu vlastních zvířat, jejich etologie, sociobiologie,
rozmnožování a odchovu. Znalosti na olympiádu musí být velmi rozsáhlé, součástí soutěže je minimálně pětistránkový test, poznávací zkouška
a prezentace s obhajobou vlastní odborné práce. Soutěž probíhá na republikové i mezinárodní úrovni. Olympiád se účastním již 4. rokem a zatím se
mi podařilo vždy obsadit 1. místo na lokální úrovni (Praha), 3x v republikovém kole a 2x v mezinárodním.

Měl někdo z vaší rodiny k terarijním zvířatům vztah?
Můj táta vyrůstal na jižní Moravě, ale tam byla k vidění spíš jen hospodářská zvířata. Řekla bych, že moje zvířata spíše trpí. To spíš mojí maminku
chov terarijních zvířat zaujal, i když sama dříve žádné zkušenosti neměla.
Dnes se mnou ráda jezdí na teraristické burzy a výstavy.
Foto:-ras-

Vím o Vás, že máte velkou zálibu v chovatelství. Předmětem
Vašeho zájmu jsou však mazlíčci poněkud neobvyklí. Co přesně
chováte?

Neměla s tím ale přeci jen trochu problém? Ne každá maminka by
jásala…
Myslím, že už si na to asi trochu zvykla. Je pravda, že není úplně zvykem
mít v pokoji malou zoologickou.
V jednom období jsem chovala velké množství různých druhů afrických
šneků, těch bylo opravdu hodně, chovala jsem je také v boxech, to byly

Chovám ciliáty – to jsou gekoni z Nové Kaledonie, dále mám několik
chovných skupin gekonů z rovníkové Afriky, Madagaskaru a oblasti Afganistánu a Pákistánu. Kromě gekonů se také zabývám chovem pavouků Psalmopoeus irminia a Brachypelma smithi. Vedle terarijních zvířat se dlouhodobě zabývám také hlodavci, v současné době vlastním samičku křečka
syrského a samičku křečíka džungarského. Součástí domácí zoo je rodinný
mazánek – havanský psík Alfík.

Vaší doménou jsou gekoni. Kolik zvířat máte celkem?
Celkem mám 17 dospělých jedinců v různých chovných skupinách. Nedávno se vylíhla mláďata a těch je asi pět.

Předpokládám, že takový chov je náročný na místo. Kolik máte
terárií?
Ve skleněném teráriu chovám pouze ciliáty, protože se skleněným teráriem
se špatně manipuluje a obtížně se vymývá. Postupně jsem přešla na „boxový chov“. Jedná se o velké plastové boxy, které nabízí například Hornbach.
Boxy si upravuji podle nároků jednotlivých chovaných zvířat. Do stěn i víka

Foto:-ras-
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opravdu vysoké komíny boxů, kam se člověk v pokoji jen podíval… Chovy jsem postupně omezovala, takže teď je pro moji rodinu vlastně dobré
období, kdy těch zvířat mám mnohem méně. Bývalo to podstatně horší.

Máte nějaké sourozence?
Mám bráchu, ten má ale své zájmy (rybaření a fotbal), takže se o mé chovatelské aktivity moc nezajímá. Má ale křečka a gekoni se mu líbí.

v minulém století se vyskytoval v hojné míře, a tak byl často využíván jako
krmivo pro větší plazy. Tím došlo téměř k jeho vyhubení. V současné době
se jeho chov začíná opět pomalu rozjíždět a já jsem jeden z chovatelů, kterému se to úspěšně daří. Samozřejmě z toho mám velkou radost.
Pro úspěšný chov a odchov zvířete je třeba vědět, z jakých přírodních podmínek pochází a tyto podmínky mu zajistit. Některé druhy gekonů z Madagaskaru jsou např. zvyklé na velké sucho. Jiné druhy z rovníkové Afriky
jsou zase zvyklé na střídání sucha a dešťů a i to je třeba jim zajistit.

Kolik vlastně takový gekon stojí?

Foto:-ras-

Cena gekona se odvíjí od atraktivity jedince, jeho tělesné kondice a zbarvení. Ciliáti se prodávají kolem 2000 Kč. Chovné skupiny u těchto gekonů
tvoří jeden samec a minimálně dvě samice. Proto jsou samci výrazně levnější než samice, je po nich menší poptávka. U mláďat zase hraje roli, zda
jsou pohlavně určená nebo neurčená. Mláďata určená jsou dražší, protože
u mláďat neurčených nevíte, zda je to samec nebo samice. Když však přivedete samce do skupiny, kde už samec je, tak to nedopadá dobře. Takže
je lepší to neriskovat.
Stejně tak je risk nákup zvířat vyřazených z chovu – nikdy totiž přesně
nevíte, proč bylo zvíře z chovu vyřazeno – může mít špatné kosti, oči…
a amatér nebo začátečník to nepozná.

Vraťme se ke gekonům… Čím je krmíte?
V první řadě cvrčky a šváby, převážně hmyzem. Ciliáti však upřednostňují
ovoce, ale velmi přezrálé. Takže doma nechávám přezrát ovoce, například
mango, broskve, banán…. Ovoce musí být opravdu hodně přezrálé, pak se
rozmačká a smíchá s vápníkem a dalšími vitamíny. Ve vitamínech se musí
obalovat i hmyz, kterým krmím. Cvrčci chovaní v zajetí za účelem potravy
však nemají tak pestré možnosti stravy, jako hmyz žijící ve volné přírodě,
živí se převážně strouhankou se sepiovou kostí, někdy se jim přidá jablko,
ale to pro správnou výživu gekonů nestačí. Proto je třeba je obalovat ve
vitamínech, aby gekoni měli vše, co potřebují a byli zdraví a vitální.

Kde hmyz sháníte?
Začala jsem je doma chovat, měla jsem velké cvrčkárium, ale to se úplně
neosvědčilo. Cvrčky většinou nakupuji každý měsíc na teraristické burze.
Cvrčky chovám v několika menších boxech.

Nemohou utéct?
Bohužel už i to se několikrát stalo. Zapomněla jsem zavřít box s cvrčky
a několik stovek cvrčků se rozběhlo po bytě. Museli jsme je i luxovat. Kalamitu jsme naštěstí zvládli.
S prchajícími zvířaty je obecně problém. Například mému kamarádovi
jednou utekla gravidní užovka (živorodá), prolezla sousedovi stoupačkou
do bytu. Jako vhodné místo pro porod svých mláďat si vybrala sousedovic
vanu. Musel to být pro ně obrovský šok, najít ve vaně desítky hadů. U nás
doma měla máma šok, když se rozhodla sebrat z koberce osušku v mém
pokoji a pod ní byl sklípkan.

To ohromné množství zvířat s sebou nese ale i těžkosti. Jak to
děláte třeba při odjezdu na prázdniny?
Když jedu na tábor, nebo jinam mimo domov, o zvířata většinou pečuje
rodina.

Foto:-rasPři nákupu zvířete je důležité zkontrolovat detaily, které jasně ukazují,
v jaké kondici zvíře je. U ciliátů je například důležitá úplná symetrie očí.
Pravidelně jezdím v Praze na teraristickou burzu, kde chovatelé zvířata
nabízejí. A tam je hodně vidět, že někteří chovatelé mají velmi atraktivně
vyzdoben stůl a to samozřejmě lidi hodně přitáhne. Ale zase není pravidlem, že čím hezčí stůl, tím kvalitnější zvíře.

Co je na chovu nejtěžší?
Lidé si občas gekona pořídí a nedomýšlí, jak složité je zajistit mu kvalitní
životní podmínky. Jedním z největších problémů je samozřejmě to krmení
cvrčky, které musíte neustále zajišťovat.

Jaké máte plány do budoucna? Chystáte se ke studiu některé
přírodovědné školy?
Byla jsem přijata na gymnázium. V budoucnosti bych se chtěla věnovat
výuce biologie.
Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Vy se stýkáte s komunitou chovatelů, kde zvířata vyměňujete?
Mám spoustu kontaktů, které jsem získala díky olympiádám, jsou to přátelé po celé republice i na Slovensku. Také s nimi některá zvířata vyměňuji.
Někdy se podaří zvířata rozmnožit a vyšlechtit nová zbarvení, která jsou
velmi zajímavá.
Při křížení gekonů je však třeba dbát na to, aby člověk měl novou krev, aby
nedocházelo k degenerativním onemocněním.
Já sama se snažím rozmnožovat také druh P. pictus. Ten je zajímavý tím, že

Eva Karská (15 let)
• Žákyně ZŠ genpor. Fr. Peřiny (třída 9. B)
• Záliby: chov gekonů, pavouků a drobných hlodavců. Chová druhy
gekonů z Nové Kaledonie, Afriky, Madagaskaru.
Celkový počet zvířat: 21
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Plán Klubu 17 červenec – srpen 2017
Klub 17 po dobu měsíců červenec a srpen má otevřeno:
Úterý 15.00 - 20.00 hod.
Pátek 15.00 – 20.00 hod.

CESTOVNÍ DOKLADY
POZOR!!!
Upozorňujeme žadatele, že v měsících červen, červenec, srpen,
září, kdy je zvýšený zájem o vyřízení cestovního dokladu je nutno
se objednat, neboť denní kapacita bývá již dopředu vyčerpána.

Středa – následující akce:
5. 7. – Státní svátek – zavřeno
12. 7. – ZOO  
19. 7. – Laser Game
26. 7. – Kino
2. 8. – Psí útulek
9. 8. – Aquapark Barrandov
16. 8. – Lezecká stěna
23. 8. – Motokáry Zličín
30. 8. – Grilování s Klubem 17

Požádat o cestovní doklad si můžete na kterémkoliv úřadě
městské části v Praze, který má agendu osobních dokladů,
nebo i mimo Prahu. Žádost o osobní doklady není vázána
trvalým pobytem.

Návratky na akce si můžete vyzvednout v Klubu 17 u vedoucích.
Na veškeré pořádané akce musí být podepsány rodiči.
Počet návratek je omezen.

