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Z RADNICE

doufám, že až tyto mé řádky vyjdou v dub-
novém čísle Řepské sedmnáctky, bude již 
epidemie koronaviru v naší zemi na ústupu!

Pro všechny je teď všední život velmi 
těžký. Pro ty, co nemohou chodit do práce, 
pro rodiče, kteří musí zůstat doma s malými 
dětmi, protože jsou zavřeny školy a školky 
a naopak pro ty, co musí chodit do práce, 
aby se život v naší zemi úplně nezastavil 
a nezhroutil. Mám na mysli především 
lékaře a zdravotní personál, zaměstnance 
sociálních služeb, prodavače potravin a lé-
káren, řidiče hromadné dopravy, policisty 
a hasiče. Také bych chtěl poprosit o shoví-
vavost ohledně doručování našeho časopi-
su – roznos asi nebude ideální. I poštovní 

doručovatelé to nemají lehké! A určitě jsem 
ještě na mnohé zapomněl. I my v Redakční 
radě a redakci komunikujeme pouze telefo-
ny a e-maily, což také není úplně nejlepší.

Jaro je tady a místo abychom se ra-
dovali z tepla a sluníčka, tak se paříme 
v rouškách. A také jsme se těšili, že si 
konečně zaplaveme v bazénu nového 
sportovního centra...

Ale všechno zvládneme, přečkáme 
a doženeme! Už nevím, kdo to kdysi řekl, 
nebo napsal: „Největší tma je před svítá-
ním!“ Snad vám dubnové číslo Řepské 
sedmnáctky přinese trochu rozptýlení 
v této těžké době!

ZA REDAKČNÍ RADU JAN BÖSSER

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2020/2021

Rada městské části se seznámila s mís-
tem, termínem a dobou zápisu k předškol-
nímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Rada městské části souhlasila s termí-
nem zápisu k předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2020/2021:

Přihlášku a evidenční list je možné do 
24. dubna 2020 vyzvednout na ředitelství 
mateřských škol nebo stáhnout z webo-
vých stránek škol.

Zápis proběhne dne 5. května 2020 
od 9 do 12 hod. a od 14 do 17 hod. na 
těchto místech:     
• MŠ Bendova, Praha 6 - Řepy, Bendo-
va 1/1123
• MŠ Laudova se spec. třídami, Praha 6 - 
Řepy, Laudova 3/1030
• MŠ Socháňova, Praha 6 - Řepy, Sochá-
ňova 23/1176
• MŠ Pastelka, Praha 6 - Řepy, Španielo-
va 27/1316

Návrh na uzavření Smlouvy o spoluprá-
ci při likvidaci odpadů
Rada městské části bere na vědomí důvo-

dovou zprávu k návrhu na uzavření  Smlou-
vy o spolupráci při likvidaci odpadů. Rada 
městské části souhlasí s uzavřením smlou-
vy s firmou EKO-PF s.r.o. se sídlem: Hlin-
cová Hora 60.

Výběrové řízení na pronájem zbývajících 
parkovacích stání pro motorová vozidla 
za stanovené nájemné v rámci parkovací 
plochy v ulici Mrkvičkova, Praha 6 - Řepy

Rada městské části se seznámila s vý-
sledkem výběrového řízení na pronájem 
zbývajících parkovacích stání pro motoro-
vá vozidla za stanovené nájemné v rámci 
parkovací plochy v ulici Mrkvičkova, Praha 
6 – Řepy.

Rada městské části schválila: 
a) výsledek výběrového řízení na pro-

nájem zbývajících parkovacích stání pro 
motorová vozidla za stanovené nájemné 
v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvič-
kova, 

Praha 6 – Řepy,
b) uzavření smlouvy o nájmu parkova-

cího stání s žadateli č. 1–7.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

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

ÚŘEDNÍ HODINY
Úřadu MČ Praha 17

ŘEPSKÁ SEDMNÁCTKA
duben 2020 • ročník 26

Redakce: Mgr. Radka Sálusová,
Bc. Michaela Linhartová
Redakční rada: P. Maxa (předseda),
Mgr. R. Sálusová, Bc. M. Štěpař, Jiří Holub, 
J. Bösser, Mgr. Miroslav Šoukal, Mgr. P. Gruber
Vydavatel: MČ Praha 17, Žalanského 291, 
163 02 Praha 6, IČ: 00231223
Periodický tisk územního samosprávného 
celku MČ Praha 17.
Registrační číslo: MK ČR E 12174
Vychází 11x ročně v nákladu: 12 000 ks
Redakce: Žalanského 291, 163 02 Praha 6, 
tel.: 234 683 544 (531), www.repy.cz
Uzávěrka pro příjem příspěvků:
vždy 10. dne předchozího měsíce
Inzerce: Tel.: 234 683 531, 720 524 688
Redakce si vyhrazuje u všech příspěvků 
právo redakčních úprav!
e-mail: redakce@praha17.cz
Toto číslo vyšlo dne: 30. 3. 2020, zdarma
Grafi ka a tisk:
FUTURA, www.grafi cke-studio.cz
Titulní strana: Velikonoční zátiší,
foto Michaela Linhartová

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

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

Czech POINT Španielova 1280:
V úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

Vážení čtenáři,
otvíráte dubnové číslo Řepské sedmnáctky, které je vzhledem k situaci v celé Čes-
ké republice trochu jiné, než jste normálně zvyklí… 
V době, kdy stránky vznikaly, nebylo jasné, jak se situace s šířením nemoci Co-
vid-19 bude dále vyvíjet. Chtěla bych vás tedy upozornit, že pozvánky a upoutáv-
ky na jednotlivé akce nemusí být v době předpokládaného konání v platnosti. 
Sledujte prosím, aktuální informace! Vzhledem k současné situaci také nebude 
dubnové číslo Řepské 17 roznášeno Českou poštou, ale pomocí dobrovolníků, 
což může znamenat jisté komplikace a nedostatky v roznosu.
Předem děkuji za pochopení a přeji vám pevné zdraví! -RAS-
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V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH SE ŠIJÍ
ROUŠKY POTŘEBNÝM

V minulých letech jsem své úvodní dub-
nové slovo začínala vždy optimisticky. 
Vždyť touto dobou se jaro probudilo 

v plné síle a my se těšili na teplé sluneční 
paprsky, pálení čarodějnic a mnoho dalšího.

V letošním roce je všechno jinak! Již 
několik týdnů ochromila náš běžný život 
koronavirová epidemie šířící se světem 
a ovlivnila každého z nás. Ve chvíli, kdy 
píši tyto řádky, není samozřejmě jasné, 
jak dlouho potřebná opatření potrvají a já 
mohu tedy nám všem jen přát, abychom 
situaci zvládli co nejlépe a hlavně ve zdraví.

V minulých týdnech na radnici pravidel-
ně zasedal krizový štáb, jehož členy jsou 
kromě příslušných zástupců radnice a úřa-
du také velitelé zdejších jednotek hasičů, 
policie, strážníků a také další lidé, kteří mají 
na fungování městské části největší vliv. 

Dle nařízení vlády jsme všechna opat-
ření zaváděli do života v Řepích. Některá 
(jako např. omezení provozu škol) jsme se 
snažili řešit i v předstihu.

Díky této mimořádné situaci muselo 
být také odloženo otevření našeho Spor-
tovního centra Řepy, na které jsme se tak 
dlouho těšili. Věřím však, že se jeho ote-

vření dočkáme, jakmile to situace umožní!
Uzavřené zůstalo samozřejmě i Kultur-

ní centrum Průhon, Kulturní dům na Bílé 
Hoře či Sokolovna. Zrušeny byly všechny 
kulturní, sportovní i společenské akce.

Od počátku krizové situace jsme naši 
pozornost směřovali zejména k seniorům, 
protože právě oni jsou nejohroženější 
skupinou obyvatel. Znovu bych chtěla na 
všechny seniory apelovat – pokud je to 
možné, neopouštějte své domovy a re-
spektujte nařízení a doporučení vydaná 
vládou!

V součinnosti s Centrem sociálně zdra-
votních služeb osamělým seniorům nabízí-
me možnost zajištění obědů, stejně tak se 
zájemci mohou na CSZS obracet s pros-
bami k nákupu potravin a léků. Podrobné 
informace s telefonními čísly naleznete 
na další straně.

Zároveň mi dovolte poděkovat všem 
našim občanům, kteří se v minulých týd-
nech zapojili jakýmkoliv způsobem do 
pomoci v krizových chvílích. Všem velice 
za projevy solidarity děkuji.

I nadále vás všechny žádám – nepod-
ceňujte situaci. Věnujte pozornost vládním 

nařízením, respektujte je, dbejte na pečli-
vé a časté mytí rukou i dodržování všech 
zásad, které jsou v souvislosti s šířením 
koronaviru doporučovány.

Přeji vám i vašim blízkým pevné zdraví 
a pozitivní mysl, společně to zvládneme!

JITKA SYNKOVÁ

V minulých týdnech byly v souvislosti 
s šířením koronavirové infekce uza-
vřeny také všechny mateřské školy 

v naší městské části. Mateřské školy v Ře-
pích však rozhodně nezůstaly prázdné! Jen 
na místo dětského brebentění se odsud 
začalo ozývat vytrvalé vrčení šicích strojů.

Místní paní učitelky, které zůstaly bez 
svých svěřenců, se aktivně zapojily do 
pomoci ostatním, a to šitím roušek. Vždyť 
roušky se ukázaly být nedostatkovým zbo-
žím a lidí, kteří si je sami vyrobit nedokážou 
nebo prostě nemohou, byla velká spousta. 

Chtěla bych našim učitelkám touto ces-
tou velice poděkovat. Ale samozřejmě nejen 
jim. Děkuji všem ochotným švadlenkám, 
které zasedly k šicím strojům a pomohly 
tak svým známým, sousedům, kolegům…

Díky tomuto velkému nasazení a zruč-
nosti mohly být roušky rozdány mnoha 
potřebným lidem. Roušky ušité v mateř-
ských školách putovaly do Centra sociál-
ně zdravotních služeb, kde byly předány 
našim seniorům a pečovatelkám.

Ještě jednou veliké díky!

JITKA SYNKOVÁ

SLOVO STAROSTKY
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www.praha.eu

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 
INFORMUJE SENIORY

Praha zavedla non-stop bezplatnou linku
pro pomoc pro seniory v krizové situaci epidemie:                                      

800 160 166
Linka je k dispozici pro osamělé seniory nad 65 let. Ti se na ní mohou obracet se svými 
potřebami. Slouží ale i pro ty, kteří třeba o osamělém ohroženém seniorovi vědí. 

Seniorům se doporučuje omezit na zcela nezbytné minimum návštěvu míst s vyšší 
koncentrací osob, a to po dobu platnosti mimořádných opatření. Mezi tato místa pa-
tří supermarkety, pošty, lékařská zařízení nebo městská hromadná doprava. V době 
mimořádných opatření v souvislosti s šířením koronaviru je také důležitá solidárnost 
a sounáležitost se svým okolím.

Městská část Praha 17 se bude rovněž snažit poskytnout nezbytnou součinnost senio-
rům žijícím v Řepích, kteří jsou bez možné pomoci od rodinných příbuzných. 

MČ Praha 17 nabízí prostřednictvím své příspěvkové organizace Centrum sociálně zdra-
votních služeb na tel. číslech 235 314 141, 235 313 182, 777 575 117 možnost zajištění 
obědů případně informace o nákupu potravin a léků.

Více informací na www.repy.cz 
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INFORMACE
PRO SPOLUOBČANY
V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru přinášíme  

ZÁKLADNÍ INFORMACE o tomto onemocnění. Není nutné se onemocnění 
obávat. Je třeba se chovat zodpovědně a chránit sebe i své okolí.

Zvýšená teplota • Kašel • Dušnost  
Bolest svalů • Únava • Suchý kašel

1. Z ŮSTAŇTE DOMA, RESPEKTUJTE KARANTÉNU
V CELÉ ČR. Koronavirus se šíří na místech, kde se setká-
vají lidé. Nezvěte si proto domů žádné návštěvy, omezí-
te tak nebezpečí, že na ně přenesete nákazu, nebo že se 
naopak z nich přenese na vás.

2.  ZÁKLADEM JE HYGIENA. Myjte si často ruce mýdlem, 
vždy před jídlem a po použití WC. Kýchejte a kašlete jen 
do jednorázových kapesníků, které potom vyhazujte.

3. ROUŠKY A RESPIRÁTORY. Nebezpečí nákazy snižuje 
používání ochranných roušek a respirátorů. Dají se  
vyrobit doma. 

4. SENIOŘI. Právě nejstarší lidé bývají koronavirem nejví-
ce ohroženi a jejich podíl mezi oběťmi nákazy je daleko 
nejvyšší. Proto by jim ostatní měli být nápomocni, aby 
vůbec nemuseli vycházet z bytů – pomoci jim s nákupy 
a ujistit je, že je o ně postaráno.

5. RYCHLÉ NÁKUPY. Pokud musíte jít nakoupit nebo do 
lékárny, udělejte to co nejrychleji. V místech, kde jsou 
další lidé, se pohybujte jen co nejkratší dobu, s rouškou 
na obličeji. Plaťte kartou, pokud saháte na bankovky
a mince, dezinfikujte si ruce.