Objednat se můžete na webových stránkách našeho úřadu, pomocí
žlutého odkazu WebCall – Elektronické objednání, který je umístěn
na hlavní stránce vlevo dole nebo prostřednictvím podatelny našeho
úřadu – tel. 234 683 111.
Děkujeme!
Odbor občansko-správní

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

Řeckokatolické bohoslužby

V chrámu sv. Kříže a sv. Heleny v Praze-Stodůlkách (při železnici
nad zastávkou autobusu Bílý Beránek) se koná řeckokatolická
bohoslužba v církevně slovanském jazyce každou neděli od 9.00
hodin. Zpíváme ukrajinsky. Informace: o. Leo Salvet, telefon:
601 209 050, e-mail: kaple.sv.krize@seznam.cz

B церкві честого Креста і св. Олени в Праге-Стодуках (біля
залізниції над зуппнкою автобуса 142 Біли Беранек)
відбуваться греко-католицька служба божа в церкоoвнo-cлов’янській мові кожну неділю від 9.00 годин. Співаємо
українськи. Інфомації: о. Лев Салвет, телефон: 601 209 050,
і-мейл: kaple.sv.krize@seznam.cz

Programy pro řepské seniory

červenec – srpen 2017

Klub seniorů Průhon

Klub seniorů Centrum

Klub vede Ivana Jelínková.
Program během prázdnin: Po dobu letních
prázdnin setkání seniorů probíhá v CSZS Bendova 1121, Praha 17 a to každou středu od 9
do 11 hod.
Program na tyto měsíce je volný. Po letních
prázdninách se setkávání koná opět v Klubu 17
Socháňova 1221, Praha 17.

Klub vede Jitka Hanzlová.
Program během prázdnin: Po dobu letních
prázdnin setkání seniorů probíhá v CSZS Bendova 1121, Praha 17 ve stejném čase od 9 do
11 hod.
Program na tyto měsíce je volný.

Klub seniorů Řepy (KSŘ)
Klub vede Mária Szitányiová.
Program během prázdnin: Po dobu letních
prázdnin setkání seniorů probíhá v KC Průhon,
Praha 17 a to každé pondělí od 9 –11 hod.
Program na tyto měsíce je volný.

Klub Gemini

(zdravotně znevýhodnění)

Klub vede Martin Prouza.
Program během prázdnin: Po dobu letních
prázdnin zavřeno.

Klub aktivního stáří (KLAS)
Klub vede Karla Stýblová.
Program během prázdnin: 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 do 15.30 hodin.
PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS
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Hlavně nesmí býti smutno...
Udělat varieté ve stacionáři Domova sv. Karla Boromejského napadlo koordinátorku programu „Humor pro dříve narozené“, který pro seniorská
zařízení zajišťuje organizace Zdravotní klaun, o.p.s. Pro klienty i zaměstnance Domova byla příprava varieté i jeho realizace nevšedním zážitkem.
Dva dny se poctivě nacvičovala a trénovala různá čísla a varietní kousky,
aby se v pátek 12. května otevřela opona a na scénu vstoupili zdravotní
klauni společně s klienty stacionáře. Že jsou klauni talentovaní herci, jsme
už věděli, ale o hereckém nadání našich seniorů jsme neměli ani tušení.
Dámy se v den D náležitě vyparádily a pánové oblékli saka s motýlky. Čelenky s barevnými péry a boa udělaly z našich seniorek herečky, které známe
z prvorepublikových filmů. Během hodinového programu se vystřídala čísla
hudební, akrobatická, exotická, dámská i silácká. Dámy ladně tančily, pánové zvedali činky a došlo i na přetahovanou, z níž vyšel jako vítěz klient stacionáře pan Václav. Za svůj výkon si právem vysloužil označení Železný muž.
Jako diváci se varieté účastnili ostatní klienti stacionáře i pacienti z lůžkové
části Domova, jejich příbuzní a ošetřující personál. Jednalo se o výjimečnou
akci, která se v Domově ještě nikdy nekonala. Obdivovali jsme výkony našich
klientů, ale i velkou profesionalitu a empatii zdravotních klaunů.
Zdravotní klauni přinášejí do zařízení pro seniory humor, vzpomínky
a hlavně chuť do života. Klauniády jsou založeny na stejném principu jako
klauniády pro děti, přesto se od nich v mnohém liší. Klauni nosí jiné kostýmy a mají jiná jména, vytvářejí odlišné příběhy a situace, jejichž součástí
jsou i techniky tréninku paměti. Klienti se na klaunské návštěvy velice těší

Foto: Archiv Domova sv. Karla Boromejského

Letní otevírací doba
Místní knihovna v Praze-Řepích
Červenec
Pondělky: 10. 7., 17. 7., 24. 7.
Čtvrtky: 13. 7., 20. 7.

&

Srpen
Pondělky: 7. 8., 14. 8., 21. 8.
Čtvrtky: 3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8.
Otevřeno vždy od 9 do 19 hod. / Ostatní dny zavřeno!

Foto: Archiv Domova sv. Karla Boromejského
a i pro zdravotní klauny jsou návštěvy na geriatrických odděleních neobvyklá a vzácná zkušenost.
Historie myšlenky zdravotních klaunů se datuje do roku 1986, kdy Michael
Christensen, ředitel organizace Big Apple Clown Cirkus sdružující profesionální klauny, přišel s nápadem vyzkoušet jejich přítomnost na dětských
lůžkových odděleních. Již jako koncept to bylo zavedeno v presbyteriánské nemocnici v New Yorku.
Zjistilo se, že pravidelné návštěvy klaunů přispívají ke zlepšení psychického a tudíž i zdravotního stavu pacientů, a to včetně těžce nemocných.
V současnosti jsou profesionální zdravotní klauni považováni za důležitou součást léčebného procesu na dětských odděleních nemocnic nejen
v Americe, ale též po celé Evropě.
Je nám velkou ctí, že první ze seniorských klauniád v Čechách začaly před
lety probíhat právě v našem Domově. Varieté ve stacionáři bylo opravdovou třešničkou na dortu naší dosavadní spolupráce se zdravotními klauny.
Klienti stacionáře a jejich příbuzní, pacienti z lůžkové části Domova i lidé
z veřejnosti nám radostně děkovali, jak se hezky pobavili a prožili příjemné odpoledne. Stacionář opouštěli s úsměvem na tváři a na cestu si vesele pobrukovali. Děkujeme zdravotním klaunům za neobyčejné rozptýlení
a radost, kterou do našeho Domova přinesli a i nadále přinášejí.
Ing. Monika Straková

Knihovna v Řepích
má nový katalog

&

V polovině června proběhl v knihovně přechod na nový knihovní systém,
na který dodalo finance Ministerstvo kultury. Všechno dobré zůstává, ale
přibyla spousta nových užitečných funkcí. Službou, kterou určitě ocení
většina uživatelů, je zavedení tzv. předupomínek, tj. informace o blížícím se konci výpůjční doby. Se správně uvedenou e-mailovou adresou si
tak nemusíte hlídat, kdy máte vrátit vypůjčené knihy, časopisy nebo CD –
systém se vám sám připomene. Určitě se podívejte i na náš nový online
katalog. Oproti tomu původnímu je daleko přehlednější a také si jej pohodlně prohlédnete jak na obrazovce počítače, tak na displeji telefonu nebo
tabletu. Podobu katalogu můžete nyní ovlivnit i vy – uživatelé. Budeme
rádi, když se zapojíte do hodnocení a komentování knih, které vás oslovily
a pomůžete tak při výběru knih ostatním čtenářům.
Samozřejmostí zůstává možnost rezervovat si aktuálně vypůjčený titul
nebo prodloužit vypůjčené dokumenty. Projekt byl spolufinancován z dotačního programu VISK 3 Ministerstva kultury České republiky. Odkaz na
katalog najdete na webu Kulturního centra Průhon.
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Vinobraní
v Klášteře
čtvrtý ročník

Neděle 10. 9. 2017 od 14.00 hod.
zahrada Domova sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, Praha-Řepy

Eva Pilarová
Jožka Šmukař
s cimbálovou muzikou

Folklorní soubor Mateník
kapela Motovidlo
Makotřaské Stařeny
taneční a pěvecký soubor

čestný host: P. Lukáš Lipenský, O. Cr.
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

v

è
Predstavujeme
Vám New Orleans,
è se po kreolsku.
è kde vznikl jazz a varí
mesto
è è naich prátel
è
è
Prijdte
si poslechnout príbehy
è
z tohoto mesta a ochutnat zajímavá jídla!

è 18-20 hod.
6. a 7. zárí
KC Pruhon
Sochánova
è 1220/27
o

è
Veèery USA porádá
Více informací na www.pochoden-praha.cz

Domov sv. Karla Boromejského
program na červenec, srpen a začátek září 2017
30. 7. – 30. 9. Hrátky s drátky – výstava drátěných plastik Ladislava
Lokajíčka, vernisáž výstavy s besedou o drátenickém řemesle proběhne
v neděli 30. 7. od 15.30 hod. v refektáři, výstava je prodejní. Refektář,
vstup volný.
29. 8. Koncert folkové kapely VRAK (Zdeněk Paddy Kopřiva – kytara,
foukací harmonika, zpěv, Honza Zikán – baskytara, Honza Baptista –
sólová kytara, zpěv, Bohumil Sobotka – rytmické nástroje, Áďa Kopřivová – flétny, zpěv a Míša Vránková – zpěv, flétna).
Zahrada Domova (v případě nepříznivého počasí refektář),
od 17.30 hod., vstupné dobrovolné.
3. 9. Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala Macourka.
Kostel sv. Rodiny, od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.
10. 9. Vinobraní v klášteře – 4. ročník, na programu: Eva Pilarová,
Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou, kapela Motovidlo, folklorní taneční soubor Mateník, pěvecký sbor a taneční soubor Makotřaské Stařeny, stánky s občerstvením, drobnými dárky, zábava pro děti.
Zahrada Domova, od 14.00 hod., vstupné dobrovolné.
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.

Každý z nás má v sobě skryté tvůrčí schopnosti.
To, co potřebujeme, je dostat příležitost. Jednou z
možností, jak v sobě tyto skryté poklady objevit, je
projekt ArtsLink, který již pošesté zavítá do české
metropole. Přijďte si vyzkoušet nevšední techniky
a staňte se tak na jedno odpoledne umělcem i Vy!
Bezplatné odpolední workshopy se zahraničními
umělci můžete navštívit i s dětmi v termínech:

31.7. - 4.8.17
Kulturní centrum Průhon, Praha 17
7.8. - 11.8.17
Náměstí Míru, Praha 2

Každý den od 14 do 18 hodin.

Osobité umělecké techniky | Zajímavé rozhovory
Nová přátelství | Nové poznatky a mnohem více...

www.artslink.cz
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ZAŽÍT ŘEPY JINAK – aneb poznej svého souseda
To se tak náhle přihodí. Sedíte spokojeně nad rozpáleným grilem v příjemně rozpáleném letním odpoledni obklopeni přáteli v řepském lesoparku, kolem vás pobíhají
vaše spokojené ratolesti a vy si říkáte, jak by bylo hezké
dělat si taková krásná odpoledne častěji. Vzhledem k tomu, že většina dotyčných jsou sousedé z vaší, potažmo
přilehlé ulice zjistíte, že to vlastně zas takový problém
není. No, a když takových příjemných odpolední nakonec skutečně proběhne víc, začnete vymýšlet, jak je ještě
vylepšit nebo ozvláštnit. To už jste pak jenom krůček od
toho uspořádat odpoledne o něco většího formátu. Prostě si řeknete, že by bylo dobré, kdybychom takovou pohodu a radost mohli
sdílet s dalšími sousedy, které máme rádi, s kterými trávíme čas nebo které
jenom potkáváme ve školce, v obchodě a jsou nám sympatičtí a říkáme si
„to by bylo fajn s takovým člověkem posedět“.
Od dobrého pocitu sdílet s někým svůj čas k realizaci sdílet s někým stejný
čas a prostor už těch krůčků musíte ujít o něco víc. Ale pokud máte dobrý nápad a chuť a hlavně kolem sebe nadšené lidi, kteří jsou ochotni to
nadšení sdílet, a pomoci jej realizovat zjistíte, že jste už ušli hezkých pár
kilometrů. Stojíte sice vlastně pořád na začátku, ale uvědomíte si, že už
není cesty zpět.

Foto: -mishA tak se stalo, že prvotní nadšení pro sousedské odpoledne se díky spoustě
nápadů různorodých lidských povah vyvinulo v akci, kterou nesešněrujete
prostorem kolem táboráku nebo grilu. Taková akce už vyžaduje přípravu,
nějaké organizační nároky a právě vhodný prostor.
Přišlo nám velice zajímavé utvořit sousedské setkání přímo v ulicích, ve
kterých se denně potkáváme a které se staly nedílnou součástí našich
životů. Jako to nejvhodnější místo byl nakonec vybrán prostor chodníků
a zeleně kolem KC Průhon a slepé rameno Socháňovy ulice.

rozhodli jsme se vyrazit opět vlastní cestou a pod lehce upraveným názvem „Zažít Řepy Jinak“ jsme stanovili
termín naší akce na 9. září 2017, tedy přesně o týden
dříve než zbytek Prahy. To nám do jisté míry otevírá další možnosti v oslovení účinkujících i hostů z jiných částí
Prahy.
Přesto nám spolek Auto*Mat nabídl pomoc při spolupráci a technickou a právní podporu, což je pro organizaci
prvního ročníku nezanedbatelné a pozitivní gesto.
Naším záměrem není udělat masívní komerční akci, ale
originální sousedskou slavnost, která pomůže neformální cestou více otevřít sousedské vztahy, vytvořit prostor pro poznávání se
v rámci ulice nebo celé městské části skrze své projekty, produkty, služby
nebo jenom potřebu sdílet společný prostor a poznávat své okolí. Oslovit
vás - naše sousedy po svém. Mít možnost nabídnout to, o čem si myslíte,
že by mohlo vaše sousedy zaujmout.
Rádi bychom dali příležitost především místním občanům k seberealizaci.
Vytvořit si například vlastní stánek pro prezentaci svých aktivit. Pečení
cukroví, zdravé výživy, výuky sportů a různých dovedností. V neposlední řadě bychom chtěli nabídnout možnost propagace místním zájmovým
spolkům a sdružením a konečně místním živnostníkům a podnikatelům.
A to nejen z řad provozovatelů například restaurací, ale také dalších služeb. Proč by například nemohla mít své křeslo na naší akci kadeřnice, švec,
cukrářka nebo fotograf?
Hlavními partnery „Zažít Řepy Jinak“ se staly KC Průhon a Centrum sociálně zdravotních služeb v Řepích a jejich Klub 17. Svou účast přislíbila
i Základní škola genpor. Františka Peřiny a podporu nám vyjádřil i Úřad
městské části Praha 17.
Kromě takto bohaté nabídky služeb občanů, spolků a živnostníků se můžete
těšit na vystoupení místních umělců nebo umělců nějakým způsobem s Řepy spjatými. Svá vystoupení již potvrdili street dance tanečníci z B-Original
a místní Fitness Club Řepy. Na dvou menších podiích vás čekají venkovní
divadla pro děti i dospělé, veřejné čtení básní a próz, kejklíři nebo řada hudebníků. Mezi nimi například Felix Slováček mladší nebo Petruška Hapková.
Celá akce proběhne v již zmíněném termínu 9. září od 12.00 – 20.00. Pokud se mezi vámi najde někdo, kdo pociťuje potřebu a chuť podílet se na
takové akci a ukázat své schopnosti, neváhejte se k nám přidat a podělit
se o ně. Rádi vám poskytneme prostor i zázemí. Napsat nám můžete na
emaily: kroupova@naturomed.cz nebo dirbak@seznam.cz.
Věříme, že takto pojaté odpoledne bude inspirací pro všechny sousedy a že
si ho přijdete užít společně s námi. Zároveň se předem omlouváme za případné nedostatky nebo vzniklá omezení.
Za realizační team „Zažít Řepy Jinak“
Josef Dirbák – hlavní koordinátor

V tomto ohledu jsme se nechali inspirovat spolkem Auto*Mat a jejich pojetím sousedských slavností s názvem „Zažít Město Jinak“.
S důrazem na ochotu lidí sdílet společný prostor a podílet se na jeho utváření dokázali oslovit velké množství lidí ochotných vytvořit nebo prezentovat vlastní nápad nebo produkt. Doslova se na jejich stránkách praví:
„Zažít město jinak (ZMJ) jsou sousedské slavnosti, jejichž náplň vytvářejí
sami obyvatelé daných lokalit. Jsou založené na principu společného sdílení
veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních
organizátorů a mnoha dalších subjektů. Jsou otevřené všem věkovým a záj
movým kategoriím.“
Protože z organizačních a technických důvodů není možné uspořádat
takovou slavnost ve stejný termín jako celopražské „Zažít Město Jinak“,

Foto: -mish-
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Zeptali jsme se Felixe Slováčka ml.
V rámci festivalu „Zažít Řepy Jinak“ vystoupí i Felix Slováček ml.
A to je samozřejmě ideální příležitost položit mu několik zvídavých otázek.
Co Vás přivedlo do Řep? Máte k Řepům nějaký vztah?
Před pár lety jsme v bývalém Kulturáčku na Bílé Hoře, a chvíli i v KC Průhon, začali zkoušet rodinné muzikály: Kapku medu pro Verunku a Sněhovou Královnu pro divadlo Hybernia… Pochopitelně jsme tady tudíž trávili
dost času, a musím říct, že mi za tu dobu místní prostředí přilnulo k srdci.
Mám to tady prostě rád a rád se sem vracím.

To je zajímavé… Kromě účinkování v rodinných muzikálech, kde
všude se s Vámi ještě můžeme setkat? Čím vším se v současné
době zabýváte?
Co se týče muzikálů, je to již zmiňované divadlo Hybernia, kde účinkuji
hned ve třech muzikálových představeních (www.muzikalyprodeti.cz) Kapka medu pro Verunku, Sněhová královna a Alenka v kraji zázraků.
Dále mě můžete vidět v divadle Semafor (představení Kytice, Kdyby tisíc klarinetů, Začalo to vestpocketkou, Skleněné prkno, Šest žen), nebo
v divadle Na Jezerce (hra Tři v tom), a také v divadle Kalich (představení
Krysař).
Kromě divadel také třeba spolupracuji s Pražským saxofonovým kvartetem, s rodinou Hustolesů.
Jsem spolupořadatelem Mezinárodního hudebního festivalu Eduarda Nápravníka, který se koná od srpna do března po celé republice, kde účinkují
mezinárodní hudebníci špičkových kvalit z oblasti vážné hudby jako např.
Čajkovského kvartet, Moskevské trio, nebo např. Darry Lewinson z USA
a další. Aby toho nebylo málo, zpívám s několika big bandy, pochopitelně
především s RTV Bigbandem Felixe Slováčka.
Věnuji se i dirigování, a z této oblasti třeba velmi rád vzpomínám na turné
po Číně se symfonickým orchestrem Prague Strauss orchestra.

Na kolik hudebních
nástrojů hrajete?
Od kolika let a jak
často jste musel cvičit?
A bavilo vás to celé
dětství?
Začínal jsem asi v šesti
letech hrou na klavír, též
jsem chodil zpívat do sboru
Bambini di Praga, potom
jsem se učil i na bicí a skončil jsem u klarinetu, saxofonu a zpěvu. V dětství mě
Foto: Archiv Felixe Slováčka ml.
cvičení samozřejmě moc
nebavilo, a musel jsem se k tomu často nutit, protože mě bavila více rocková hudba a později vlastní rocková skupina Nails. Klasické hudbě jsem
v podstatě přišel na chuť do hloubky až během studií na konzervatoři.
Dětem, které se učí na hudební nástroj, bych ale rád řekl, aby to nevzdávaly, i když je cvičení občas nebaví a vydržely u něho. V dospělosti určitě
tuhle jejich dovednost ocení nejen okolí, ale hlavně oni sami a najdou si
v ní zalíbení.

Vaše rodina je celkově velmi umělecky založená… Jaká je
spolupráce s Vaším otcem Felixem Slováčkem, s maminkou Dádou
Patrasovou a nyní vlastně i se sestrou Annou Julií Slováčkovou?
Ovlivnil vzor rodičů nějakým způsobem Váš výběr profese?
S maminkou a sestrou spolupracuji zejména na výše uvedených muzikálových představeních v divadle Hybernia, kde se potkáváme na jednom
jevišti všichni tři. S tátou hodně společně koncertujeme, a musím říct, že
si pracovně rozumíme a velmi zřídka se stane, že bychom se neshodli. Především tátovi, ale také dědečkovi Karlovi Patrasovi z máminy strany, který
mě učil na klavír, jsem vděčný za to, že mě přivedli k vážné hudbě a naučili
mě ji vnímat. Postupným přirozeným vývojem jsem se rozhodl vážné hudbě
věnovat až doposud.

Nyní v září v rámci festivalu ZAŽIJ ŘEPY JINAK, se na Vás můžeme
těšit s pořadem určeným především pro děti i mládež, ve kterém
zasvěcujete mladé diváky do světa vážné hudby, která zas až tak
vážná být nemusí, umí být i velmi zábavná… To je kromě muzikálů
pro děti další počin věnovaný dětem. Jaký je váš vztah k dětem?
Velmi kladný. Děti mám moc rád, zejména ty hodně malé, jsou roztomilé a bezprostřední. Sám mám dva malé kluky, Felixovi je 6 let a Rafaelovi
1 rok. Doufám, že ještě nějaké přibydou. Jinak vážná hudba je naprosto
vážná věc!!! (smích) Na festivalu v Řepích 9. 9. zahrajeme písničky z pohádek i filmové melodie a např. v rámci soutěže „Staň se klavíristou za deset
vteřin“ naučíme děti, které dosud nehrály, za 10 vteřin hrát na klavír! 😊 
Malé odvážlivce potom odměníme CD z rodinných muzikálů.