6. JEZTE VYVÁŽENOU STRAVU! Vitamín D, který lidský 
organismus vytváří v kůži při kontaktu ze sluncem, pů-
sobí protizánětlivě. Obsahují ho zejména ryby, mléčné 
výrobky a vaječné žloutky. Protizánětlivě působí i zele-
nina a ovoce, naopak přemíra masných výrobků může 
škodit.

7. KDY K LÉKAŘI? Doktoři odsouvají běžné zákroky na 
pozdější období, až epidemie skončí. Nechoďte za nimi 
kvůli věcem, které snesou odklad. Pokud pociťujete 
příznaky koronaviru, zavolejte na linku 112. Linka 1212 
slouží  pro obecné informace o koronaviru.

8.  SLEDUJTE INFORMACE. Situace se mění každým 
dnem, úřady vyhlašují nová a nová omezení. Čtěte 
noviny, sledujte televizi a zpravodajské weby.

9.  BUĎTE V KONTAKTU S BLÍZKÝMI. Využijte telefony 
nebo možnosti elektronické komunikace s příbuznými 
a přáteli. Nejste v tom sami!

10.  NEMYSLETE JEN NA NÁKAZU. Pokud máte 
možnost chodit do práce, využijte ji. Pokud vám kvůli 
uzavření pracoviště nastaly volné dny, využijte je k 
úklidu a uspořádání věcí, které jste dosud odkládali. 
Můžete také číst, sledovat filmy, nebo prostě jenom tak 
odpočívat.

11.  PŘEMÝŠLEJTE, CO UDĚLÁTE. Každý čin může mít 
nebezpečné následky pro vás i vaše okolí – když ne teď, 
třeba ještě za pár dní.

JAK SNÍŽIT RIZIKO NÁKAZY

PŘÍZNAKY

KAM VOLAT

NESTYĎTE SE  
NOSIT ROUŠKY!!!

CHRÁNÍTE TAK NEJEN SEBE, ALE I SVÉ OKOLÍ  
A TÍM BRÁNÍTE ŠÍŘENÍ VIRU!! I když nemáte  

příznaky, můžete být přenašečem nebo u vás nákaza 
zatím nepropukla. I v takovém případě může rouška  

pomoci snížit riziko, že někoho nakazíte.

PODEZŘENÍ A PŘÍZNAKY          112
INFO O KORONAVIRU             1212

www.praha.eu
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ŘEPSKÝ
BIBLIOBOX
...VRÁTIT KNIHY JE

TAK SNADNÉ!

Jak funguje?
Je to snadné. Pokud chcete vrátit knihu, 
jednoduše ji hřbetem napřed vhoďte do 
boxu. Mechanismus boxu zabezpečuje, 
aby knihy nepadaly z velké výšky a dopad 
byl maximálně šetrný.

Kdy budou knihy vráceny?
Za běžného provozu by vám byly knihy odepsány
z čtenářského konta následující otevírací den 
knihovny, včetně výpočtu případného zpoždění.
V nynější mimořádné situaci, kdy je knihovna 
uzavřena, nejsou žádné sankce účtovány.

Co můžu vracet do 
Biblioboxu?
Do Biblioboxu můžete vhodit 
knihy a časopisy vypůjčené
z Místní knihovny v Řepích
a Městské knihovny v Praze.

Co nelze vracet do Biblioboxu?
Z technických důvodů nelze vracet knihy půjčené pro-
střednictvím MVS (meziknihovní výpůjční služby) - ty 
se vrací pouze při osobní návštěvě knihovny. Stejně tak 
do boxu nepatří zapůjčené CD. Do Biblioboxu nevha-
zujte ani jiné předměty než výše uvedené.

Co je Bibliobox?
Bibliobox je návratový box na knihy, který je přístupný 24 hod/denně a je urče-
ný pro návrat vypůjčených knih z Místní knihovny v Řepích a Městské knihovny 
v Praze. Knihu, kterou nestihnete vrátit v běžné otevírací době, můžete vložit 
do Biblioboxu umístěného před KC Průhon a Místní knihovnou Řepy.

MÍSTNÍ KNIHOVNA V PRAZE ŘEPÍCH, KC PRŮHON, SOCHÁŇOVA 1220/27, 163 00 PRAHA - ŘEPY
KNIHOVNA@PRUHON.CZ, +420 601 324 852, WWW.PRUHON.CZ

KNIHOVNA V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
Po dobu trvání mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem a uzavřením naší knihovny automaticky prodlužujeme všechny aktuální 
výpůjčky. Do doby znovuotevření knihovny nebudou účtovány žádné pokuty za pozdní vrácení knih z naší řepské Místní knihovny. Pokud chce-
te knihy přesto vrátit, využít můžete právě Biblioboxu. Více info na www.pruhon.cz. Výjimka: u knih vypůjčených z Městské 
knihovny v Praze nemůžeme výpůjčky prodloužit a prominout zpozdné bez vrácení. Buď knihy můžete vrátit do termínu konce výpůjční lhůty
do Biblioboxu a my knihy vrátíme, nebo kontaktujte přímo Městskou knihovnu v Praze. Více informací na jejich webových stránkách www.mlp.cz
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INFORMUJEME

ŘEPSKÝ
BIBLIOBOX
...VRÁTIT KNIHY JE

TAK SNADNÉ!

Jak funguje?
Je to snadné. Pokud chcete vrátit knihu, 
jednoduše ji hřbetem napřed vhoďte do 
boxu. Mechanismus boxu zabezpečuje, 
aby knihy nepadaly z velké výšky a dopad 
byl maximálně šetrný.

Kdy budou knihy vráceny?
Za běžného provozu by vám byly knihy odepsány
z čtenářského konta následující otevírací den 
knihovny, včetně výpočtu případného zpoždění.
V nynější mimořádné situaci, kdy je knihovna 
uzavřena, nejsou žádné sankce účtovány.

Co můžu vracet do 
Biblioboxu?
Do Biblioboxu můžete vhodit 
knihy a časopisy vypůjčené
z Místní knihovny v Řepích
a Městské knihovny v Praze.

Co nelze vracet do Biblioboxu?
Z technických důvodů nelze vracet knihy půjčené pro-
střednictvím MVS (meziknihovní výpůjční služby) - ty 
se vrací pouze při osobní návštěvě knihovny. Stejně tak 
do boxu nepatří zapůjčené CD. Do Biblioboxu nevha-
zujte ani jiné předměty než výše uvedené.

Co je Bibliobox?
Bibliobox je návratový box na knihy, který je přístupný 24 hod/denně a je urče-
ný pro návrat vypůjčených knih z Místní knihovny v Řepích a Městské knihovny 
v Praze. Knihu, kterou nestihnete vrátit v běžné otevírací době, můžete vložit 
do Biblioboxu umístěného před KC Průhon a Místní knihovnou Řepy.

MÍSTNÍ KNIHOVNA V PRAZE ŘEPÍCH, KC PRŮHON, SOCHÁŇOVA 1220/27, 163 00 PRAHA - ŘEPY
KNIHOVNA@PRUHON.CZ, +420 601 324 852, WWW.PRUHON.CZ

KNIHOVNA V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
Po dobu trvání mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem a uzavřením naší knihovny automaticky prodlužujeme všechny aktuální 
výpůjčky. Do doby znovuotevření knihovny nebudou účtovány žádné pokuty za pozdní vrácení knih z naší řepské Místní knihovny. Pokud chce-
te knihy přesto vrátit, využít můžete právě Biblioboxu. Více info na www.pruhon.cz. Výjimka: u knih vypůjčených z Městské 
knihovny v Praze nemůžeme výpůjčky prodloužit a prominout zpozdné bez vrácení. Buď knihy můžete vrátit do termínu konce výpůjční lhůty
do Biblioboxu a my knihy vrátíme, nebo kontaktujte přímo Městskou knihovnu v Praze. Více informací na jejich webových stránkách www.mlp.cz
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VELIKONOČNÍ PEČENÍ

VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ

Vážení čtenáři,
letošní Velikonoce, stejně jako mnoho jiné-
ho v současném dění, budou úplně jiné… 
Může za to koronavirus, jehož šíření ochro-
milo snad úplně všechno v našich životech.

V těchto těžkých dnech bychom přesto 
neměli zapomínat na drobné radosti, které 
nám mohou pomoci udržet si alespoň trochu 
dobrou náladu. Přinášíme vám tedy malý tip 
na velikonoční pečení. Možná trochu netra-
diční, ale vyzkoušejte a budete překvapeni!

VELIKONOČNÍ MAZANEC Z TVARO-
HOVÉHO TĚSTA
(z těsta lze s úspěchem vytvarovat i veli-
konoční věnec nebo na Vánoce použít na 
pečení vánočky)

Budeme potřebovat:
150 g másla
150 g krupicového cukru
2 žloutky

1 celé vejce
250 g měkkého tvarohu
Citronovou kůru
500 g hladké mouky
1/3 lžičky soli
2 prášky do pečiva

2 lžíce rumu
50 g nahrubo nasekaných ořechů
50 g rozinek
50 g kandovaného ovoce
Téměř 0,5 l mléka
Vejce na potření

Změklé máslo našleháme s cukrem, 
žloutky a vejcem. Přidáme prolisovaný 
tvaroh a znovu našleháme. Ochutíme 
nastrouhanou kůrou z omytého citronu. 
Nakonec přidáme ořechy, rozinky a kan-
dované ovoce, které jsme předem obalili 
v hladké mouce.  Následně přidáme prosá-
tou mouku se solí a kypřícími prášky, rum 
a po částech mléko – lijeme postupně, aby 
těsto příliš nezřídlo.  Z těsta buď vytvoříme 
válečky, které splétáme do copu na veli-
konoční věnec, nebo utvoříme bochánek 
na mazanec.

Dobrou chuť!
-RAS-

M ilí čtenáři Řepské 17. Dnes, když 
píši toto slovo k letošním Veliko-
nocům, je 22. březen a my spo-

lečně prožíváme již více než týden mi-
mořádných vládních opatření proti šíření 
koronaviru. Aktuálně je 1120 lidí nemoc-
ných, 6 vyléčených a zemřel první člověk 
na následky nákazy.

Až budete číst tato slova, situace bude 
patrně jiná. Letošní Velikonoce jsou na-
prosto výjimečné svým průběhem. My 
křesťané, stejně jako všichni lidé v naší 
zemi, je s největší pravděpodobností bu-
deme slavit pouze ve svých rodinách, ve 
společenství nejbližších. A přijímáme to 
jako službu druhým. Žádné veřejné boho-
služby. Tato nová nemoc nás postavila do 
jedné roviny. Přesto jsou a zůstávají Veli-
konoce, a to i ty letošní, svátkem naděje. 
Přes všechno, co se nyní děje, se dny 
budou prodlužovat, příroda se zazelená 
a ozdobí se novými květy. Pro nás křes-
ťany budou Velikonoce stejnou oslavou 
naděje, že tváří v tvář smrti, máme naději, 
že Ježíš Kristus nad smrtí zvítězil.

Píše se rok 2020. Přesně před sto lety 
si vybírala své oběti jiná pandemie – špa-
nělská chřipka. Tehdy si vyžádala více než 
50 miliónů lidských životů. Dnes jsme 
v oblasti poznání a lékařské vědy udělali 
veliký skok kupředu. Máme spolehlivé 
testy na detekci nemoci. Superpočítače 
v současnosti pracují a pomáhají vědec-
kým týmům objevit možný lék a vakcínu 

na novou nemoc. Internetové a doprav-
ní spojení urychluje výměnu informací 
a transport potřebných prostředků tam, 
kde je toho třeba. I v tom je naděje, že 
si současná nemoc nevyžádá tak vysoké 
lidské oběti. Doufejme. Ale jedna věc mě 
nepřestává udivovat: vnímám, jak moc se 
lidé dokázali semknout vůči této společné 
hrozbě. Jsou zde četné nabídky pomoci 
seniorům, náš důvtip vykrývá nedostatky 
v zásobování ochrannými pomůckami. 
A příkladů je mnoho. Jakoby ono vnější 
propojení světa moderními komunikač-
ními prostředky se přeneslo do našich 
niter. A uvědomujeme si, jak hluboce 
jsme propojeni s ostatními lidmi na celém 
světě, že tvoříme jednu rodinu. Nákaza se 
objevila koncem loňského roku. Netrva-
lo to ani tři celé měsíce a zápasíme s ní 
v naší vlasti. Jsme propojeni ve své síle, 
ale i ve své zranitelnosti. Nelze tedy už 
říkat: to je jejich problém. To, co se děje 
na druhém konci světa, se do jisté míry 
týká i nás všech.

Chtěl bych nám všem popřát, aby le-
tošní svátky, byť je prožijeme bezpochy-
by v mnohem vážnější atmosféře, nám 
vlily novou naději do našich životů. A ať 
tuto naději dokážeme s druhými sdílet. 
Velikonoce v naději přeji a také vyprošuji 
vám všem. 

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

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

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

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

ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

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

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

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

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

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

če, přehrávače, telefony apod.) 
•  stavební suť

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

  3. 4. 14-18 hod. Parkoviště Drahoňovského
  4. 4. 12-16 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
  9. 4. 14-18 hod. Parkoviště ul. Jiránkova
16. 4. 14-18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
17. 4. 14-18 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
24. 4. 14-18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
25. 4. 12-16 hod. Park. Na Moklině (u rest. U Sklíčka)

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

Možno odevzdat i jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích).