Povedete také vlastní děti k umělecké profesi?
Ještě nevím. Rozhodnu se, až budou starší. Myslím, že máme tak minimálně rok, dva čas.
Starší syn už sice chodí do chlapeckého sboru Bruncvík, rád zpívá, ale co se
týče hudebních nástrojů, ještě se rozmyslíme především podle jeho zájmu.
Foto: Archiv Felixe Slováčka ml.

Děkuji za rozhovor.
Kristýna Pixová

CO VÁS ZAJÍMÁ
18

Strategický plán rozvoje Městské části Praha 17
Vážení spoluobčané,
tvorba strategického plánu je, a i přes prázdninové dny bude, v plném proudu. Úspěšně byla dokončena
1. analytická část, jejíž dílčí výstupy byly představeny dne 14. 6. na jednání řídící skupiny a následně dne
20. 6. na veřejném projednání v KC Průhon.
Po zpracování 1. části jsme začali pracovat na části návrhové, tj. 2. části strategického plánu, která představuje klíčový výstup strategického plánu z hlediska charakteru a zaměření budoucích intervencí MČ.
Během postupu zpracování vyjde návrhová část z popisu současného stavu území (vyjádřeného analýzou) a žádoucího stavu území (vyjádřeného vizí).
V pracovním procesu jsou od května již i čtyři pracovní skupiny, rozdělené dle tematických celků:
• Vzdělávání, výchova, kultura a volný čas
• Sociální a zdravotní oblast, bydlení a bezpečnost
• Životní prostředí, doprava a technická infrastruktura
• Územní rozvoj, ekonomika a podnikání
Úkolem těchto pracovních skupin, jenž jsou obsazené z řad vás – občanů Řep, je odborná spolupráce
v daném tématu. Tímto bych chtěl poděkovat všem členům pracovních skupin, že svůj volný čas věnují
spolupráci s námi a podílejí se tak na rozvoji naší městské části.
Jiří Masopust,
zástupce starostky

Proběhlo setkání s občany na téma „Strategický plán“
bude naše městská část ubírat. Podrobné výsledky obsahuje 1. část strategického plánu – analytická část.
Tento dokument naleznete, stejně jako veškeré novinky týkající se tvorby
strategického plánu, na webu MČ, který průběžně aktualizujeme.
Na podzim připravujeme druhé veřejné setkání, které plánujeme uskutečnit na přelomu října a listopadu, přesný termín bude upřesněn. Již nyní
jste srdečně zváni.
Radim Drmola
Foto: -mishV souvislosti s tvorbou strategického plánu se v podvečer 20. června konalo v KC Průhon první veřejné setkání s občany.
Na setkání byli přítomni zástupci radnice – starostka Mgr. Jitka Synková,
místostarostové Jiří Masopust, jako odborný Garant projektu, Martin Marek, Jaroslav Hájek a zástupci zpracovatele strategického plánu – firmy
SPF Group s.r.o.
Byly prezentovány výstupy průzkumů v naší MČ – analytický profil a výsledky šetření mezi obyvateli a subjekty působícími na našem území.
Plný sál a živá diskuse po prezentaci svědčí o tom, že je tvorba strategického plánu aktuální téma, a že vás – občany Řep zajímá, jakým směrem se

Foto: -mish-

Další kurz výuky práce na PC pro seniory byl ukončen
Již 14. běh počítačového kurzu pro seniory byl slavnostně ukončen
23. května v prostorách Centra sociálně zdravotních služeb, kde tento kurz
i probíhal. Jelikož ke konci tohoto kurzu bylo již proškoleno celkem 498 lidí, je zřejmé, jak velký zájem o něj je. Kurz probíhá pravidelně 2x ročně,
byl zahájen díky finanční podpoře projektu „Dobré sousedství“ pořádaný
Letištěm Praha a.s. a díky finanční podpoře MČ Praha 17. V dnešní době
jsou pro seniory tyto kurzy obrovským přínosem. Nejenže se seznámí s po-

čítačem, ale naučí se vytvářet a upravovat dokumenty, zvládnout práci
s e-mailovou schránkou, vyhledávat informace na internetu a mnohé další. Posuďte sami, není to úžasné, když může babička poslat vnoučatům
zprávu, najít si dopravní spoj nebo kulturní program?
Informace o možnosti přihlášení do dalšího běhu kurzu práce na PC pro
seniory naleznete pravděpodobně již v zářijové Řepské 17.
-mish-
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Poslední vítání občánků před prázdninami
Dopoledne 23. května řepská radnice opět ožila žvatláním a broukáním malých batolátek.
Nastalo další vítání nových řepských občánků. A že jich tentokrát bylo opravdu hodně!
Ve dvou skupinách celkem 20 dětí.
Obřad probíhal svým tradičním způsobem, o jehož průběh se pečlivě staraly matrikářky Občansko-správního
odboru.
Po přivítání přítomných dostala slovo starostka Jitka
Synková a následovalo pásmo písniček a říkanek v podání dětí z MŠ Socháňova v doprovodu svých učitelek
Hany Paulové a Kateřiny Váňové.
Po osobních přáních a předání dárků od starostky Jitky
Synkové přišlo na řadu fotografování. Pořízené fotografie spolu s DVD budou zcela jistě hezkou vzpomínkou jak pro rodiče, tak v budoucnu i pro samotné děti.
Ještě jednou tedy vítáme naše nejmenší občánky v naší městské části a přejeme jim do budoucích let hodně
zdraví a štěstí.

Novými občánky se stali:
Matěj Lengyel, Patrik Pinc,
Adam Hradička, Eliza Lukáčová,
Luna Němečková, Adéla Volfová,
Jiří Ryšavý, Jana Havlíková,
Petr Hutla, Jaroslav Plichta,
Tadeáš Čermák, Marek Zelinka,
Jakub Peťa, Michal Dvořák,
Nicol Hořejšová, Ivana Kubinová,
Miroslav Žák, Daniel Soukup,
Aneta Čančíková
a Ema Ročejdlová.
-mish-

Foto: -mish-

MC Řepík přeje hezké prázdniny
Milí přátelé,
ten rok nám zase tak rychle uběhl! Ani jsme se nenadáli, a jsou tu prázdniny a s nimi i zasloužený odpočinek pro všechny řepíkové lektorky. Ale
nemyslete si, neleníme a celé prázdniny vymýšlíme a plánujeme, jak se
s vámi v září zase uvítáme, co si pro vás na celý rok připravíme.
V novém „školním“ roce zůstane náš program víceméně stejný, jak jej
znáte – v pondělí a středu si dvouleté a starší děti mohou začít zkoušet, jaké to bude, až budou chodit do opravdové školky. Naše hlídací
Školička s lektorkami Anitou, Kačkou, Míšou a Peťou bude pro vás stejně
jako předchozí rok od 9 do 12 hodin za 180 Kč s permanentkou a 210 Kč
bez permanentky. Na Školičku musíte své dítě přihlásit prostřednictvím
našeho e-mailu mcrepik@gmail.com. Již na začátku prázdnin máme
několik dětí přihlášených, ale volná místečka ještě máme, stačí napsat.
V úterý a čtvrtek se na děti s jejich rodiči nebo prarodiči budeme opět
těšit na Hrátkách I, II a III, které jsou rozdělené podle věku. Zde se mohou maminky seznámit s dalšími, které řeší podobné radosti a starosti,
děti si tam najdou první kamarády, naučíte se společně nějaké říkanky,

písničky. Na Hrátkách se na vás těší lektorky Jana, Jarmila, Dáša, Zuzka,
Eliška, Olí a POZOR! Další „lektorkou“ můžete být i Vy. Nelekejte se slova lektorka, v MC Řepík jsou všechny lektorky „normální“ mámy, které
mají rády děti a práci s nimi. Jestli byste se k nám ráda přidala, napište
nám!!! Každá posila je vítána.
A nehledáme jenom maminky, které by nám pomáhaly s přípravou
Hrátek, ale budeme rády, když se nám ozve nějaká maminka šikulka,
která by ostatním maminkám chtěla něco předat, něco je naučit. Umíte
háčkovat, plést, šít, péct, vařit, masírovat nebo cokoli jiného? Přijďte
o tom povyprávět zájemkyním k nám.
A co říci na závěr? Kromě toho, že vám přejeme krásné léto nabité pozitivními zážitky? Těšíme se na vás opět v září. Sejdeme se na Babím létě
v sobotu 16. 9.
Ale hlavně se na vás budeme těšit na Dni otevřených dveří MC Řepík
ve čtvrtek 21. 9.!!!
Mějte krásné prázdniny
za MC Řepík napsala Zuzka Brázdová
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ZŠ genpor. Františka Peřiny
Projektový den – Do lesa s lesníkem
V úterý 9. května se všechny třídy naší školy zúčastnily projektového dne
s názvem „Do lesa s lesníkem“. Tento projekt jsme získali jako odměnu
za první místo ve sběru lesních plodů, který každoročně pořádají Lesy
hl. města Prahy. Na čtyřech stanovištích se žáci postupně seznamovali
s každodenní prací lesníka a jeho péčí o přírodu. Prošli si vývojem lesa od
semínka po dospělý strom, vyzkoušeli si práci lidí, kteří se o les starají.
Prakticky měřili stromy, poznávali stažené kůže lesních živočichů. Viděli,
že ač je lýkožrout malý živočich, napáchá nesmírné škody v lesích. Zároveň
se dozvěděli, jakým způsobem lze bojovat proti tomuto škůdci.
Nejen s těmito informacemi, ale i s praktickými dovednostmi, děti odcházely z tohoto naučného a zajímavého projektu. Lesům hl. města děkujeme!
Mgr. Šárka Jindrová, ZŠ genpor.Fr.Peřiny, pracoviště Laudova

Foto: Archiv školy

Studijní pobyt ve Velké Británii
Borda! Tímto pečlivě naučeným welšským pozdravem jsme vítali 20. května
jihozápadní výběžek Velké Británie – Wales. První zastávka nás čekala ve
starobylém městě Bath, o kterém jsme hodně slyšeli a na které jsme se těšili. Ono na nás asi trochu méně, neboť nás přivítalo chladným, uplakaným

Foto: Archiv školy
počasím. Prohlédli jsme si historickou budovu lázní, katedrálu, muzeum odívání, prošli jsme se městem a každých několik minut jsme trénovali otevírání
mokrých deštníků. Ale co bychom se zlobili? Jsme přece v Británii! Navečer
jsme konečně spokojeně spočinuli v teplém autobuse a dojeli do cíle naší
cesty – Cardiffu, kde si nás poměrně pozdě večer rozebrali naši náhradní rodiče. V hostitelských rodinách se nám líbilo, jídlo bylo dobré, postele měkké,
zacházení velmi milé. Strávili jsme tu následující čtyři večery a noci.
V neděli jsme se vydali na celodenní výlet. Navštívili jsme starobylou farmu
a mlýn. Dověděli jsme se, jakým způsobem se zpracovávala ovčí vlna, osobně
jsme se seznámili s ochočenými ovcemi, kozami, obřími králíky, chocholatými slepicemi a dalšími zvířátky a potom jsme ochutnali sladké menu složené

z typického welšského pečiva, smetany a domácích jamů. Totálně přeslazení
jsme vyrazili na pobřeží. Nejdříve na útesy a potom pískovou skluzavkou dolů na pláž. Počasí se umoudřilo a ukázalo nám, že i tady umí být velmi vlídně.
Naskytly se nám překrásné pohledy na divoké mořské břehy i rozlehlé liduprázdné pláže. Byla by to úžasná prázdninová destinace – jen kdyby místní
mořská voda měla tak o 20 stupňů vice. Další tři dopoledne jsme chodili do
školy. Byli jsme rozdělení do tří skupin a střídali se u nás tři paní učitelky. Tahle škola nás bavila trochu více než ta naše v Praze. Hráli jsme si, bavili jsme
se, naučili jsme se novým výrazům. A taky jsme tomu rozuměli, ne vždycky
a ne úplně všichni, ale nikdo si ostudu neudělal. Odpoledne jsme trávili na
výletech – bylo toho moc – pohádkový hrad Caerphilly castle, bizarní ostrovní útvary The Worms Head – Rhossili, výstup na nejvyšší horu jižního
Walesu a mnoho jiných.
Na poslední odpoledne ve Walesu jsme se opravdu těšili, prošli jsme se středem hlavního města Cardiffu a potom nás čekalo to pro nás tak důležité!
Návštěva obchodního domu Primark! A další trhák – Poundlend, obchod, kde
můžeme všechno koupit za 1 libru. Obtěžkáni nekonečným množstvím tašek,
naplněnými nejrůznějšími dárky, dobrotami a také roztodivnými hloupostmi
se vracíme do autobusu – unavení, ale šťastní. A sbohem dáváme Cardiffu i celému Walesu. Sbohem a snad někdy na shledanou!
Den nám končí v příjemném hotýlku na předměstí Londýna. A další den klasická procházka hlavním městem Anglie – nejdůležitější historické památky, nejznámější ulice, královské sídlo, Trafalgar square, St. James park, muzeum Madame Tussaud, poslední nákup suvenýrů, projížďka lodí a lanovkou přes Temži.
A konec – konec náročného, ale překrásného výletu do této kouzelné země.
Mgr. V. Mrázová
Pobyt financovali rodiče žáků, kteří od ÚMČ Prahy 17
obdrží na každé dítě grant ve výši 6 000 Kč.

Soutěž „Úžlabinská informatika“
Již po druhé se vybraní žáci naší školy zúčastnili soutěže „Úžlabinská informatika“ na Střední průmyslové škole elektrotechnické, V Úžlabině.
Žáci – Milt, Goffa, Oukropec a Bušek z osmých tříd si ověřili svoje znalosti
z oblasti textového editoru a úpravě jednoduché statické webové stránky. V druhé části programu se všichni soutěžící na chvíli proměnili v programátory jednoduché 3D hry v UNITY 5 a designéry při práci s grafickým
tabletem.
Žáci se seznámili s prostředím školy a jejím zaměřením. Absolventi této

školy pracují jako správci OS a počítačových sítí, systémoví programátoři
nebo technici v elektrotechnických firmách. Vysoké procento absolventů
pokračuje ve studiu na vysokých školách technického zaměření.
A pak už žáky čekalo vyhodnocení soutěže a odměny. Rostislav Milt si odnesl hned 2 ceny v soutěži jednotlivců. Jako družstvo jsme skončili na pěkném 4. a 6. místě z 12 družstev. Všichni soutěžící dostali USB flash disk
8 GB a ti nejlepší získali bonusové body pro přijímací řízení na tuto školu.
Ing. E. Holubová
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Den bez učebnic
Pojďte se s námi ohlédnout za projektovým dnem, který se uskutečnil
12. května v ZŠ genpor. Fr. Peřiny. Byl to speciální den, kdy děti přicházejí
do školy bez učebnic a program na celé dopoledne si sestavují podle nabízených možností úplně samy. Protože rok 2017 je Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu, letos vybíraly děti z 24 dílen – „cestovek“, které
spojovalo heslo „Křížem krážem, letem světem“. V pátek ráno v 8.15 jsme se
vydali na dobrodružnou výpravu. Rozhodli jsme se podniknout Cestu kolem
světa za 60 minut, cestovali jsme od severu k jihu a od západu k východu,
navštívili jsme všechny evropské metropole. Abychom si dali řádně do těla,
vyzkoušeli jsme si v tělocvičně vysokohorskou turistiku. Zastavili jsme se
v Japonsku a objevili krásy Údolí králů. Během cesty jsme se stali „snadno
a rychle ornitologem“, zahráli jsme si pexeso a brouzdali „Letem světem internetem“. Nezapomněli jsme ani na české velikány, podívali jsme se s Čapkem kolem světa a pátrali po stopách Františka Peřiny, které nás dovedly až
do středu školy. Děkujeme za tuto úžasnou a vyčerpávající cestu!

Vyzpovídaly jsme pro vás účastníky – začátečníky:
Marek 7. B – „Na tomto stanovišti jedeme na výlet, ale musíme pro to něco
udělat, musíme si vyrobit autíčko. Dobrý je, že máme dost času, takže se
to dá dobře zvládnout. „
Šnoblová 6. A – „Hodně jsme se toho dozvěděli, fakt se mi to líbilo a určitě
se těším na příští rok. Rozhodně jsem se bavila víc, než jsem si myslela.“
Ondra 6. A – „Byl jsem překvapený, moc mě to dneska bavilo. Nejvíc se mi
líbil tělocvik (pozn. autorek – Himaláj, Krkonoše, Alpy). Na příští rok se
moc těším, jsem zvědavý, co učitelé vymyslí.“
Alice 7. C – „Bylo to moc pěkný. Nejvíc se mi líbila cestovka ‚Cesta do středu
školy‘ u paní učitelky Krejčové a ‚Cestování s Čapkem kolem světa‘ paní
učitelky Fridrichové.“
Ondra 7. C – „Projektový den se mi líbil, je lepší, než jsem si myslel. Nejvíc
se mi líbilo u paní učitelky Jurečkové vyrábět tulipány.“
N. Balounová a A. Hütterová, 9. B, ABC tým

ZŠ Jana Wericha
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Žáci Základní školy Jana Wericha se zúčastnili v polovině května obvodního
kola Dopravní soutěže mladých cyklistů Prahy 6 a Prahy 17. Soutěž se
konala na dopravním hřišti DDM Prahy 6. Vyhlašovateli této soutěže
bylo Ministerstvo dopravy, Ministerstvo školství a tělovýchovy, Policejní
prezidium, Ústřední autoklub ČR a mnoho dalších orgánů a organizací.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích, mladší a starší žáci. Konkurence byla
veliká, a proto byla nutná i příprava. Výsledky se dostavily, mladší žáci si
přivezli 2. místo a starší žáci 6. místo. Moc gratulujeme Ondrovi Šálkovi,
Matějovi Weisovi, Elle Vápeníkové, Adéle Kovrzkové, Tomášovi Kalinovi,
Antonínovi Němečkovi, Válerii Chaloupkové a Natálii Budařové a přejeme
jim mnoho najetých kilometrů na kole.
Koordinátor: PhDr. Pavla Šimůnková

Foto: Archiv školy

Soutěžili jsme ve hře BrainBox
Ve čtvrtek 1. 6. na Mezinárodní den dětí se třída se 5. B ze ZŠ Jana Wericha
zúčastnila turnaje ve hře BrainBox. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
První kategorie byla na jednotlivce. V této kategorii měl každý cca. 2–3
minuty na získání bodů. Všichni byli rozděleni do dvojic, jeden z dvojice
pokládal otázky a druhý získával body. Za každou správně zodpovězenou
otázku dostal žák bod. Prostřídali jsme se všichni, takže každý hrál s každým a měnila se i témata BrainBoxu.
Na konci 1. vyučovací hodiny si každý sečetl body a pořadí bylo následující:
3. místo – Barbora Kabelová, 2. místo – Simona Pintérová a 1. místo –
Adam Hlavín. Ve druhé kategorii se soutěžilo ve skupinkách po čtyřech.
Skupinky byly rozděleny na základě bodů z první kategorie. Pravidla byla

téměř stejná, rozdíl byl pouze v tom, že otázky druhý tým vymýšlel sám.
Pořadí v 2. kategorii bylo následující: 3. místo – „Poctiví Chasníci“: David
Mikolášek, Tomáš Habart, Tobiáš Himmel a Nela Církvová, 2. místo – „Team
kytiček“: Jitka Smékalová, Barbora Kabelová, Klára Semorádová a Zuzana
Poláková, 1. místo – „Chicken Babiš“: Štěpán Sedáček, Simona Pinterová, Lila Kamelová a Kristina Socaci. Celý turnaj probíhal v angličtině, ale
i přesto byl velmi zajímavý a zábavný. Nikdo nakonec neodešel s prázdnou.
Každý dostal diplom a anglický časopis Gate. Akce byla uskutečněna ve
spolupráci s jazykovou agenturou the Villa (sídlí v Praze 10), která se věnuje jazykovému vzdělávání dětí. Vede anglickou družinu, dětské tábory
a jiné workshopy.
Jitka Smékalová, 5. B

Rozlučková párty

Den sousedů

V pátek 9. 6. večer se konala rozlučková párty pro děti z 1. a 2. oddělení.
Cílem bylo pobavit se a rozloučit s letošním školním rokem, ale také se dvěma společně prožitými roky ve školní družině. Nechybělo veselé povídání,
zpívání, tancování, zábava, bohatá tombola, skvělé pohoštění a bezva
nálada.
Velké poděkování patří také rodičům za přípravu pohoštění.
A. Pohlová, vedoucí ŠD