TRASA B – ČTVRTEK 9. 4.
1. ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085) 15.00-15.20
2. ul. Laudova (slepé rameno - nad ZŠ) 15.30-15.50
3. ul. Nevanova (proti bývalému zdravotnímu středisku č. 1079) 16.00-16.20
4. ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050) 16.30-16.50
5. ul. Mrkvičkova (dle možnosti zastavení) 17.00-17.20
6. ul. Na Fialce I.  17.30-17.50
7. ul. Brunnerova (parkoviště) 18.00-18.20
8. křižovatka ul. Březanova - U Boroviček 18.30-18.50

TRASA C – ČTVRTEK 30. 4.
1. křižovatka ul. Bendova - Bazovského (u parkoviště) 15.00-15.20
2. ul. Makovského (u č. 1394 - vjezd do podz. garáží) 15.30-15.50
3. ul. Galandova (u č. 1246) 16.00-16.20
4. ul. Španielova (u školy)  16.30-16.50
5. křižovatka ul. Španielova - Žufanova (parkoviště) 17.00-17.20
6. ul. Socháňova (slepé rameno - u školy) 17.30-17.50
7. ul. Vondroušova (u výtopny - u stání kontejnerů) 18.00-18.20
8. ul. Jiránkova (parkoviště) 18.30-18.50

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

Přistavované kontejnery budou s obsluhou. 

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

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

ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

KAM S BIOODPADEM 
Stanoviště BIOVOK:

 5. 4. 9-12 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
 12. 4. 9-12 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
 19. 4. 9-12 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
 26. 4. 13-16 hod. Parkoviště Laudova
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V roce 2019 byla novelizována Obecně 
závazná vyhláška č. 5/2007, která sta-
novuje způsob shromažďování, sbě-

ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
odpadů. Dále vymezuje druhy odpadů, které 
jsou občané povinni z komunálního odpadu 
vytřídit a stanoví povinnosti účastníků, kteří 
do systému vstupují. Od 1. 1. 2020, kdy vy-
hláška nabyla účinnosti, došlo k navýšení po-
platku za směsný komunální odpad (černé po-
pelnice) o 30 %. Od roku 2005 byl poplatek 
stejný, přestože náklady na svoz a likvidaci 
narostly více než o třetinu. Zvýšení poplatku 
tak pouze dorovnává rozdíl mezi skutečnými 
náklady obce na svoz a odstranění směsné-
ho komunálního odpadu a tím, co se vybere 
na poplatku. Z rozpočtu hl. m. Prahy i nadále 
zůstává plně hrazena služba sběru využitel-
ných složek odpadu (papír, plasty, sklo, kovy, 
nápojové kartony), přistavování velkoobjemo-
vých kontejnerů na objemný odpad a biood-
pad, svoz nebezpečných odpadů, provoz 
sběrných dvorů.

SMĚSNÝ ODPAD
Poplatek za směsný komunální odpad je sta-
noven na základě objemu sběrných nádob 
a frekvenci jejich svozu, plátcem poplatku je 
vlastník nemovitosti, u bytových domů pří-
slušné společenství vlastníků jednotek (SVJ). 
Vlastník nemovitosti (popř. SVJ) je povinen za-
jistit u svozové společnosti dostatečný objem 
sběrných nádob na směsný odpad s přísluš-
nou četností svozu.

BIOODPAD
Od 1. 1. 2020 rozšířil Magistrát hl. m. Prahy 
obecní systém nakládání s komunálním od-
padem o již existující službu svozu bioodpa-
du rostlinného původu, kterou v Praze v mi-
nulosti zajišťovaly pouze svozové odpadové 
společnosti, zejména Pražské služby, a.s. 
Město ze svého rozpočtu hradí 50 % z cel-
kové ceny za náklady na svoz bioodpadu. Po-
kud občan nevlastní kompostér, může si na 

bioodpad objednat nádobu, odložit odpad do 
přistavovaných velkoobjemových kontejnerů 
na bioodpad nebo odevzdat odpad ve sběr-
ných dvorech či v kompostárně hl. m. Prahy. 
Nádobu na bioodpad lze objednat v celoroč-
ním nebo v sezónním svozu (duben - říjen). 
O nádobu na bioodpad lze požádat vyplně-
ním registračního formuláře na webových 
stránkách Magistrátu hl. m. Prahy - https://
bio.praha.eu/formular/ nebo osobní návště-
vou kontaktního centra společnosti Praž-
ské služby, a.s.

Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemo-
vitostí volitelný a poplatek za svoz biood-
padu je nastaven v podobném režimu jako 
poplatek za směsný komunální odpad, tzn. 
plátcem poplatku je vlastník nemovitosti.

Bioodpad tvoří významnou část směsné-
ho odpadu. Čistý separovaný bioodpad je 
svážen do kompostáren v Praze a Středo-
českém kraji a dál slouží jako hnojivo. Další 
nespornou výhodou, kromě zhodnocení su-
rovin pro výrobu kompostu, je snížení obje-
mu směsného komunálního odpadu, s čímž 
souvisí i snížení počtu nádob na směsný ko-
munální odpad, a tedy, při správném třídění, 
úspora nákladů v domácnostech.

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč 
dle objemu nádoby a frekvenci svozu

DO SBĚRNÉ NÁDOBY NA BIOOD-
PAD PATŘÍ:
•  zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně 

citrusových plodů)
•  čajové sáčky, kávová sedlina včetně pa-

pírových filtrů
• papírové proložky od vajec

•  květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květináče)
•  tráva, plevel, drny se zeminou
•  košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
•  listí
•  větve keřů i stromů
•  piliny, hobliny, kůra, štěpka
•  seno, sláma
•  vychladlý popel ze spalování dřeva

Do sběrné nádoby na bioodpad nepatří:
•  maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
•  mléčné výrobky
•  vajíčka, včetně skořápek
•  zbytky z kuchyní rostlinného původu, 

které obsahují suroviny živočišného pů-
vodu (pokrmy z masa, z vajec a mléka)

•  zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těs-
toviny, knedlíky

•  skořápky z ořechů, pecky z ovoce
•  jedlý olej a tuk
•   zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýl-

ka domácích zvířat včetně exkrementů
•  peří, chlupy, vlasy
•  uhynulá zvířata
•  kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěpka
•   nebezpečné odpady
•   obalové materiály
•  vlhčené ubrousky

ING. DAVID ZLATÝ,
VEDOUCÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

ZMĚNY V SYSTÉMU SVOZU ODPADU V PRAZE

Třídění bioodpadu má cenu

Cenu Vašeho zdraví, 

lepšího životního prostředí 

i chutnějších potravin.

bioodpad.praha.eu

HMP_letak_bio_odpad_99x210_v14.indd   1 14/11/2019   15:50

objem 1x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x
nádoby za 2 týdny týdně týdně týdně týdně týdně týdně týdně

 (v litrech)

70 112 199 373 - - - - -

80 112 199 368 - - 896 - -

11 134 242 454 667 878 - 1 307 -

120 133 242 436 655 883 1 043 1 242 1 440

240 212 394 762 1 078 1 431 1 671 2 071 2 471

360 304 555 1 030 1 503 1 997 2 480 - -

660 553 998 1 890 2 782 3 673 - - -

1 100 770 1 388 2 601 3 838 5 060 5 915 7 458 9 001

 1x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x
 za 2 týdny týdně týdně týdně týdně týdně týdně týdně

 1x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x
 za 2 týdny týdně týdně týdně týdně týdně týdně týdně

 1x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x
 za 2 týdny týdně týdně týdně týdně týdně týdně týdně

 1x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x
 za 2 týdny týdně týdně týdně týdně týdně týdně týdně

 1x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x
 za 2 týdny týdně týdně týdně týdně týdně týdně týdně

 1x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x
 za 2 týdny týdně týdně týdně týdně týdně týdně týdně

 1x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x
 za 2 týdny týdně týdně týdně týdně týdně týdně týdně

 1x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x
 za 2 týdny týdně týdně týdně týdně týdně týdně týdně

objem 1x 1x 2x
nádoby za 2 týdny týdně týdně

 (v litrech)

120 56 112 224

240 90 179 359

 za 2 týdny týdně týdně
1x 1x 2x

 za 2 týdny týdně týdně
1x 1x 2x

 za 2 týdny týdně týdně

Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu za měsíc v Kč dle objemu nádo-
by a frekvenci svozu:
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ROZHOVOR

ANDÍLCI ZA ŠKOLOU 

Můžete nám stručně představit váš film?
Film Andílci za školou je teenage muzikál, 
který vychází ze stejnojmenného díla, jenž 
se hrálo v Divadle Broadway. Tento muzi-
kál pochází z hudební dílny Michala Davi-
da a texty k písním napsal Lou Fanánek 
Hagen. Děj filmu se točí kolem nově pří-
chozí deváťačky Nikoly, která se přistěhuje 
se svým otcem a mladší sestrou Anetou 
do nového města, a tím pádem i do nové 
školy. Ve třídě to má velmi těžké, protože 
ji kolektiv zprvu příliš nebere. Ale naštěstí 
není všem dnům konec a přes různé peri-
petie vše dopadne tak, jak má.

Prozradíte nám, kdo ze známých herců 
si ve filmu zahrál?
Velice rád. Autoritativní ředitelku školy 
si zahrála Kateřina Brožová, která svádí 
urputný boj jak s deváťáky, tak s oblíbe-
ným zeměpisářem Vojtěchem, kterého 
skvěle ztvárnil Petr Kolář. Filip Blažek si 
zahrál otce Nikoly v podání Nelly Řehořo-
vé a Anety (Ines Ben Ahmed). V dalších 
rolích uvidíte například Danu Morávkovou, 
Pavla Trávníčka, Pavla Kikinčuka, Karolínu 
Mališovou, Vojtu Drahokoupila a také na-
příklad řepského patriota Václava Upíra 

Krejčího. Zvláštností je, že svoji první roli 
ve filmu si u nás střihnul Michal David, 
a to jako školník.

Teď se dostáváme k tomu, proč je s vámi 
rozhovor v Řepské 17, proč jste si pro na-
táčení vybral právě Řepy?

Když jako první sdělím, že zde žiji skoro 20 
let, tak to bude celé vypadat jako moje po-
hodlnost a lenost. Pravda je však taková, 
že jsme dělali velmi poctivé lokace základ-
ních škol po celé Praze a Řepy nám z to-
hoto výběru vyšly opravdu nejlépe. Splňo-
valy jak praktické požadavky pro natáčení, 
tak i estetické hledisko. Nechtěl jsem to-
tiž načančanou secesní školu, ale základ-
ku sídlištního typu, do které chodí větši-
na dětí v téhle republice. A kromě jiného 
nám vyšla velice vstříc i paní starostka Jit-
ka Synková.

Jakou základní školu jste si tedy nako-
nec vybrali?
Se štábem jsme zakotvili na základní ško-
le Jana Wericha, kde se odehrává pod-
statná část děje. Drtivou většinu dalších 
lokací jsme také zvládli natočit v Řepích. 
S kamerou jsme se podívali například před 
městský úřad, do hasičárny, ke klášteru, 
do dvou řepských rodinných domů, ale 
také do dalších míst a zákoutí naší měst-
ské části. 

ZDROJ: ROZHOVOR S REŽISÉREM 
FILMU JANEM LENGYELEM

Nový film, který měl mít premiéru již v březnu (díky celorepublikovým 
opatřením, které byly spojeny s šířením nemoci Covid-19, musela 
být však odsunuta) se z velké části natáčel v naší městské části. 
Přinášíme vám tedy rozhovor s režisérem Janem Lengyelem.
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TÉMA MĚSÍCE DUBNA
V dubnu jsme oslovili radního a místopředsedu Komise pro Sportovní centrum Řepy Mgr. Václava Soukupa (ODS) a členy Komi-
se pro Sportovní centrum Jiřího Masopusta (PLUS) a Miroslava Bartoše (KSČM).

V čem vidíte přínos nového řepského sportovního centra?

Mgr. VÁCLAV 
SOUKUP 
(ODS)

Sportovní centrum Na Chobotě přináší 
občanům Řep především nové možnosti 
sportovního a relaxačního vyžití. Plavecký 
bazén s relaxační zónou jistě uspokojí jak 
kondiční plavce, tak i „vodomily“, kteří oce-
ní podvodní masáže v teplé vodě. Velkým 
přínosem je plavecký bazén v dochozí vzdá-
lenosti především pro naše školáky, kteří 
mají povinné plavání a jejichž rodiče tak 
ušetří za dopravu do vzdálenějších dostup-
ných bazénů, nemluvě o časové úspoře. 

V dnešní době stále populárnější sau-
nování si jistě najde své příznivce, kteří 
ocení blízkost saunového světa od svých 
domovů.

Sportovní hala přináší další možnosti 
sportování pro naše občany, ať už orga-
nizovaných ve sportovních klubech nebo 
v individuálních sportovních disciplínách 
v závislosti na nabídce vedení sportovního 
centra. Pokud někdo není sám aktivním 
sportovcem nebo se věnuje sportu, který 
se v hale nebude provozovat, může se 
těšit na jistě zajímavou sportovní podíva-
nou při různých mistrovských zápasech ve 
sportech, které budou využívat pronájem 
haly. K vidění budou i mezinárodní zápasy, 
turnaje či mistrovství.

Venkovní areál nabídne své prostory 
milovníkům tenisu, volejbalu nebo pétanqu 
a zároveň poslouží k příjemným procház-
kám kolem Řepského potoka.

Ubytovací kapacita poslouží nejen spor-
tovcům v době turnajů či soutěží, ale 
mnoho řepských obyvatel tak může vyřešit 
i problém s ubytováním svých příbuzných, 
kteří přijedou za nimi na návštěvu a chtějí 
pobýt déle. 