Ve středu 24. května nás ve školní družině navštívily děti z Japonské školy.
Cílem setkání bylo přiblížit tuto zemi našim dětem z pohledu japonských
tradic. Čekalo nás taneční a pěvecké vystoupení, skládání origami, odění
do kimona a japonská kaligrafie. Atmosféra byla velmi přátelská a pro naše
děti to byl neobyčejný zážitek.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci s Japonskou školou.
A. Pohlová, vedoucí ŠD
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Tak jsme opět slavili!
Stejně jako v předchozích letech si pro nás naši spolužáci z devátých ročníků (za téměř neznatelné asistence učitelů) připravili dopoledne plné
her a soutěží. Mezinárodní den dětí se totiž v naší škole U Boroviček těší
zvláštní oblibě – a aby ne – za celoroční trápení ve školních lavicích si přece trochu zábavy a dobrot zasloužíme! A tak jsme dopoledne 31. května
proskákali, proběhali, protančili a projedli. Velkou legraci jsme si užili
nejen při plnění nejrozmanitějších úkolů, ale i při občerstvování se celou
řadou dobrot, kterou pro nás všechny zajistil tatínek jednoho z našich spolužáků, jemuž bychom touto cestou chtěli ještě jednou moc poděkovat.
Vždyť komu z vás se kdy poštěstilo:
citrónovou, jahodovou i jinou
ulovit tři rybičky,
a jen tak mimochodem
přitom sníst dva chlebíčky,
před hlavním vchodem
ovocný špíz na špejli si dát,
pár hogofogo cen posbírat!
čokoládovou fontánkou se postříkat,
nacpat si břicho zmrzlinou –

Cestujeme letem světem

Foto: Archiv školky

Foto: Archiv školy
A k tomu všemu nám bublinář Honza vyráběl velké barevné bubliny. Někteří z nás si to také s ním hned vyzkoušeli. K zábavě přispěli také naši
spolužáci Matyáš a Waldemar, kteří na hřišti předvedli skvělé taneční vystoupení. Věříme, že se letošní oslava našeho svátku líbila nejen nám, ale
i dětem z mateřských škol, které si k nám přišly zasoutěžit.
Žáci ZŠ U Boroviček
Na jaře se na zahradě naší Mateřské školy Laudova se speciálními třídami konala velmi zajímavá společenská akce, na kterou jsme pozvali rodiče
a přátele dětí ze všech našich čtyř školek, tedy z Duhy, Fialky, Sluníčka
i z Opukové.
Na zahradě proběhlo vystoupení brněnských „Tetin“ s pořadem „Jak Emilka Holubová cestovala světem“. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí
o všech světadílech a jejich obyvatelích. Součástí představení byly převleky do masek, písničky a tanečky, do kterých se zapojovali i rodiče.
V prosklené terase byla výstava typických národních předmětů, které nám
zapůjčili rodiče dětí pocházejících z jiných zemí (Čína, Ukrajina, Srbsko,
Japonsko, Sýrie atd.).
Počasí nám přálo, a tak jsme si všichni užili pohodové, hravé a veselé odpoledne s cestováním po světě.
Mgr. Michaela Mikulová

Virtuální hospitace v MŠ Laudova
Ve speciální třídě naší mateřské školy proběhlo natáčení virtuální hospitace, která byla zaměřena na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Natáčení se uskutečnilo na žádost Národního ústavu pro vzdělávání, se
kterým naše mateřská škola spolupracuje, a metodického portálu rvp.cz.
MŠ LAUDOVA byla první mateřskou školou, kde k takovému natáčení došlo.
V průběhu celého dopoledne byly natáčeny činnosti dítěte s PAS (poruchou autistického spektra) v kolektivu ostatních dětí i při individuální

ZUŠ BLATINY
INFORMUJE

práci. Paní učitelka Mgr. Jitka Pavlíčková a asistentka pedagoga Jana Procházková se snažily ukázat, jak nejlépe s dítětem s PAS pracovat.
Po zpracování bude nahrávka zveřejněna na metodickém portálu rvp.cz,
kde bude následně probíhat online diskuse. Účastníci diskuse zde mohou
psát své dotazy, připomínky, nápady pro další činnosti apod. A právě společné sdílení zkušeností s prací s dětmi s PAS, hledání dalších možností
a rozvíjení profesních dovedností pedagogů je největším přínosem tohoto
natáčení.
Mgr. Michaela Mikulová

Z U Š B L AT I N Y
PRAHA - ŘEPY
Š PA N I E L O VA 11 2 4 / 5 0

Vedení ZUŠ Blatiny děkuje všem rodičům, žákům i dalším příznivcům
za podporu a hojnou účast na našich koncertech a představeních. Velice si vážíme, že i přes časovou tíseň si rodiče dokáží zajistit čas pro
své děti a podporují je v jejich dalším vzdělávání. Poděkování patří
také všem pedagogům a zaměstnancům školy, kteří svědomitě po celý
rok s dětmi pracují a spolupracují při přípravách nejrůznějších akcí
nejen v naší městské části.
Přejeme všem vydařené léto a na další setkání se budeme těšit 4. září
od 9 hodin, kdy proběhne zápis nově přijatých a stávajících žáků do
jednotlivých předmětů.

Foto: Archiv školky
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TJ Sokol Řepy
fotbal informuje
O víkendu 3. – 4. června náš tým TJ Sokol Řepy MŽ 2005 a ml. U12
(viz foto) vyrazil na mezinárodní turnaj Mozart Trophy do Salzburgu.
Turnaje se zúčastnilo necelých 100 týmů z celé Evropy v šesti věkových
kategoriích. Naši hráči porovnali síly s o rok staršími hráči z kategorie
U13, kde bylo celkem 16 týmů (z Německa, Polska, Maďarska, Rakouska
apod.). Hrálo se ve 4 skupinách po 4 týmech. V naší skupině jsme měli
týmy z Rakouska, Německa a Polska. Ve skupině jsme po jedné výhře
a dvou prohrách skončili na 3. místě. Šli jsme do bojů o 9. – 16. místo.
Po dvou prohrách a jedné remíze s TJ Centropen Dačice jsme nakonec
sehráli zápas o konečné 13. místo, ke kterému se soupeř z Polska nedostavil. Všem hráčům (Petros Temertzidis, Adam Ondrák, Jiří Beránek,
Maxim Inčin, Matěj Mottl, Lukáš Majer, Václav Jonák, Samuel Jelínek,
Arseniy Berezhnyk, Jakub Kraus, Jan Zejda, Marek Vegner, Denis Jiří
Kočovský) děkuji za nasazení a výkon a doufám, že si z tohoto turnaje
odvezli hodně zkušeností, které zužitkují v zápasech v soutěži. Kolegům
z realizačního týmu děkuji za podporu a vytvoření zázemí. Dále chci poděkovat městské části za věcné dary a mateřskému klubu TJ Sokol Řepy
za finanční příspěvek na dopravu.

Nakonec bychom opět rádi touto cestou oslovili další hráče,
kteří by měli zájem rozšířit řady některého z týmů v následující
sezóně 2017–2018. Pro bližší informace kontaktujte jednotlivé
trenéry:
Mini-přípravka (ročník 2011–2012), Josef Weiss
tel.: 604 594 604, trener@jezcizrep.cz
Mladší přípravka (ročník 2009–2010), David Machurka
tel.: 603 811 646, dmachurka@seznam.cz
Starší přípravka (ročník 2007–2008), Rachid Bouberraga
tel.: 603 262 400, juba.minimarket@gmail.com
Mladší žáci (ročník 2006), Zuzana Rottová
tel.: 776 650 355, zuzanarottova@seznam.cz
Mladší žáci (ročník 2005), Jiří Kočovský tel.: 605 973 685,
j.kocovsky@seznam.cz
Starší žáci (ročník 2003–2004), Daniel Gröbl
tel.: 737 450 358, groblis@seznam.cz
Mladší dorost (ročník 2001–2002), Roman Polách
tel.: 733 502 809, polach69@centrum.cz
Muži, Petr Žmolil tel.: 604 156 967, petr.zmolil@seznam.cz

Druhou velkou akcí, která se konala na konci května, v úterý 30. května na našem travnatém hřišti, byl ukázkový trénink trenérů AC Sparta
Praha v rámci akce pořádané Pražským Fotbalovým Svazem „TOUR DE
CLUB“. Trenéři Michal Vychodil a Tomáš Kabelák si připravili ukázkový trénink pro kategorii mladších žáků U13, do kterého se zapojilo
celkem 28 našich hráčů. Dále na tuto akci dorazil i hráč „A“ mužstva
Sparty Praha Matěj Pulkrab, jenž absolvoval trénink stejně jako naši
hráči a byl po ně celou dobu velkým vzorem a svou dobrou náladou
dobře akci doplnil. Naši trenéři se mohli aktivně účastnit cvičení na
stanovištích a mohli mít a „měli“ spousty dotazů. Doufáme, že si tuto
akci užili hráči, přítomní rodiče i trenéři, kterým moc děkujeme. Tak
snad zase někdy na viděnou u nějaké podobné sportovní akce. O všech
zápasech, výsledcích a akcích pořádaných klubem se dočtete na našich webových stránkách www.fotbalrepy.cz.
TJ Sokol Řepy-FOTBAL

Nohejbalový turnaj již po čtrnácté!
To, že květen je v Řepích ve znamení sportu, je obecně známý fakt. Nejinak
tomu bylo i v letošním roce. A co by to bylo za květnové sportovní události
bez nohejbalového turnaje? Letos se konal již jeho 14. ročník! V sobotu
27. května se tedy na hřišti za řepskou Sokolovnou pilně rozcvičovalo a během celého dne se zde utkalo celkem 18 družstev! Jak vidno, řepský nohejbalový turnaj „O pohár starostky MČ Praha 17“ má zvuk a hlásí se do něj
čím dál více zájemců. Navíc se vydařilo i počasí, tudíž zde panovala skvělá
atmosféra složená z fandění, soupeření a zdravého adrenalinu.
A jak ten letošní ročník dopadl? V podvečer proti sobě nastoupily 4 nejlepší
týmy: „Zličín“, řepské mužstvo „Volejbal“, „Jinonice“ a „Smršť“. Nepopulární bramborovou medaili si v letošním roce odneslo mužstvo „Volejbal“,
na třetím místě skončil „Zličín“, pomyslnou stříbrnou medaili převzalo
z rukou starostky Jitky Synkové mužstvo „Jinonice“ a cenu nejvyšší a ještě
jednu dodatečnou gratulaci získává mužstvo „Smršť“.
-mish-

Foto: -mish-
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Okénko do řepské historie
Jelikož toto číslo vychází v letních měsících, tedy jako dvojčíslo, nelze
opomenout hlavní srpnovou událost před 70 lety v naší řepské vesničce na
západním okraji Prahy, tehdejšího okresu Praha - venkov.
Poslední národní dožínky. Píše se rok 1947, přesněji neděle 24. srpna,
a v obci právě probíhají slavnostní národní dožínky. Bohužel už jsou to
dožínky poslední. Poté přichází rok 1948, znárodnění a tato oslava již
v dějinách obce nemá místo. Dožínky patřily v Řepích mezi nejkrásnější
slavnosti, dodnes pamětníky vzpomínaná kulturní událost. Průvod vycházel ze statku U Fialů u kostela sv. Martina. Ducha slavnostní atmosféry
a především národního cítění dodávaly právě národní kroje. Zúčastnili se
jich nejen všichni rodáci, především však všichni sedláci, ale i malí hospodáři, tehdy nazývaní „Culíkáři“, řádové sestry boromejky a šafář jejich
klášterního statku. Dále sportovci a významné osobnosti obce, ale i pěvecký sbor „Smetana“, jeden z hlavních protagonistů této akce, bez jejichž
zpěvu a písně „Velké, širé rodné lány“, by dožínky neměly ten pravý punc.
Hlavní událostí však tato akce byla pro mladé, neboť jak svorně všichni říkali: „Konečně důvod, po tvrdé letní práci, ke společnému setkání.“ Velká
taneční zábava, jak pozvánka hlásí, se konala na venkovním cvičišti při
Sokolovně a při nepřízni počasí v sále.
Jaroslav Hájek,
zástupce starostky

Tehdy slečna Bartůňková v národním kyjovském kroji. Foto archiv autora.