Závěrem musím říct, že jsem rád, že 
vedení MČ Praha 17 našlo odvahu a sílu 
dokončit toto velké dílo a po mnoha letech 
komplikací a složitých jednání otevřít spor-
tovní centrum pro veřejnost. A já jsem hrdý 
na to, že jsem mohl být u toho.

JIŘÍ
MASOPUST 
(PLUS) 

Záměr výstavby nového sportovního 
centra se od začátku neustále vyvíjel. Až 
uzrál do finální podoby, která nás, občany, 
snad bude těšit a uspokojovat. Dovolte 
mi, abych se ohlédl časem o mnoho let 
nazpět. 

Vše začalo odvážnou rozvojovou poli-
tikou vedení městské části ve volebním 
období 2006-2010. Tehdy vedení městské 
části pochopilo nutnost změny. Reagovat 
na požadavky občanů a změny pohledu na 
budoucí nutný rozvoj městské části. Vel-
kou úlohu tehdy sehrála občanská platfor-
ma Sdružení za rozvoj Řep. Sami občané, 
kterým stále patří můj obdiv a poděkování, 
se spontánně zapojili do dnes již historic-
kého dění, které vyústilo v prodej obecních 
bytů oprávněným nájemníkům, chcete-li 
privatizaci bytů v Řepích. Za pomoci fi-
nančních prostředků z privatizace se naše 
městská část začala proměňovat. Mohly 
se začít konečně rekonstruovat školy, škol-
ky, dětská hřiště. Privatizované domy se 
začaly opravovat, zateplovat. V této době 
na základě průzkumu potřeb obyvatel naší 
městské části vznikla první myšlenka vzni-
ku nového sportovního centra. 

K zásadnímu nárysu uspořádání sklad-
by sportovišť a bazénu došlo ve volebním 
období 2010-2014. Tento projekt byl také 
kladně hodnocen občany při tvorbě Stra-
tegického plánu rozvoje městské části 
Praha 17. Já osobně vidím budoucí pří-
nos řepského sportovního centra nejen 
v naplnění potřeb sportovních klubů, žáků 
škol, výuky plavání či sportování seniorů, 
ale především také k potřebné relaxaci. 
Přeji si, aby každý z nás si mohl najít svůj 
sportovní či relaxační zážitek v našem 
společném řepském sportovním centru.

MIROSLAV 
BARTOŠ
(KSČM)

Tak konečně Sportovní centrum v Ře-
pích stojí. V době, kdy píši tyto věty, mělo 
dojít ke slavnostnímu otevření. Nestane se 
tak. Do cesty se nám postavila pandemie 
koronaviru a odložila zahájení provozu. Dou-
fám, že je to poslední překážka, která nám 
bude stát v cestě. Jeho výstavbu provází 
problémy již od počátku. Je to více než 
10 let, kdy se začala realizovat myšlenka 
výstavby sportovního areálu. Nejdřív se 
počítalo pouze s výstavbou sportovní haly 
a venkovních sportovišť. Pak následoval 
dlouhý boj, aby se součástí stal i plavecký 
bazén, po kterém volala řepská veřejnost. 
Následovaly přípravy na samotnou vý-
stavbu. Projekt, výběr zhotovitele, výběr 
provozovatele a vše ostatní co s takovou 
stavbou souvisí. V průběhu stavby se začaly 
objevovat problémy, které nebylo možné 
předvídat, a samotnou výstavbu kompli-
kovaly. Vrchol všeho byl zásah státní moci 
v zastoupení ÚOHSu, který svým rozhod-
nutím vrátil stavbu o několik měsíců zpět. 
Nechci zde tyto problémy rozebírat, neboť 
to sem nepatří. Jen bych si přál, aby si čte-
nář i návštěvník uvědomil, že realizace to-
hoto projektu nebyla rozhodně jednoduchá.

Nyní stavba stojí a já doufám, že po-
skytne našim občanům kvalitní prostor 
pro sportovní i kulturní vyžití. Máme zde 
sportovní oddíly, které si zaslouží, aby svůj 
sport mohly provozovat na kvalitních spor-
tovištích, která areál nabízí. Určitě přinese 
i užitek našim školám, které budou moci 
provádět výuku plavání přímo v Řepích. 
Široké spektrum sportovišť umožní obyva-
telům Řep sportovní vyžití v řadě odvětví. 

Měl jsem možnost sledovat výstavbu 
areálu od samého začátku a tak vím, co 
práce jeho realizace stála, a tak bych si na 
závěr přál, aby si tento areál nadlouho ucho-
val vzhled a kvalitu, která by umožňovala 
plně užívat jeho širokou nabídku. Abychom 
si i za pár let mohli říci, tady máme pěkná 
sportoviště. 

Redakční rada nenese odpovědnost za správnost uvedených informací. Zodpovědný je autor příspěvku se všemi důsledky z toho plynoucími.
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INFORMUJEME

V SÍTI – FILM, KTERÝ JDE ZA HRANU

Po prvních upoutávkách a reportá-
žích z natáčení jsme pochopili, že 
se nám tu předkládá třaskavé téma, 

které svým dosahem půjde daleko za hra-
nu a překoná naše představy, co se na in-
ternetu děje. Film pojednávající o sexuál-
ních predátorech číhajících na sociálních 
sítích na nezletilé děti, dává tušit dopředu, 
že nepůjde o jednoduše uchopitelné téma, 
jak ze strany tvůrců, tak ze strany diváka. 

Pro natáčení snímku byla v castingu 
vybrána tři plnoletá děvčata, která vypadají 
na 12 let a ve třech uměle vytvořených 
pokojíčcích, byla po deset dnů, pod dozo-
rem štábu a také psychologů a právníků, 
vystavena otevřenému virtuálnímu pro-
storu a číhajícím dravcům. Děvčata byla 
se situací a úskalími seznámena ihned 
v počátcích, během konkurzu, a sama se 
vlastně stala součástí tvůrčího týmu. To, 
co následovalo, překvapilo nakonec všech-
ny zúčastněné.

Během krátké doby jsme společně 
s vedoucí Odboru školství a kultury a ředi-
telkami našich dvou základních škol začali 
jednat s distributorem filmu, společností 
Aerofilms, o poskytnutí filmu pro školní 
projekce. Byli jsme ze strany distributora 

informováni, že film je připraven ve dvou 
verzích; od 15 a od 12 let věku. Kromě 
běžných kin probíhají v síti jejich kin, tedy 
v Kinech Aero, Světozor a Bio Oko, také 
projekce filmu ve verzi 12+ a některé do-
konce doplněné o diskuse s tvůrci, prota-
gonisty filmu a odborníky na dané téma. 

Ještě před premiérou, která proběh-
la 27. února, se podařilo najít a zajistit 
vyhovující termín pro obě školy. Pro ZŠ 
genpor. Fr. Peřiny byl potvrzen na 13. 
března v kině Bio Oko a pro ZŠ Jana We-
richa na 21. dubna v kině Světozor. Tento 
dokonce se zmíněnou diskuzí po projekci. 
Pro velký zájem stran pedagogů a rodičů, 
nejen na sociálních sítích, jsme dále začali 
vyjednávat o možnosti připravit dodatečné 
diskuse pro žáky a učitele u nás v Řepích, 
ve školách nebo v KC Průhon a které by 
byly financovány městskou částí Praha 17. 

Celé se to nakonec zastavilo na sou-
časné situaci, která hluboce postihla nás 
všechny, s rozšířením pandemie korona-
viru a důsledky vládních opatření. Termín 
projekce 13. 3. paní ředitelka Pavlišová 
prozřetelně, z důvodu prevence, zruši-
la ještě před nástupem těch největších 

problémů a ohledně termínu pro ZŠ Jana 
Wericha počkáme, co přinese vývoj nad-
cházejících dní. Přesto, že i zde jsem velmi 
skeptický, pokusíme se s distributorem 
najít náhradní termíny, jak pro projekce, 
tak pro diskuse. Jedinou, bohužel velmi 
smutnou výhodou celé situace je fakt, že 
téma filmu v dohledné době jen tak neze-
stárne a potýkat se s ním my rodiče, naše 
děti i učitelé budeme jistě i do budoucna. 

Měl jsem příležitost film vidět a mohu 
vám říci, že jako rodič děvčete, které se 
rychlými kroky blíží inkriminovanému věku, 
jsem byl opravdu překvapen a zděšen! 
Nejen statistikami, které film nabízí a tím, 
kolik nezletilých již bylo sexuálním útokům 
na internetu vystaveno a potvrdilo nějakou 
zkušenost. Nejen tím, jakou rychlostí začali 
dospělí muži kontaktovat účinkující děvča-
ta. Byl jsem šokován naprostou absencí 
sebereflexe dospělých svéprávných mužů, 
kteří většinou pod svými jmény a přímo 
na kameru komunikovali s (pro ně) dětmi! 
Komunikovali v tom lepším případě. A to 
i ve chvíli, kdy někteří byli konfrontování 
přímo samotnými tvůrci. 

Vítu Klusákovi se nedá upřít jedna věc. 
Jakkoliv mohou některé scény působit 
trochu účelově, dokáže na formátu doku-
mentu vystavět hluboký a napínavý příběh 
plný zvratů a vyskládat dramatické finále. 
Na konci tohoto finále si Policie České re-
publiky vyžádala filmový materiál a padají 
první žaloby a dokonce rozsudky! 

Situace je v tuto chvíli taková, že se 
do kina v dohledné době nedostaneme. 
O to více je však třeba dbát na bezpečnost 
našich dětí. Kromě jejich domácí výuky se 
na nás nyní valí další problém, a to je ne-
bezpečí, které na ně čeká na síti. Tím víc, 
čím víc budou doma. Oni se budou nudit 
a nám chtě nechtě „pít krev“. Dbejte na 
prevenci a nebojte se se svými dětmi ho-
vořit. V první řadě jsou v nebezpečí oni. Ať 
už díky nevhodnému kontaktu na internetu 
nebo v horším případě fatálnímu kontaktu 
osobnímu nebo pocitu, že nakonec jsou to 
oni, kdo dělají něco špatného. 

Téma jsem také otevřel na posledním 
zasedání Komise pro kulturu a vzdělávání 
a jednomyslně jsme doporučili radě MČ 
Praha 17 podpořit projekce filmu a další 
diskuse na toto téma. Ve chvíli, kdy to 
bude alespoň trochu možné, naplánujeme 
další termíny a budeme vás informovat, ať 
už prostřednictvím vašich škol nebo oficiál-
ních kanálů městské části. Tedy na webu, 
Facebooku a zde v Řepské 17.

JOSEF DIRBÁK, 
PŘEDSEDA KOMISE PRO KULTURU 

A VZDĚLÁVÁNÍ
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INFORMUJEME

KONTEJNERY S LOGEM 
KLOKANA POMÁHAJÍ FONDU 
OHROŽENÝCH DĚTÍ

Po celý rok, počínaje zářím 2019 
a konče červencovo-srpnovým čís-
lem v roce 2020, bude v každé Řep-

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

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

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

ZA REDAKČNÍ RADU 
JAN BÖSSER

Pokud plánujete jarní obnovu šatníku, 
nebo vaše děti přes zimu zase povy-
rostly a budou potřebovat nové ob-

lečení, možná přemýšlíte, co s vašimi již 
nepotřebnými věcmi. Když je v Praze 17 ode-
vzdáte do kontejnerů s logem klokana, pomů-
žete tím Fondu ohrožených dětí.

Odevzdané věci putují dětem do Klokán-
ků, kromě toho z každého kilogramu sesbí-
raného materiálu přispíváme jednou korunou 
Fondu ohrožených dětí.

„Za dobu existence našeho projektu už 
jsme Klokánkům kromě materiální podpory 
pomohli částkou přesahující 1 milion korun, 
což by se nepodařilo bez spolupráce s měs-
tem a především dobré vůle lidí,“ děkuje 
Pavlína Klementová, která je tváří  projektu 
KlokTex.cz.

V městské části Praha 17 stojí více než 10 
kontejnerů s logem klokana.

Například v ulicích Šímova či U Boroviček, 
v Čistovické ulici poblíž autosalonu Ferrari, 
nebo v křížení ulic Čistovická a K Motolu.

„Lidé do nich mohou odkládat oděvy, tex-
til či spárované boty v dobrém stavu, nejen 
v dětských, ale i v dospělých velikostech. 
V Klokánkách totiž nacházejí útočiště děti 
a mládež až do věku 18 let. Věci je nejlepší 
uložit do igelitové tašky či do pytle, což zaručí, 

že nedojde k jejich poškození či znečištění,“ 
vysvětluje Klementová.

CO SE NEVYUŽIJE V KLOKÁNKÁCH, 
PUTUJE DO ZEMÍ TŘETÍHO SVĚTA.
Projekt KlokTex.cz podporuje všech 15 zaří-
zení Fondu ohrožených dětí v České repub-
lice, která mají celkovou kapacitu 322 míst. 
Děti a mládež v nich dostanou péči, která je 
alternativou ústavního umístění, jenže finanč-
ní podpora Klokánků ze strany státu je ne-
dostačující. I proto před více než deseti lety 
vznikl charitativní projekt KlokTex.cz, který se 
za loňský rok stal nejvýznamnějším dárcem 
Fondu ohrožených dětí. 

SOUTĚŽ ŘEPSKÉ 
SEDMNÁCTKY

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

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

Řepský 
Všeználek

OTÁZKA Č. 8 – DUBEN 2020

Součástí řepského hřbitova v Žalan-
ského ulici je i oddělený řádový hřbi-
tov sester z Domova sv. Karla Boro-
mejského. Na tomto pietním místě 
stojí kaplička, kterou na přelomu tisí-
ciletí navštívili filmaři.                                                     

Všeználek se tentokrát ptá: V jakém 
filmu si kaplička zahrála?

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ
– ÚNOR / 2020

Podle legendy sv. Martin, tehdy ještě 
ne svatý, co by římský voják potkal na 
jedné ze svých cest promrzlého a po-
lonahého žebráka. Rozťal mečem svůj 
vojenský plášť a jednu polovinu věno-
val onomu nuzákovi. Krátce po této 
události se nechal pokřtít a vystou-
pil z armády.

Hledáte si informace na internetu, 
radíte se s lékařem, lámete si hla-
vu nad tím, jak to zvládnete? Rádi 

byste si promluvili s někým, kdo je v po-
dobné situaci a kdo vám rozumí? 

Právě pro osoby pečující o blízkého člově-
ka s demencí jsou určené kurzy, které budou 
probíhat od dubna do listopadu v Domově 
pro zrakově postižené Palata v Praze 5. 

Přihlásit se můžete na mailu 
kurzy@apsscr.cz, uveďte následující úda-
je: jméno a příjmení, telefon, bydliště a ter-
mín, ve kterém se chcete kurzu zúčastnit. 

Kurzy probíhají v těchto termínech: 
18. 4., 16. 5., 6. 6., 13. 7., 3. 8., 29. 8., 12. 
9., 24. 10., 21. 11., 28. 11. v čase od 9 hod. 
nebo od 13 hod. a trvají vždy 3 hodiny. 

Dozvíte se tady, jak nemoc probíhá, jak 
komunikovat s člověkem s demencí, jak 
ho podpořit, jak mu přizpůsobit domov 
i denní režim, jaké máte možnosti podpory 
a další důležité informace.

Vzdělávání je navíc podpořeno využitím 
speciální technologie virtuální reality, díky 
níž se můžete na svět podívat očima člo-
věka s demencí a na vlastní kůži prožít, jak 
tento člověk vnímá své okolí a jaké pocity 
to v něm může vyvolávat. 

Aplikace k navození demence pomocí 
virtuální reality byla vyvinuta v Austrálii, 
v ČR ani jinde v Evropě doposud nebyl 
podobný produkt k dispozici. Australská 
verze byla upravena do českého jazyka, 
včetně všech doprovodných materiálů – 
prezentace, brožur a letáků. 

Kurzy organizuje Asociace poskytovate-
lů sociálních služeb ve spolupráci s Nadací 
Krása pomoci. 

Vzdělávací projekt je finančně podpořen 
Magistrátem Hlavního města Prahy a kur-
zy jsou tedy ZDARMA.

Pro všechny hrdiny, kteří se každý den 
starají o to, aby život člověka s demencí 
byl o něco lehčí, máme vzkaz: Nejste 
v tom sami.

KURZY PÉČE O ČLOVĚKA S DEMENCÍ
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KALENDÁŘ AKCÍ

Konání všech akcí závisí na aktuální situaci
spojené s epidemií nemoci Covid-19.

1. 4. - 30. 4. Procházka Vysočinou s Lidmilou Annou Dohna-
lovou – výstava obrázků Lidmily Dohnalové, výtvarnice z Vel-
kého Meziříčí. Refektář, vstup volný.

13. 4. Velikonoční koncert v  podání Břevnovského chrá-
mového sboru a orchestru pod vedením Adolfa Melichara, 
soprán – Gabriela Pešinová, na programu: C.Monteverdi, J. 
S. Bach, F. X. Brixi, R. Stolz, M. Frisina a další.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17 hod.

16. 4. Klavírní a  violoncellový koncert, účinkují mladí hu-
debníci: Klára a Tereza Semerádovy, Janick a Filip Čechovi, 
Valentýna Hoidekrová a Magdaléna Nováková, na programu: 
W. A. Mozart, L. Dusík, F. Chopin, P. I. Čajkovskij, F. X. Du-
šek, A. Piazzolla a další.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

19. 4. Kakofon aneb Duben – v tónině budem, koncert smí-
šeného sboru Kakofon a dětského pěveckého sboru Kuřát-
ka, na programu renesanční skladby, spirituály a české i za-
hraniční lidové písně.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

23. 4. Koncert studentů Gymnázia a Hudební školy hlavního 
města Prahy a Pražské konzervatoře z třídy prof. Jaroslava 
Kulhana, prof. Radky Beranové a prof. Hany Forsterové, na 
programu A. Vivaldi, B. Bartók, J. Hubay, L. Janáček a další.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

24. 4. Flétna a klavír – jarní koncert žáků Zuzany Hrbkové 
z KC Průhon.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

26. 4. Hudební zamyšlení, účinkuje: Duo Dacapo (Kateři-
na Macourková Hlaváčová - flétna, Michal Macourek - klavír) 
a Marie Fajtová - zpěv, na programu: A. Dvořák, W. A. Moza-
rt, L. van Beethoven, Ch. Widor a další (náhrada za zrušený 
březnový koncert).
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod. 

3. 5. Odpoledne s Bel Cantem – operní árie, písně a duety, 
účinkují: studenti zpěvu MgA. Martina Vodrážky Jitka Adamík, 
Micheala Faifrová, Jana Karfusová, Martin Oláh, Lena Korn-
blad, Isaac Soto, na programu: díla G. F. Händela, A. Dvořá-
ka, W. A. Mozarta, R. Strausse, F. Tostiho aj.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO
PROGRAM
NA DUBEN 2020

ŠACHOVÝ TURNAJ
O POHÁR STAROSTKY
MČ PRAHA 17
Vzhledem k současné situaci spojené s epidemií nemoci Co-
vid-19 je turnaj plánovaný na 18. dubna 2020 v této chvíli zrušený.

MČ Praha 17 by ráda akci realizovala v pozdějším termínu, 
o kterém vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení!

Letní tábory
     2020

Pro děti

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠKY NA WWW.PRUHON.CZ/KURZY

CHCEŠ ZAŽÍT DOBRODRUŽSTVÍ?
ŘEKNI DOMA, AŤ TĚ PŘIHLÁSÍ NA

LETNÍ TÁBOR KC PRŮHON!
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ČARODĚJNICKÁ
SOUTĚŽ PRO DĚTI
Nakresli vlastní čarodějnici a zúčastni se soutěže o ceny s Místní knihovnou 
v Praze v Řepích a KC Průhon. Jakou čarodějnici nakreslíš je jen na tobě. Ča-
rodějnici s koštětem, netopýrem, či kočkou. Pod obrázek uveď svoje jméno 
a příjmení, věk, telefonní číslo nebo e-mail (na který zašleme info s případ-
nou výhrou). Obrázek pošli do 30. 4. 2020 (vyfocený/nascanovaný) na e-mail 
knihovna@pruhon.cz, přes zprávu na Facebooku Místní knihovna Praha - 
Řepy (fb.com/knihovnarepy), nebo vhoď do schránky KC Průhon (vlevo vedle 
vchodu na stěně budovy). Soutěž je určena pro děti MŠ a 1. stupeň ZŠ.

SPOJOVAČKA 
ČARODĚJNICE
Kromě soutěže jsme pro 
tebe připravili spojovačku 
čarodějnice. Pospojuj body 
od čísla 1 do 126.
Strašidelnou čarodějnici si 
pak vymaluj �xami nebo 
pastelkami.

Přihlášením do soutěže souhlasíte se zpracováním osobních údajů v rozsahu jednotlivých položek,
které budou zpracovány pouze za účelem soutěže a budou uchovány po dobu trvání soutěže.
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Velikonocní
v.

soutěž pro školáky
Zapoj se do soutěže od Místní knihovny v Praze v Řepích
a vyhraj hodnotnou cenu! Jak na to? Napiš básničku!
Napiš básničku o 1 - 4 slokách, která bude obsahovat tyto 3 slova - Velikonoce, 
zajíc, kraslice. Slova můžeš napsat i v množném čísle, i jiném pádu (např. dva 
zajíci, mám kraslici). Pod báseň uveď svoje jméno a příjmení, věk, tel. číslo nebo 
e-mail (kam můžeme zaslat info s případnou výhrou). Vše pošli do 30. 4. 2020 
na e-mail knihovna@pruhon.cz, přes zprávu na Facebooku Místní knihovna 
Praha - Řepy (fb.com/knihovnarepy), nebo vhoď do schránky KC Průhon (vlevo 
vedle vchodu na stěně budovy). Pokud budeš psát básničku ručně, piš prosím 
čitelně velkými písmeny. Těšíme se na všechny velikonoční básničky! :) 

Přihlášením do soutěže souhlasíte se zpracováním osobních údajů v rozsahu jednotlivých položek, 
které budou zpracovány pouze za účelem soutěže a budou uchovány po dobu trvání soutěže.

VYTVOŘ SI ZÁLOŽKY DO KNÍŽKY
1. VYSTŘIHNI ZÁLOŽKY JELENA A KOALY A POTÉ NA SPODNÍ ČÁST DEJ LEPIDLO.
2. NALEP ZÁLOŽKY NA TVRDŠÍ PAPÍR (ČTVRTKU), ABY BYLY ZÁLOŽKY PEVNÉ.
3. NALEPENÉ ZÁLOŽKY OBSTŘIHNI PŘESNĚ PODLE JEJICH TVARU.
4. ZÁLOŽKY JSOU HOTOVÉ, MŮŽEŠ JE POUŽÍT DO KNIHY, NEBO SEŠITU JAKO METR.
     POKUD JSI STŘÍHAL ROVNĚ MÁŠ PRAVÍTKO SE ZVÍŘATY S JEJICH HÁDANKOU.
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HÁDANKA: Uhádneš všechny zvířátka na záložkách?
Nevíš si rady? Zkus encyklopedii zvířat, určitě ti pomůže!
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Petr Císařovský
Bohumil Eliáš ml.
Stanislav Hanzík
Xenie Hoffmeisterová
Barbora Chládková
Vojtěch Malaník
Jaromír Rybák
Jaroslav Urbánek
Jasan Zoubek

Vzhledem k mimořádným opatřením budou 
další informace upřesněny na www.pruhon.cz 
a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení

KC Průhon 
Socháňova 1220/27 
Praha 6 - Řepy
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ŠKOLY INFORMUJÍ

Ve druhém únorovém týdnu mohli kolemjdoucí u naší ško-
ly pravidelně vídat sanitku. Naštěstí nešlo o žádný zdra-
votnický zásah, ale o plánovaný výukový program, jehož 

se postupně zúčastnili žáci všech tříd.
Pod heslem „I Vaše ruce mohou zachránit život“ se děti po-

stupně seznámily s riziky krvácení, zlomenin a zástavy dechu 
a také si vyzkoušely možnosti základního ošetření pod vedením 
operátora záchranné služby. Právě komunikace s operátorem se 
pro úspěšné poskytnutí pomoci ukázala jako klíčová.

Profesionální záchranáři, kteří celý kurz vedli, přistupovali 
k žákům přiměřeně jejich věku a dokázali je zaujmout tak, že si 
důležité informace mohli snadno zapamatovat. 

BARBORA BOUSOVÁ, ZŠ J. WERICHA

Díky grantu Hospodářské komory hl. města Prahy se v pon-
dělí 17. února přípravná třída naší školy zdarma zúčastnila 
programu polytechnické výchovy přímo v prostorách Krá-

lovství železnic u Anděla. Žáci si nejprve prohlédli expozici ko-
lejišť a navštívili řídící počítačové centrum celého zařízení. Dále 
měli jedinečnou možnost nahlédnout do servisní místnosti a vi-
dět údržbu modelových lokomotiv technikem. Následně v kinosá-
le proběhla beseda s lektorkou na téma doprava se závěrečným 
kvízem. Na závěr si děti měly možnost postavit jednoduchý že-
lezniční okruh s elektronicky ovládaným vláčkem, se kterým si 
všechny velmi pěkně pohrály.

Děti si z návštěvy odnesly spoustu zážitků a nových informací.  
TEREZA ČADKOVÁ, ZŠ J. WERICHA

Měsíc únor je již tradičně vyhrazen pro recitační soutěž. Ani 
letos tomu tedy nebylo jinak. Děti mezi sebou soutěžily 
nejprve v jednotlivých třídách, ty nejlepší pak postoupily 

do školního kola, které se uskutečnilo v odpoledních hodinách pro 
druhý stupeň dne 10. 2. 2020 a pro první stupeň dne 18. 2. 2020. 
Celkem se zúčastnilo 61 mladých recitátorů v pěti kategoriích.

Ve společenské místnosti školy, kde soutěž probíhala, zazněly 
nejen básně různých autorů, od vtipných až po ty vážnější, někteří 
žáci interpretovali dokonce i vlastní tvorbu. Porotu i posluchače 
zaujalo rovněž dramatické ztvárnění monologu Salome v podání 
žákyně 9. ročníku. 

Z prózy děti interpretovaly úryvky románu J. K. Rowlingové o Ha-
rrym Potterovi. Je vidět, že příběhy o čarodějnickém učni jsou mezi 
dětmi stále populární. Mimo soutěž vystoupila s úryvkem z knihy 
Deník mimoňky vítězka loňského obvodního kola Ella Vápeníková.