Průvod opravdu hodný národních dožínkových oslav, který se
ubíral i tehdejší silnicí „Spojovací“, nazývanou též „Prokopávkou“
(dnes Slánskou) směrem ke křižovatce s Karlovarskou, následně končil
na poli „za Čechem“. Foto archiv autora.

Vlevo tehdy slečny Libuše Bartůňková v kyjovském kroji a Františka
Eichlerová. Vpředu tradičně panímáma Horová s panem Fialou.
Foto archiv autora.

Pozvánka na Veké národní dožínky v Řepích. Nelze také opomenut velkou
kapelu bratra Václava Bohuslava, která u žádné kulturní akce v Řepích
nemohla chybět. Archiv autora.
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Výlet – Betonové monstrum v lesích Krušných hor
Pokud se na svých prázdninových toulkách budete pohybovat v západním
Krušnohoří, nebo na Karlovarsku, nenechte si ujít unikátní zážitek z návštěvy místa, kde na vás dýchne naše pohnutá minulost.
Výlet lze zahájit v obci Přebuz, kam dojedeme autem z Karlových Varů přes
Chodov, Jindřichovice a Šindelovou. Nebo autobusem z vlakové stanice
v Nejdku.
Přebuz je malá obec „na konci světa“, kde vládne poněkud drsnější klima.
Místní říkají, že tu čtyři měsíce mrzne a po zbytek roku je také chladno. Je
to samozřejmě nadsázka – v létě je tu hezky. Odtud se vydáme po silničce
na sever, abychom po 2 kilometrech stanuli na křižovatce silnic v místě,
kde stávala osada Sauersack, po 2. světové válce a po vysídlení německého
obyvatelstva přejmenovaná na Rolavu, podle potoka, který zde protéká
širokým údolím. Ještě po válce zde stálo 191 domů, z nichž zbyl prý jen
jeden – budova bývalé pošty.
Foto: Jan Bösser

Foto: Jan Bösser
V roce 1951 byl kraj začleněn pro blízkost státní hranice s tehdejší NDR do
pohraničního pásma a domy byly zbourány. Německá demokratická republika
sice patřila do východního (komunistického) bloku, ale dalo se přes ní a následně tehdy ještě do volně přístupného západního sektoru Berlína utéct.
Stoupáme po silničce a zelené značce ke kraji lesa a podle zbytků kamenných základů stavení si představujeme, jaké to tu asi před sedmdesáti lety
bylo. U lesa zelená končí a silnici protíná červená turistická značka. Vydáme-li se po ní vlevo, dovede nás po 400 metrech k malému pomníku,
který upomíná na oběti
zajateckého tábora, které byly buď zastřeleny na
útěku, nebo zahynuly při
těžkých pracích v drsných
klimatických podmínkách.
Od cíle naší expedice nás
však ještě dělí 2 kilometry.
Proto se vrátíme na silnici
a jdeme po ní dál lesem.
Nacházíme se v nadmořské
výšce přes 900 metrů nad
mořem, kolem je mokrá
půda močálů a vrchovišť.
Jakmile se vlevo u cesty
objeví altánek, jsme u cíle.
Vstupujeme do bývalého
Foto: Jan Bösser
nacistického průmyslové-

ho areálu, který se skládal z dolu a úpravny cínové rudy. Tuto strategickou surovinu potřeboval Hitler na výrobu zbraní. Dodnes jsou zde k vidění
betonové zbytky správní budovy, vrátnice, šatny, dílny, skladů, úpravny
vody, trafostanice, zámečnické dílny a především těžní věž a kruhovitý
bazén na zahušťování kalů. Vše prorůstá les, ale betonový skelet stále drží. V letech 1940 – 45 zde pracovalo 300 až 450 převážně ruských a francouzských zajatců doplněných totálně nasazenými Poláky, Ukrajinci, Řeky,
Italy, Holanďany, Čechy a Němci z Bukoviny na Rumunsko – ukrajinském
pomezí. Základy 18 ubikací lze vidět při návratu z prohlídky továrny na
opačné straně silnice.
V areálu je třeba se pohybovat opatrně, v zemi jsou časté díry a z betonu
trčí dráty a obří šrouby, které zbyly po poválečné demontáži strojního zařízení, kdy se pro nerentabilnost těžba neobnovila.
Místo je též obestřeno nedoloženými mýty, například že zde byla tajná
výroba zázračných zbraní V 2, které měly zvrátit vývoj války ve prospěch
Německa, nebo že se tu prováděly pokusy na lidech.
Těžba byla zastavena až 1. května 1945 a to zřejmě překotně – ve výsypkách dodnes vidíme vytěženou narůžovělou rudu. Došlo k hromadnému
útěku dozorců a následně zajatců. Jelikož se místo nacházelo v blízkosti
demarkační linie, přišli sem nejdříve Američané, aby nakonec areál přenechali Rusům.
Při zpáteční cestě do Přebuzi máme čas k přemýšlení. Šťastnou cestu!
Jan Bösser

Foto: Jan Bösser

restaurace | zahrádka | venkovní gril
kozel 11 | pilsner urquell | italská vína
sál s barem | zvuková a světelná technika
společenské a kulturní akce | firemní akce
oslavy | svatby | narozeninové párty
catering | zábavný program | produkce

gril
Zapůjčíme vsátm
y.
a naložímeez setaakrostí!
Bavte se b
Tram 22 Bílá Hora - konečná st.

kulturní dům bílá hora
ke kulturnímu domu 439/14
163 00 Praha 6-řepy
www.kdbilahora.cz
Tel. provoz: 777 661 291, provoz@kdbh.cz, tel. produkce: 777 320 390,
produkce@kdbh.cz, www.kdbilahora.cz, facebook.com/kdbilahora
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Nabízíme k pronájmu volné prostory svěřené do správy MČ Praha 17:
➟ Jiránkova čp. 1137, Praha 6 - Řepy,
sklad o vel. 13,03 m2, suterén
– minimální výše nájmu: 869,32 Kč /
m 2 / rok / bez služeb
➟ Makovského 1224, Praha 6 – Řepy,
provozovna nepotravinářského
charakteru o vel. 110,3 m 2, přízemí,
– nájemné ve výši 2689,69 Kč / m2 /
rok / bez služeb.

➟ B azovského čp. 1118, Praha 6 – Řepy,
suterén. 10,5 m2, přízemí,
– minimální výše nájmu: 869,32 Kč/
m 2 / rok / bez služeb
Zveřejněno na úřední desce
od 22. 6. do 21. 7. 2017

➟ Nabízíme k pronájmu volný byt
za smluvní nájemné v minimální výši
112 Kč/ m 2 /měsíc
Vel. 1+kk ve 2. podlaží domu čp. 1052,
Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Zveřejněno na úřední desce
od 22. 6. do 21. 7. 2017

Zveřejněno na úřední desce
do 13. 7. 2017

Výše uvedené prostory nabízíme ve výběrovém řízení, které je zveřejněno na úřední desce ÚMČ Praha 17
a na webových stránkách www.repy.cz v sekci Úřední deska – Odbor správy obecního majetku.
Informace: Michaela Novozámská, tel.: 234 683 529, kancelář č. 213, 1. patro, budova ÚMČ Žalanského 291,
Praha 6 - Řepy, e-mail: michaela.novozamska@praha17.cz

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
• Opravy obuvi a brašnářského zboží, broušení nožů,
nůžek a výroba klíčů. Makovského 1222 (pasáž).
Tel.: 605 266 561
• MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY, STĚRKA + NÁVŠTĚVA
ZDARMA! jsaifrt@seznam.cz
Tel.: 606 227 390
• RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ.
Tel.: 606 662 223
• SERVIS PLASTOVÝCH OKEN. Okna je nutno jednou
za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní
svou funkci a dochází k vážnému poškození.
jirasek.servis@seznam.cz
Tel.: 601 236 957
• NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ SLUŽBY všeho druhu
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových
možností.
Tel.: 774 901 193

• ŠTUKOVÁNÍ, MALOVÁNÍ, KOMPLETACE NÁBYTKU
A DROBNÉ DOMÁCÍ PRÁCE. SEHER f.seher@seznam.cz
Tel.: 603 305 211
• ELEKTRIKÁŘ-ŠIMON. Opravy, rekonstrukce, připojení.
www.simonelektro.cz
Tel.: 603 551 966

• POPTÁVÁM BYT PRO RODINU S JEDNÍM DÍTĚTEM, ihned
možné se stěhovat, ale nespěcháme. Ideálně na 2 roky
nebo i více. 2+1 – 3+1 do 15 tis. vč. pop. Výhodou lodžie
nebo balkon, ale není to nutnost. Děkujeme.
Tel.: 603 789 381

• ARMYSHOP – VYBAVENÍ A OBLEČENÍ DO PŘÍRODY –
kraťasy, kalhoty, mikiny, spacáky, batohy, celty, nože,
obr. spreje. Bílá Hora – Čistovická 15, po–pá 13–19 h.
www.e-armyshop.cz

• PRONAJMU NOVĚ ZREKONSTRUOVANOU GARÁŽ
V ULICI U BOROVIČEK, zastavěná plocha 18m2, užitná
plocha 16m2. Bez elektřiny. Měsíční pronájem 1700Kč.
Tel.: 603 888 900