Oblíbenými autory mladších žáků zůstávají Jiří Žáček a Jiří 
Havel, rádi se však vracejí i k Františku Hrubínovi. Netradičně 
pojali své soutěžní vystoupení Denisa Janovská a Patrik Kincl, 
kteří Hrubínovu Červenou Karkulku předvedli formou rozhovoru.

Mezi nejlepší recitátory kategorie 6. a 7. tříd patří Nela Krump-
hanzlová a Nela Maršíková, v kategorii 8. a 9. tříd zvítězily Klára 
Semorádová a Johana Svobodová. Všechny tyto žákyně v březnu 
reprezentovaly naši školu v obvodním kole Pražského  poetického 
setkání. K nim se připojila absolutní vítězka z prvního stupně Lea 
Hurábová a vítěz kategorie 4. a 5. tříd Jan Fidler.

Všem účinkujícím děkujeme za účast, divákům za podporu, 
vítězům gratulujeme a držíme palce do obvodního kola. Těšíme 
se opět příště. 

KATEŘINA ČELOUDOVÁ A BARBORA BOUSOVÁ, 
ZŠ J. WERICHA

DNY PRO ZÁCHRANU 
ŽIVOTA

RECITAČNÍ SOUTĚŽ ŽÁKŮ   

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 
V KRÁLOVSTVÍ 
ŽELEZNIC

foto: Tereza Čadková

foto: Barbora Bousová

foto: Barbora Bousová
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VĚDĚLI JSTE, ŽE 
OLYMPIÁDA NENÍ JENOM 
JEDNA?

VIETNAM – BESEDA

Konec zimy a začátek jara v naší škole neznamená jenom 
masopust, jehož oslavám se věnovaly zejména třídy prv-
ního stupně, ale především se odehrávají olympiády. No-

vodobá olympiáda, tak jak ji lidem představil P. de Coubertin, je 
oslavou sportu, ale naši žáci se v posledních měsících předhá-
něli v mistrovství ve vyučovacích předmětech!

Svou náklonnost k českému jazyku prokazovali žáci 8. a 9. 
tříd při řešení jazykového rozboru a psaní slohové práce na téma 
„Překvapení“. Nejúspěšnějším byl H. Byche (9. A), pak N. Mar-
ková (9. A) a V. Linhartová (9. A). 

Trochu z jiného soudku, ale stále o češtině, bylo i školní kolo 
Pražského poetického setkání, což je soutěž v přednesu umělecké-
ho textu. Sešlo se více než 20 žáků 2. stupně a recitovali básničky 
nebo přednášeli souvislý text. S textem „Jak ulovit krokodýla“ 
vyhrál J. Frey Gololobov (7. C) za mladší žáky a za starší L. Kostel-
níková (9. B) s textem Hrdý Budžes. Další místa obsadili J. Krause 
(6. A), E. Tomanová (6. D); J. Tomšíček (8. B) a V. Šulcová (8. A).

Ačkoliv se často říká, že děti nemají rády matematiku, na naší 
škole se Pythagoriády nezaleklo 91 žáků! Úspěšnými řešiteli škol-
ního kola se stali (po ročnících): O. Kovalčuk (5. F), J. Leščinský 
(5. E), G. Mammadova (5. A); D. Hájevský (6. F), D. Linhart (7. D), 
V. Štěpánek (8. C) a H. Pachovská (8. C)

Náročnější úroveň si mohli žáci vyzkoušet také při řešení ma-
tematické olympiády, která se pořádá jenom pro luštitele z 5. a 9. 
ročníku. V této soutěži se nezřídka stane, že žádný z účastníků 
není úspěšným řešitelem, a přesto se jich na naší škole v 5. 
třídách našlo hned několik: M. Kačmaříková, A. Nevěřilová, K. 
Dlasková, D. Škapa, V. Štěpán.

V 9. ročníku byl úspěšným řešitelem J. Trčka (9. B), který se 
také statečně utkal se žáky z víceletých gymnázií a škol s rozší-
řenou výukou matematiky a byl jim důstojným soupeřem.

Olympiáda z dějepisu byla letos zaměřena na období mezi 
světovými válkami. Školní kolo vyhrál D. Varmuža (9. B), který 
se poté v okresním kole umístil v 1. polovině startovní listiny.

V biologické olympiádě vědečtí dobrodruzi určovali názvy rostlin 
a živočichů a dokonce některé úkoly řešili laboratorně v praxi. Zvítězil 
J. Krause (6. A), další byli R. Knapová (6. E), J. Frey Gololobov (7. C), 
v kategorii starších žáků získala nejvíc bodů P. Plecitá (8. D), a na 
dalších místech se umístili H. Pachovská (8. C), J. Tomšíček (8. B).

V zeměpisné olympiádě se ve znalostech a orientaci na mapě 
soutěžilo ve třech kategoriích, mezi nejmladšími žáky získal nejvíc 
bodů J. Krause (6. A), a pak Y. Bulygina (6. D), J. Joura (6. D); 
v mladších žácích byl nejlepší A. Novotný (7. D), a dále se umís-
tili D. Linhart (7. D), Vasiljevič (7. B). Žáci 8. a 9. tříd se utkali ve 
společné kategorii a nejlepšího výsledku dosáhla L. Lasíková (9. 
B), další byli R. Kalač (9. B), V. Linhartová (9. A).

I když se v těchto olympiádách nerozdávají medaile, účastníci 
musí sebrat odvahu, zkrotit své nervy a v atmosféře „Teď nebo ni-
kdy“ se předvést, což rozhodně není snadné. Všem „závodníkům“ 
děkujeme za účast, reprezentaci školy i krásné výsledky a těšíme 
se, že si najdou čas a chuť a přijdou si zasoutěžit i příští rok!

PEDAGOGOVÉ ZE ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY

Naše třída se zúčastnila dvouhodinové besedy o Vietnamu. 
Dozvěděli jsme se, že Vietnam sousedí s Laosem, Čínou 
a Kambodžou. Let od nás tam trvá 10 hodin a hlavní měs-

to Vietnamu se jmenuje Hanoj. Ulice ve Vietnamu jsou velmi ruš-
né, plné lidí, aut, motorek a kol. Semafory jim odpočítají: pět, čty-
ři, tři, dva, jedna, a když se všichni rozjedou, chodcům se vyhnou. 
Žasli jsme, že žádný Vietnamec se neobejde bez mopedu, skútru 
nebo motorky, dokonce na nich převážejí různé věci např. matrace, 
lednice nebo skříně. Motorkáři prý jedou i na červenou nebo po 
chodníku a mají přednost před auty a chodci. Věděli jste, že Viet-
nam má asi 90 milionů obyvatel a z toho je 18 milionů motorkářů?

Zajímavé nám připadalo, že se nejdřív píše příjmení např. Do 
San Long a že mají dvě. A pak také, že se při štědrovečerní hos-
tině sedí na zemi a nejmladší všechny obslouží. Jako vánoční 
stromeček se používá strom meruňky nebo strom třešně. 

Ukázali jsme si, jak to ve Vietnamu vypadá, a ještě jsme měli 
praktickou ukázku, kde jsme se naučili dělat těsto na vietnamské 

jarní závitky a sladké knedlíčky s čokoládou a cukrem (u těch se 
pozná, že jsou hotové, když vyplují na povrch). Mělo to zajímavou 
chuť a navíc jsme je nabírali hůlkami!

Beseda o Vietnamu se nám moc líbila. A někdy ta.m biê. t ve 
Vietnamu!

VONEŠOVÁ, ŠULCOVÁ, ISTELYUYEV, DINTAR, 5. B

foto: archiv školy

foto: archiv školy



22 / DUBEN / 2020

PRO DĚTI A RODIČE

Polytechnickou výchovu jsme v Ma-
teřské škole Pastelka pojali skutečně 
stylově. Skupinka dětí si totiž s chutí 

postavila nejen zeď, jak se zpívá ve známé 
pohádkové písničce, ale přímo „opravdový 
dům“, v němž nechyběly dveře ani okna. 

Ke stavbě děti používaly opravdové cih-
ličky s maltou a musely se zednickou lžící 
pořádně ohánět, aby dům byl jaksepatří 

pevný v základech. Když bylo dílo dokon-
čené, nadšení dětí neznalo mezí. Skoro 
jsme měli chuť se do hotových domků 
nastěhovat, zvlášť když u nich vyrostly 
i malé zahrádky a někde dokonce i bazén. 
Děti si své stavění užily a možná si na ně 
po letech, při stavbě vlastního domu, rády 
vzpomenou.

 HK

Naše Mateřská škola LAUDOVA se 
speciálními třídami se zapojila do 
výtvarné přehlídky a soutěže pro 

předškolní děti „Školka plná dětí“. 
Soutěže se zúčastnilo 292 mateřských 

a uměleckých škol z celé České republiky, 
které poslaly 3066 dětských výtvarných 
prací. Za velký úspěch považujeme, že 
z tolika výtvarných prací byly vybrány jako 
vítězné také dvě práce dětí ze třídy „Hvěz-
dička“. V kategorii pětiletých dětí to byl 
Tomáš s výtvarnou prací nazvanou „Škol-
ka plná dětí“ a v kategorii šestiletých dětí 
Barborka s výtvarnou prací „Jarní paní“. 
Vítězné výtvarné práce byly vytvořeny pod 
vedením učitelky Zuzany Oríškové.

Oceněným dětem moc gratulujeme 
k úspěchu v soutěži, všem ostatním dě-
tem děkujeme za úsilí, fantazii a elán, 
se kterým se pustily do tvoření. Přejeme 
jim mnoho inspirujících zážitků a radosti 
z vlastní tvořivosti. Děkujeme také všem 
učitelkám, které děti motivují k fantazijní-
mu tvoření a rozvoji kreativity.

 
MGR. MICHAELA MIKULOVÁ, 

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY

Vánoce jsou již za námi a my jsme se 
ocitli v období masopustu. S dětmi 
jsme si povídali o tom, co to zname-

ná půst a jak lidé dříve toto období slavili. 
Nejoblíbenější den z masopustu je pro 

děti samozřejmě karneval a s ním spojený 
průvod masek. Do třídy tak místo dětí přišli 
princezny, víly, kočičky, broučci, hasiči, ča-
rodějnice, doktoři, piráti, medvědi, kostlivci 
a další krásné masky. Děti měly ve třídách 
připravené různé soutěže a překážkové drá-
hy. Ke svačince nechyběla masopustní kob-
liha. Vrcholem dopoledne byl průvod masek 
školkou zakončený tancovačkou. Pomalu se 
tedy loučíme se zimou a těšíme se na jaro.

KOLEKTIV MŠ SOCHÁŇOVA

POSTAV DŮM, ZASAĎ STROM 
ANEB JAK SE STAVÍ V PASTELCE

VÝTVARNÁ 
SOUTĚŽ „ŠKOLKA 
PLNÁ DĚTÍ“

MASOPUSTNÍ VESELICE

foto: archiv školky

foto: archiv školky
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NAVŠTÍVILI JSME 
BOTANICKOU 
ZAHRADU

V ŘEPÍKU SE DUBEN PONESE 
V ČARODĚJNICKÉM DUCHU

Se třídou jsme se byli podívat v bo-
tanické zahradě. Naše prohlídka se 
konala ve skleníku Fata Morgana. 

Ve skleníku je dost dusno a teplo. Téma 
byly podnebné pásy. Skleník byl rozdělen 
na tři části: pouštní tropy, polopouštní 
tropy a horské tropy.  

V pouštních tropech nás zaujala aloe 
vera, která má léčivé účinky a příjemně 
chladí. Bylo tam též akvárium, kde plavali 
čtverzubci a skaláry. U akvária také byly 
velké kořeny baobabu.  

V polopouštních tropech nás zauja-
la vanilka, která je původem z Mexika. 
Jako poslední tady byly horské tropy, kde 
rostla masožravka. Zde byla celkem zima 
a i pršelo. Už se těším, až zase někam 
půjdeme.

ANETKA SVÁTKOVÁ, 5. E, 
ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY

Mateřské centrum Řepík předsta-
vuje zajímavé akce, které mo-
hou děti i dospělí navštívit v jar-

ních měsících. Na své si přijdou všichni, 
kdo budou chtít s čarodějnicemi oslavit je-
jich svátek. Čeká nás Čarodějnická pohád-
ka v podání divadélka Paleček, na kterou 
bude volně navazovat Čarodějnický rej – 
zábavné soutěžní odpoledne pro děti. Chy-
bět nebude tradiční charitativní Bazárek 
pro Madlenku, ani podiatrický screening 
zaměřený nejen na vyšetření nohou, ale 
i celkového držení těla. 

23. 4. Divadélko Paleček – Čaroděj-
nická pohádka, aneb i čarodějnice chtějí 
slavit svůj svátek a prožívat stejné věci 
jako lidé – pohádkové představení, na 
kterém si děti společně s čarodějnicemi 
užijí spoustu zábavy. Začneme v 17 hodin 
v herně MC Řepík.

29. 4. Čarodějnický rej – zábavné sou-
těžní odpoledne v Řepíku, během kterého 
budou děti plnit řadu zajímavých úkolů 
a zároveň si vytvoří i nějaké výtvarné dílo 
na památku. Parádní čarodějnická odměna 
nemine žádného z účastníků.

Již nyní se také můžete těšit na Bazá-
rek pro Madlenku, který pro vás chystáme 
v květnu. Jedná se o tradiční charitativní 
bazárek, jehož výtěžek přispěje Madlence 
Vítečkové na financování osobní asistent-
ky, bez které se vzhledem ke svému zdra-

votnímu stavu bohužel neobejde. Věnujte 
věci k prodeji, nebo si přijďte udělat radost 
a nakupte dětské oblečení, hračky, knihy, 
či vybavení do domácnosti. 

V květnu navíc plánujeme podiatrický 
screening s MUDr. Kateřinou Švejdovou 
– individuální vyšetření nohou a celkového 
držení těla s rehabilitační lékařkou a podia-
tričkou. Součástí screeningu je diagnostika 
i poradenství. Vyšetření je vhodné pro děti 
od 3 let a dospělé.

Pro více informací sledujte naše webové 
stránky www.mcrepik.webnode.cz a Face-
book MaterskeCentrumREPIK. Napsat nám 
můžete na e-mail mcrepik@gmail.com.

LENKA ALIAPULIU

Konání všech akcí závisí na aktuální situaci!

TERMÍN ZÁPISŮ 
DO ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL BYL POSUNUT!

Vzhledem k nenadálé situaci spoje-
né s šířením nemoci Covid-19 byla 
přijata řada opatření.

Zápisy do základních škol se posouvají 
z plánovaného termínu 1. a 2. dubna na 
29. a 30. dubna 2020.

Aktuální informace sledujte prosím, s ohle-
dem na vývoj situace na www.repy.cz.
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Rádi bychom vás, občany naší měst-
ské části, pozvali na domácí zápasy 
všech našich 9 týmů v jarní části se-

zóny 2019-2020. Všichni hráči uvítají, když je 
svým povzbuzováním poženete za vítězstvím 
nebo alespoň za dobře odehraným zápasem.  

Dále bychom vás rádi pozvali na další akce 
pořádané naším fotbalovým klubem. Konání 
jednotlivých akcí samozřejmě bude záviset 
na aktuální situaci spojené se šířením koro-
naviru. Sledujte prosím, aktuální informace.

Pravidelnou akcí, která je pořádána naším 
klubem, je tzv. sportovní „workshop“ pod 
názvem „ŘEPY SE HÝBAJÍ“, jež se bude 
konat ve středu dne 22. 4. 2020 od 16 hodin 
opět na našem travnatém hřišti. 

Jedná se o sportovní setkání, kde si veřej-
nost – děti všech věkových kategorií a jejich 
rodiče – budou moci zahrát, zasportovat, 
zasoutěžit, na jednotlivých stanovištích. A jeli-
kož jsme fotbalový klub, tak jsme se dohodli, 
že to bude bráno i jako nábor nových hráčů. 
Kdo z vás by chtěl, aby vaše dítě hrálo fotbal, 
nebo máte dítko, které vás pořád „otravuje“, 
že chce zkusit hrát fotbal a je mu od 5 let do 
15 let, přijďte a my vám povíme více. 

V pátek 8. 5. 2020 od 9 hodin se na 
našem travnatém hřišti koná již 6. ročník 
mládežnického turnaje „O pohár starostky 
městské části Prahy 17“. Tentokrát to bude 
turnaj starší přípravky, kde bude náš klub za-
stoupen hned dvěma týmy (TJ Sokol Řepy 
zelení, oranžoví). 

 
Nakonec bychom chtěli moc poděkovat 

všem, kdo se podíleli na přípravě a konání naší 
Sportovní zábavy, která proběhla v sobotu 7. 
3. 2020. Krásné svižné představení měly dvě 

taneční skupiny B-Original a country skupina 
MišMaž, která nás učila tančit country tance. 
K tanci a poslechu nám od podlahy hrála skupi-
na Sklepmistr. Zároveň proběhlo vyhlášení nej-
užitečnějších hráčů všech věkových kategorií. 
Podrobnosti naleznete na našich stránkách 
www.fotbalrepy.cz. Všem, kteří přinesli něco 
do tomboly, také moc děkujeme za podporu. 
Nakonec děkujeme Kulturnímu centru Prů-
hon za poskytnutí sálu a zajištění občerstvení 
a DDM Praha 6, kde nám vyrobili krásné od-
znáčky a zrcátka s klubovou tématikou.

Nakonec bychom opět rádi touto 
cestou oslovili další hráče, kteří by měli 
zájem rozšířit řady některého z  týmů. 
Pro bližší informace kontaktujte jednot-
livé trenéry:

Mini-přípravka (ročník 2014-2015),
Josef Weiss tel.: 604 594 604, 
trener@jezcizrep.cz

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

TJ SOKOL ŘEPY-FOTBAL

Zahájení nové venkovní sezóny je 
spjato s turnajem v Ořechu. Na pů-
vodní turnaj s názvem MDŽ Open, 

který se hrál od roku 2001, navázal o šest 
let později turnaj s novým názvem, tedy 
SVĚDEK – Světový den koulí. Letos se 
v sychravém předjarním počasí sešlo 
57 dvojic. Tuzemské účastníky doplnili 
Ingo Wonsack a Detlef Schwede, tradič-
ní účastníci všech turnajů v Ořechu z Ně-
mecka. 

Dana a Vláďa Glaserovi všechny účast-
níky hezky přivítali a kromě informací 
o samotném turnaji neopomněli připome-
nout všem přítomným několik tradičních 
informací, na které se už hráči těší a bez 
kterých by Ořech nebyl Ořechem. Hlavní 
rozhodčí Leša poté ještě připomněl hygi-
enická doporučení vydaná federací a ná-

paditá pétanque komunita ihned nahradila 
sportovní podávání rukou přátelským do-
tykem loktem.

Po dlouhé zimní přestávce se již všichni 
těšili na souboje hrané venku. V těžkém, 
mokrém a místy blátivém terénu nebyla 
nouze o překvapení. Snad o největší se 
zasloužila dvojice seniorů z SK Pétanque 
Řepy. Hana Koňasová s Josefem Procház-
kou totiž v základním kole zvítězili nad Ka-
teřinou Froňkovou a Petrem Vavrovičem 
ml., tedy úřadujícími mistry smíšených 
dvojic.

Během dne jsme byli svědky velmi vy-
pjatých a napínavých zápasů, jako by se 
ani nejednalo o úplný začátek sezóny. Pro 
vítězství si dokráčel Jan Marhoul z CdP 
Loděnice spolu s Lubošem Srnským z 1.
KPK Vrchlabí, kteří ve finále pokořili man-

želskou dvojici Chmelařových z SKP Ku-
lová osma. Stupně vítězů zkompletovala 
dvojice ze Sokola Lipník Petr Fafek a Petr 
Morávek.

Pro Honzu Marhoula to byla již 14. výhra 
z turnajů, Luboš jich má na svém kontě 
devět. Na vítěze čekaly poháry a věcné 
ceny a také prize money, které jsou v Oře-
chu tradicí. Zahájení nového ročníku se 
povedlo a i přes nepřízeň počasí odjížděli 
účastníci turnaje spokojení.

„Doma mě nezahřála ani horká polévka, 
ani elektrická dečka v posteli a po večeři 
ani dvě decky vína. Až slivovice na dobrou 
noc,“ dodal Pepa Procházka, kterého ale 
mohla hřát i jedna významná výhra.

ZDROJ: WWW.PETANQUER.CZ, 
IVO MICHÁLEK

TJ SOKOL ŘEPY – FOTBAL INFORMUJE

ZAHÁJENÍ SEZÓNY V PÉTANQUE

Ilustrační foto, archiv redakce
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INFORMUJEME

1. duben - Volný program 
 3. duben - Volný program
 7. duben - Volný program 
 8. duben - Volný program 
 14. duben - Volný program 
 15. duben - Volný program 

 17. duben - Volný program
 21. duben - Volný program 
 22. duben - Volný program 
 24. duben - Volný program 
 28. duben - Volný program 
 29. duben - Volný program

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

PLÁN KLUBU 17
PROGRAM VYCHÁZEK 
PRAHOU PRO SENIORY
 „Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí, připravuje pro 
zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně zná-
mých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exterié-
rů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných praž-
ských osobností…

ÚTERÝ 14. 4. 2020
„ŽIŽKOV JAKO PRAŽSKÝ MONTMARTRE“ 

V nevýhodné poloze na sever mezi kopcem Vítkov a vino-
hradskými Riegrovými sady se centrem našeho zájmu stane 
okolí Kostnického náměstí, které nejvíce připomíná  pařížský 
Montmartre. Najdeme zde nepřehlédnutelnou katedrálu sv. 
Prokopa, ale i skryté svatyně protestantské církve, Národní 
dům, divadla, galerie, ale i reprezentativní Radnici. Na kaž-
dém kroku bude „adresát nezastižen“: Seifert, Toyen, Je-
žek, E.A.Longen, ale hlavně Jaroslav Hašek s žižkovským 
dlouhánem Frantou Sauerem.  

Sraz v 11 hod. na stanici „Husinecká“, tramvaje č. 9, 26.  
Prohlídku povede Ing. Stěnička. Doba trvání 1-1,5 hodi-
ny. Vstupné 50 Kč.

Podrobnosti ke konání sledujte na:
www.aktivnistarnuti.org
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KLUB SENIORŮ PRŮHON
Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17, Socháňova 1221, 
Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program v dubnu: 7. 4. Volný program, 14. 4. Volný program, 
21. 4. Volný program, 28. 4. Volný program.

KLUB SENIORŮ ŘEPY (KSŘ)
Každou středu, od 9 do 11 hodin v KC Průhon, Socháňova 
1220/27, Praha 17.
Klub vede Mária Szitányiová.
Program v dubnu: 1. 4. Volný program, 8. 4. Volný program, 
15. 4. Volný program, 22. 4. Volný program, 29. 4. Volný pro-
gram.

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

Klub vede Světlana Rozkowetzová.
Program v dubnu: 6. 4. Volný program, 13. 4. Státní svátek – 
zavřeno, 20. 4. Volný program, 27. 4. Volný program.

KLUB SENIORŮ CENTRUM
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, Bendova 
1121, Praha 17.
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Program v dubnu: 7. 4. Klubové setkání, 14. 4. Klubové setká-
ní, 21. 4. Klubové setkání, 28. 4. Klubové setkání.

KLUB DOBRÉ NÁLADY
Setkávání vždy jeden čtvrtek v měsíci od 17.00 hod., v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17 – Řepy.
Pod vedením Evy Gutové.
Program v dubnu: 23. 4. Volný program.

PROGRAMY PRO ŘEPSKÉ SENIORY

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

SETKÁVÁNÍ A PROGRAM V JEDNOTLIVÝCH KLUBECH BUDE OVLIVNĚN VÝVOJEM SITUACE SPOJENÉ S EPIDEMIÍ 
NEMOCI COVID-19. SLEDUJTE PROSÍM, AKTUÁLNÍ INFORMACE.
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INFORMUJEME

Senzační senioři SENSEN – Nadace 
Charty 77 pod vedením Boženy Jir-
ků, vyhlásila už VI. ročník štafetového 

plávaní seniorských týmů České republiky 
pod názvem „Přeplavme svůj La Manche“. 
Nejde o závod v pravém slova smyslu, ale 
senzační senioři v průběhu měsíce února 
soutěží sami se sebou, plavou pro zdraví, 
pro radost a perou se s vlastní pohodlností.

Je to nádherný projekt a jsme rádi, že 
Klub seniorů Řepy patří mezi aktivní kolek-
tivy SENSEN v České republice. 

Účastnili jsme se čtyřikrát tohoto závo-
du, vždy v bazénech jiných častí hl. města 
Prahy. V rámci České republiky byl náš malý 
kolektiv vždy na posledním místě v počtu 
uplavaných kilometrů, ale v rámci Prahy 
jsme byli první, protože jiné pražské kolek-
tivy se do plávaní La Manche nepřihlásili. 

Přemýšleli jsme jak na to a poprosili 
jsme starostku MČ Praha 17- PhDr. Jitku 

Synkovou o možnost zapojení se do to-
hoto projektu a zaplavat si „Nultý řepský 
plavecký LA MANCHE 2020“ v únoru, 
v čase zkušebního provozu plaveckého ba-
zénu v komplexu Sportovního centra Řepy. 

Moc děkujeme naší paní starostce, vede-
ní MČ Praha 17, vedení Sportovního centra 
Řepy a CSZS Řepy, že naší žádosti vyšli 

v ústrety a dne 26. února dopoledne si řepští 
senioři zaplavali poprvé svůj La Manche. Byl 
to nultý řepský ročník na zkoušku, ale už 
teď se těšíme, na první i mezigenerační, už 
oficiální ročník pod názvem „ŘEPY plavou 
LA MANCHE 2021“.

Pro informaci uvádíme, že senioři z Řep 
v únoru 2020 uplavali 1 421 bazénů o dél-
ce plavecké dráhy 25 m, což představuje 
35 525 uplavaných metrů. Z toho náš nej-
úspěšnější plavec Vladimír Hejnic uplaval 
626 bazénů, což představuje 15 650 upla-
vaných metrů a naše nejúspěšnější plavky-
ně Anna Prohasková uplavala 260 bazénů, 
což představuje 6 500 uplavaných metrů. 
Gratulujeme a děkujeme všem plavcům 
za účast a uplavané kilometry.