• ENGLISH CONVERSATION LESSONS, Business English
with a native speaker from England, TEFL certified.
Tel.: 731 523 540

• NEBYTOVÝ PROSTOR K PRONÁJMU – po rekonstrukci,
dvě místnosti, sídliště Dědina, 7000 Kč měsíčně.
Kontakt: Ciolkovskeho858@seznam.cz
Tel.: 732 624 277

• CZECH FOR FOREIGNERS – exam preparation for level
A1–B2. 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

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

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

• CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ V ŘEPÍCH NABÍZÍ JAZYKOVÉ
KURZY, přípravku ke zkouškám, kurzy matematiky,
doučování všech předmětů, překlady a tlumočení.
Přijďte, těšíme se na vás, zápis stále probíhá.
www.jazykovykurz.cz, info@jazykovykurz.cz
Tel.: 235 300 455, 608 209 354

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

• DETOXIKACE – OČISTA ORGANISMU od parazitů, těžkých
kovů, plísní, pesticidů a dalších toxických látek ze
životního prostředí. Poradna v Obchodním centru Řepy,
informace a objednání na
tel.: 603 707 016

• HLEDÁM PRONÁJEM BYTU V ŘEPÍCH do 20 tisíc Kč.
Tel.: 776 586 858

•        !! SÁDROKARTONEM!!
RYCHLÉ A ČISTÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ, snížené stropy,
kazetové podhledy, obklady stěn, vnitřní tepelné
a zvukové izolace, příčky, oblouky, světelné rampy,
poradenství a konzultace zdarma. Praxe 20 let,
spolehlivost a kvalita. www. abalapraha.cz.
Tel.: 603 414 039

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

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

• HLEDÁME BYT NA PRAZE 5, 6 NEBO DO 30 MINUT OD
TÉTO LOKALITY a to gars. až 2+kk, nejlépe v panelovém
domě, ale nemusí být. V bytě budeme 2 osoby v páru,
bez zvířat, nekuřáci. Cena do 14 tisíc – dle velikosti.
Moc děkuji!
Tel.: 605 845 088

• JIŘÍ ERD – ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ A BOURACÍ
PRÁCE. Od drobných prací až po kompletní rekonstrukce
bytů a domů. Zateplení fasád. Email: jirierd@seznam.cz
Tel.: 736 459 431
• ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka, Petr Meyer,
Galandova 1236, Řepy. Tel.: 211 148 037, 603 341 927

BYTY, NEMOVITOSTI
• KOUPÍM VELKÝ BYT V ŘEPÍCH, do 6 mil. Kč.
Tel.: 608 110 579

• VYMĚNÍM STÁTNÍ BYT 2KK ZA 3+1 V ŘEPÍCH.
Tel.: 773 684 441
• VYMĚNÍM STÁTNÍ, HEZKÝ BYT 2KK v ulici Žufanova,
zvýšené přízemí, za větší nebo případně stejný
s balkonem v této lokalitě. Privatizace vítána.
Tel.: 731 599 706

ZAMĚSTNÁNÍ
• DO PRODEJNY POTRAVIN V ŘEPÍCH PŘIJMU PRODAVAČKU.
f1109@obchod.izabka.cz
Tel.: 777 267 477
• MŠ STOCHOVSKÁ, PRAHA 6, přijme školnici na částečný
nebo plný úvazek.
Tel.: 737 501 723
• MŠ PŘI ZŠ T. G. MASARYKA, PRAHA 6, přijme učitelku
na plný úvazek.
Tel.: 737 501 723
• ZŠ RUZYNĚ PŘIJME UČITELKU pro 1 stupeň s možností
bytu 1+1.
Tel.: 737 501 723
• FIRMA CONVISION s.r.o.  PŘIJME PRACOVNÍKA OBORU
ELEKTRO: vzdělání VŠ nebo SŠ. Zabýváme se docházkovými
systémy.
www.convision.cz
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www.daimarinai.cz

do naší stylové Balkánské restaurace v Řepích
v případě zájmu volejte
na tel. č.: 775 775 645
info@daimarinai.cz

n

Balkan restaurants

.cz

Přijmeme číšníka, servírku

OPRAVA A PRODEJ CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
opravy spotřebičů provádíme v bytech zákazníků
www.servis-chlazeni.cz

28 Y

251 612 464, 603 466 089
OPRAVY ELEKTRONIKY A PRAČEK

251 610 329

První hodina zdarma :)

VŠE PRO VÁŠ BYT
VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ
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Školka Želvička
Španielova 52a,
163 00 Praha - Řepy
Tel.: 604 433 057
www.skolkazelvicka.cz

www.opravujeme.cz

na míru i s naplněním
(peří, duté vlákno)

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA ZDARMA

● Zájmové prográmky již od 1,5 roku
● Provoz denně, Po - Pá 7:30 - 18:00
● Celodenní stravování
● Víkendové řádění
● Prázdninový provoz
● Individuální přístup k dítěti
● Výuka angličtiny
● Bezkonkurenční ceny, již od 40 Kč/hod.
Kontaktujte nás a my Vám rádi zodpovíme
všechny dotazy a provedeme prostory školičky!

NEVANOVA 1045 (dílna)
1047 (prodejna)
163 00 Praha-Řepy
Telefon/fax: 235 310 276
mobil: 604 257 511
e-mail: i.varhulikova@seznam.cz
www.deky-luzkoviny.cz

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.
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Šetrně Vás
vyhladíme unikátním
tyrkysovým gelem

INZERCE
31

Centrum stomatologické péče je zde stále pro Vás...

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

Kosmetický a kadeřnický salon

u1

Giaccomo

Žalanského 31/34, Praha 6 - Řepy (u kostela sv. Martina)
Tel.: 235 301 561 | info@okvet.cz | www.okvet.cz
Pondělí–Pátek : 8-12, 14-20 | Sobota: 9-14 | Neděle: 15-19

www.studio-giaccomo.estranky.cz
Nevanova 1070/35
kosmetika, pedikúra, manikúra
kadeřnictví
modelace nehtů

ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

masáže

SÍTĚ PROTI HMYZU

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

99

9

VETERINÁRNÍ KLINIKA

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

Tel.: 777 681 447
603 509 733
775 682 447
608 222 211
736 513 425

rok

SUŠÁKY, ŽALUZIE
+420 739 034 488
www.bydlenijerabek.cz

Kosmetické studio
GERnétic
LETNÍ HAPPY ČTVRTKY
Využijte letní nabídku Kosmetického studia GERnétic
a objednejte se na kosmetické ošetření obličeje!

Vždy
čtvrt ve
ek

Ošetření zahrnuje:
liftingovou slupovací masku s arganovým olejem.

KOSMETICKÁ PORADNA

ALENY KIMLOVÉ

Cena: 980�Kč, délka ošetření 50 minut.

HLAVNÍ KOSMETIČKY GERNÉTIC

Objednávky na tel.: 602 501 191

Otázka:
Čas dovolených je tady. Při každém pobytu u moře mám problém s přesušenou
pokožkou celého těla, včetně obličeje. Z kosmetiky GERnétic používám
čisticí přípravky a krémy. Co mám ještě
přidat?

U květinky

U kamínku

Těšíme se na Vás na adrese

Provozní doba: PO–NE (po telefonické dohodě)
Platba platební kartou. Parkování v areálu.
Dostupné MHD. Věrnostní program plný výhod.

Kosmetické studio GERnétic
Slánská 381/10, Praha 6

www.StudioGernetic.cz

(křižovatka ulic Plzeňská-Slánská)

GERnétic je francouzská přírodní kosmetika pro
každodenní péči o pokožku obličeje i těla. Výsledky
dlouholetých let studií v oblasti složení buněk, hledání
aktivních látek v přírodě i zkoumání příčin všech
viditelných problémů na pokožce vedlo francouzského
doktora Alberta Laporte k založení vysoce
soﬁstikované kosmetické značky GERnétic.
www.gernetic.cz
Přípravky GERnétic obsahují aktivní látky, získané
složitou biotechnologickou cestou a přinášejí tak základní kompenzaci výživných látek
buňkám pokožky, vyživují buňky kůže, upravují a zlepšují jejich funkce. Dalo by se říci,
že nutí buňky pokožky chovat se jako buňky mladší. Buněčnou terapii užívá GERnétic již
více než 40 let. Jednotlivé přípravky jsou ze zaměřené na konkrétní cíl a jejich kombinací
se účinky vzájemně doplňují.

GERnétic – krása se snoubí se zdravím

Odpověď:
Na dovolenou u moře je třeba se vybavit
kvalitními ochrannými přípravky proti
sluníčku, které již samy o sobě zamezují nadměrnému vysušení pokožky.
Ochranné opalovací přípravky GERnétic: opalovací krém Melano 15 SPF 15
střední ochrana (na obličej), opalovací
mléka Melano 30 SPF 30 vysoká ochrana a Melano 50 SPF 50 vysoká ochrana – jsou určeny nejen k ochraně proti
slunečnímu záření, ale zároveň pokožku
regenerují, zvlhčují a zklidňují, eliminují
volné radikály. Jsou dostatečně účinné
proti UVA i UVB záření, chrání před
poklesem imunity. Při dodržení základních pravidel opalování a aplikaci těchto
přípravků v dostatečném množství zabraňují předčasnému stárnutí kůže nebo
jinému poškození včetně karcinomu
kůže. Byly dlouhodobě klinicky testovány a splňují všechny parametry EU.
Filtry nové generace, které začala ﬁrma
GERnétic používat, zabezpečují kvalitní
ochranu bez zdravotních rizik. Vynikajícím doplňkem opalovací řady GERnétic
je i gel po opalování Gel Après Soleil,
který obsahuje antioxidanty, tlumí
fotochemické poškození kůže, podporuje reparační mechanismy a zabezpečí
zklidnění a hydrataci pokožky.

Při péči GERnétic neodděluje ošetření pokožky od péče o celé tělo. Pokožka je zrcadlem
vnitřního stavu organismu. Krásného a zdravého vzhledu dosáhnete nejen použitím
kvalitních produktů GERnétic, ale také úpravou stravovacích návyků a životního
stylu. Vedle špičkových kosmetických produktů GERnétic nabízí také doplňky stravy
s vyváženým obsahem stopových prvků, vitamínů a aminokyselin.

Tip
p léta
K Vašemu základu péče o obličej přidejtee určitě
hydratační masku Hydra Ger, kterou nejen u moře
aplikujte denně na 15–20 minut.

Opalujte se „chytře“ se sluneční řadou
francouzské kosmetiky GERnétic.
K zakoupení v Kosmetickém studiu GERnétic
www.StudioGernetic.cz