ZA KLUB SENIORŮ ŘEPY 
RIA SZITÁNYIOVÁ, ZÁBĚRY Z AKCE 

NAFOTIL PETR GRUBER

Loupežníci, piráti, zlatokopové a dobro-
druzi těžkého kalibru přepadli 8. úno-
ra Kulturní centrum Průhon. Dokonce 

tam došlo párkrát i k přestřelce, ale hlavně 
jsme se hodně nasmáli. 

Hudební skupina Country Panoptikum 
zahrála kousek písničky Babička Mary: „…
pirát zkrvavenou šerpu ždímá, šerif si láduje 

revolver…“ a pak jsme si v rámci předtanče-
ní všichni společně zatančili na text písničky 
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Pod du-
bem, za dubem, tam si na tě počíháme…, 
což bylo letos také motto našeho karnevalu. 

Pár soutěží, zábavný bazar, přehlídka 
maskovaných, tancování - to všechno po-
mohlo, stejně jako v minulých letech, k do-

konalému odreagování všech přítomných. 
To byste nevěřili, jak se dovedou senioři 
(ale byli tam i mlaďoši) odvázat! 

Příště nezaváhejte a přidejte se! Je to 
zvlášť v depresivní době předjarní velmi 
zdravé. 

ZA KLUB DOBRÉ NÁLADY
EVA GUTOVÁ

PLAVECKÁ ŠTAFETA SENZAČNÍCH SENIORŮ  
– „PŘEPLAVME SVŮJ LA MANCHE 2020“

JAKÝ BYL NÁŠ KARNEVAL?
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TIP NA VÝLET

Bažiny, mokřiny, mokřady, močály, bla-
ta, rašeliniště, vrchoviště. A další slo-
va pro označení světa stojaté tmavé 

vody, bahna a nejisté půdy pod nohama. 
Místa temná, chmurná, která v nás mohou 
vyvolávat pocity tísně, zmaru, zániku a snad 
i smrti. A přitom je to svět trávy, rákosí, po-
kroucených, ale odolných stromků a keřů. 
Na jaře plný květů, v letních měsících modrý 
od borůvek a červený brusinkami, na podzim 
barevný usychajícím listím. Útočiště drob-
ných živočichů, klidné místo pro hnízdění 
ptáků a rozmnožování drobných obratlovců. 
Zásobárna vody, která nevyschne ani v nej-
sušších letech, se zadržovacími schopnost-
mi v době dešťů a prameniště vodních toků. 
To, co znamená pro archeologa a historika vy-
kopávka kosterních ostatků, to je pro příro-
dovědce, geologa a klimatologa rašeliniště. 
Jakási kronika planety Země. Vydejme se do 
Borkovických blat!

Pojedeme vlakem do jižních Čech, do 
města na soutoku Lužnice s Nežárkou – Ve-
selí nad Lužnicí. Po zmodernizované železnič-
ní cestě jsme tam dnes již za necelé dvě ho-
diny. Za budovou nádraží nalezneme modrou 
turistickou značku a po té jdeme. Přejdeme 
most přes Nežárku a modrou vyměníme za 
žlutou. Vede otevřenou rovinatou krajinou 
podle Bechyňského potoka a Blatské stoky 
do Borkovic, kde můžeme obdivovat kap-
ličku na návsi a statky postavené ve stylu 
selského baroka. Na silnici u Mažic uhneme 
doprava a opět vyměníme značku a dáme se 
po modré. Po kilometru chůze jsme u cíle na-
šeho výletu – na začátku (ale i konci) naučné 
stezky Borkovická blata. Je tu parkoviště – to 
pro méně zdatné návštěvníky nebo pro ty, 
co toho chtějí v kraji stihnout více.

Přírodovědná naučná stezka vznikla v le-
tech 1978-80. Je dlouhá necelých 6 kilome-
trů a fyzicky nenáročná. Stezka má několik 
krátkých odboček ve tvaru smyček, které nás 
po povalových chodnících dovedou do nitra 

rašeliniště. Je tu i malá vyhlídková věž a dva 
odpočinkové altánky. Mineme asi 60 velkých 
i malých cedulí, které nás velmi populární 
cestou poučí o místní fauně a floře, o těžbě 
a využití rašeliny a o blatské lidové kultuře. 
Nemusíme je všechny přečíst, ale myslím, 
že si každý vybere to, co ho zajímá.

Území Borkovických a Veselských blat 
je součástí většího celku rašelinišť kolem 
Soběslavi, které vznikalo před 10.000 lety. 
Rašelina se tu těžila nejprve ručně (asi od 
roku 1840) tzv. borkováním čili vyrýpáváním 
rašelinných cihel. Ty se sušily, aby sloužily 
v širokém okolí jako topivo, hnojivo či pode-
stýlka do stájí. Takovéto dobývání bylo ještě 
šetrné. Brutální zásah do krajiny však přišel 
s průmyslovou velkoplošnou těžbou, zaháje-
nou v 50. letech minulého století.

Nejdříve se odvodnily celé plochy, pak do-
šlo k vykácení dřevin a těžká technika mohla 
nastoupit a dokončit dílo zkázy srovnatelné 
s mýcením amazonských pralesů. V roce 
1980 došlo k ukončení těžby. Dnes je většina 
rašelinišť přísně chráněna.

Během procházky po rašeliništi můžeme 
obdivovat ostřicovorašeliníková a ostřico-

vosuchopýrová společenstva rašelinných 
tůněk a tůní, často vzniklých zaplavením jam 
po borkování.

Jsou tu i stále patrné, i když už zarostlé 
odvodňovací kanály. Stromy jsou zastoupeny 
především vrbou, břízou a borovicí blatkou 
a lesní. Uvidíme plno hmyzu, motýlů a vá-
žek. Můžeme spatřit žáby, ještěrky, slepýše, 
užovky a vzácnou zmiji. Blata jsou ideálním 
místem pro život ptactva.

Lze zahlédnout srnku. Byl tu viděn i los 
evropský. Ale to bychom měli velké štěstí. 
Buďme proto potichu – jsme na návštěvě!

Pokud jsme tu vlakem, můžeme nazpátek 
do Veselí jinudy. Od parkoviště po modré 
značce opačným směrem než jsme přišli 
asi 2,5 kilometrů lesem na křižovatku silnice 
spojující Borkovice s Dráchovem. Přejdeme 
a dáme se rovně teď už jen po silnici asi 3 
kilometry do Žíšova. To už je okraj Veselí. Za-
bloudit se nedá – v rovné a otevřené krajině 
jsou nám orientačními body věže kostelů ve 
Veselí nad Lužnicí. 25 kilometrů v nohách 
jistě máme. Snad si ve vlaku sedneme! 
Šťastnou cestu! 

TEXT A FOTO: JAN BÖSSER

VÝLET – BORKOVICKÁ BLATA
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Z NAŠÍ PŘÍRODY

Následující informace si pozorní ná-
vštěvníci výstavy „Ptáci a jejich ta-
hové cesty“, která proběhla v pro-

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

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

TEXT: JAROSLAV ŠKOPEK 
(ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA)

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ MAPY:
JAN KUBEŠ

FOTO (HAVRAN POLNÍ): 
IVAN DUDÁČEK,TOMÁŠ BĚLKA

STRÁNKU PŘIPRAVUJE DOC. DR. 
JAN FARKAČ, CSC. 
(ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA)

ŘEPŠTÍ PTÁCI Havran polní (Corvus frugilegus)

hnízdí na stromech, zpravidla vysokých, většinou pospolitě. Dřívější velké kolonie u nás už většinou zanikly. Živí se rozmanitou 
potravou – je to všežravec. Havrani, kteří u nás hnízdí, se ze zimovišť vracejí na přelomu února a března, odlétají od nás 
koncem září, kdy k nám přilétají havrani ze severovýchodní Evropy. Na některých místech u nás je tedy výskyt havrana 
celoroční. Jeden havran k nám doletěl až ze vzdálenosti 3 238 km z místa ležícího až za pohořím Ural!

Naši havrani jsou převážně tažní; jejich tah směřuje na jihozápad do zimovišť ve střední a jihozápadní Francii, někteří dorazí 
až na atlantické pobřeží. První havrani ze směrů východně a severovýchodně od nás se objevují již v počátku října, zpravidla 
se však s našimi havrany nepotkávají. Tito „zimní hosté“ pocházejí většinou ze střední části Ruska; někteří u nás zůstávají 
zimovat, část jich pokračuje dále v jihozápadním směru. Zpět na hnízdiště se vydávají na přelomu února a března, většinou 
před návratem našich havranů.  

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

Vysvětlivky:

hlavní směr podzimního tahu, oblast zimování

místo nálezu mimo hlavní směr či oblast zimování

větší počet nálezů

prostor a směr, odkud přilétají „zimní hosté“

vymezuje oblasti, odkud nejsou hlášeny nálezy

Foto Ivan Dudáček

Foto Tomáš Bělka

Foto Shutterstock
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INZERCE

SLUŽBY

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

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

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

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

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

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

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, PERSONALISTIKY, DAŇ. EVI-
DENCE, zastupování na úřadech, osobní návštěva u klien-
tů. Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny. 
 Tel.: 731 515 392

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel.: 603 414 039

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE. Tel.: 737 166 186

BYTY, NEMOVITOSTI

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

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

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

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

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

KOUPÍM GARÁŽ V ŘEPÍCH. Tel.: 721 287 681
 

ZAMĚSTNÁNÍ

HLEDÁME RECEPČNÍ, STRÁŽNÉHO NA VOJENSKOU 
UBYTOVNU Praha 6 - Ruzyně. Příjemné, prestižní 
prostředí. Velmi vhodné pro OZP. Od 100 Kč/hod. Možnost 
plánování směn. Po zapracování náborový příspěvek. 
 Tel.: 734 154 896

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

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

ČISTÍRNA ODĚVŮ

LŮŽKOVINY
ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ 
DOPRAVA ZDARMA

ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU
čalouníme židle, lavice, 
šijeme potahy na sedačky

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ 
DOPRAVA ZDARMA

ZAŘIĎTE SI 

LEPŠÍ
ŽIVOT!

Hledáme řidiče 
a řidičky autobusů

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

Nabízíme:

800 220 020Volejte zdarma:
dpp.jobs.czVíce info na:
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Veterinární klinika Delta
MVDr. Michael Růžička, s. r. o.

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00

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

JUDr. Luboš Vosyka
advokát

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

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

u st. Lužiny, metro B.

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

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

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

www.studio-giaccomo.cz 
Nevanova 1070/35

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

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

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

lékařské služby pro zaměstnavatele.

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

Ceník inzerce 2020

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

Celostrana 210 x 297 13 000,00 2 730,00 15 730,00

1/2 strany šířka 185 x 126 7 000,00 1 470,00 8 470,00

1 sloupec 59 x 252 4 300,00 903,00 5 203,00

MODULY NA VÝŠKU:

1 modul  59 x 33      700,00       147,00         847,00

2 moduly výška 59 x 69 1 050,00 221,00 1 271,00

3 moduly výška 59 x 106 1 350,00 284,00 1 634,00

4 moduly výška 59 x 142,5 2 200,00 462,00 2 662,00

5 modulů výška 59 x 179 2 800,00 588,00 3 388,00

6 modulů výška 122 x 106 3 500,00 735,00 4 235,00

7 modulů výška 59 x 252 4 300,00 903,00 5 203,00

MODULY NA ŠÍŘKU:
2 moduly šířka 122 x 33  1 050,00       221,00      1 271,00

3 moduly šířka 185 x 33 1 350,00 284,00 1 634,00

4 moduly šířka 122 x 69 2 200,00 462,00 2 662,00

6 modulů šířka 185 x 69 3 500,00 735,00 4 235,00

9 modulů šířka 185 x 106 5 200,00 1 092,00 6 292,00

Maximálně  Cena v Kč DPH 21 % Cena Kč
5 řádků    celkem

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

Řádková inzerce
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INZERCE

CHCETE U NÁS 
INZEROVAT?
Uzávěrka pro příjem 
objednávek inzerce
do květnového
vydání je 9. 4. 2020.

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

AUTOBAZAR MOTOL

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

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

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

●

 

Zájmové prográmky již od 1,5 roku
●

 

Provoz denně, Po - Pá 7:30 - 18:00
●

 

Celodenní stravování
●

 

Víkendové řádění
●

 

Prázdninový provoz
●

 

●

 

● Bezkonkurenční ceny, již od 40 Kč/hod.

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

První hodina zdarma :)

Nabízím Vám svou pomocnou
ruku a profesionální služby 
realitního makléře!

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

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

KONKURZ NA ŘEDITELE/KU

ZŠ HOSTIVICE
Očekáváme

Přihlášky do 15. 4. 2020
Více na www.hostivice.eu

•  vynikající úroveň vedení pedagogického procesu a podpory pedagogů
•  jasnou vizi a progresivitu s cílem poskytovat moderní vzdělání odpovídající současným trendům

Nabízíme
•  podporu zřizovatele pro realizaci vizí rozvoje školy
•  pomoc při řešení bytové otázky, např. formou příspěvku poskytovaného na bydlení

SLEVA 
40%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt27 let

Kontakt pro inzerci:
michaela.linhartova@praha17.cz, tel.: 720 524 688
Ceník a veškeré podrobnosti naleznete také
na www.repy.cz v sekci Řepská sedmnáctka



INZERCE

Spolehlivý realitní makléř

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

Garance
KVALITY

20 let 
praxe

271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

VŠE PRO VÁŠ BYT

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

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ 
DOPRAVA ZDARMA

ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU
čalouníme židle, lavice, 
šijeme potahy na sedačky

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ 
DOPRAVA ZDARMA




