
Zápisy do mateřských škol

Reportáž psaná v karanténě

Zpravodaj Prahy 17, 5/2020, ročník 26, zdarma

Naše městská část v době koronaviru
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Z RADNICE

začal nám měsíc květen a slovy básníka 
bychom si chtěli povzdychnout: „Byl první 
máj, byl lásky čas, hrdliččin zval ku lásce 
hlas, kde borový zaváněl háj…“ Jenže le-
tošní situace je tak výjimečná, že vás ne-
mohu zvát vůbec nikam - ani na sousedská 
setkání, ani na klání hasičů či nohejbalis-
tů, ani na žádnou jinou událost, která se 
tradičně v Řepích v květnu pořádá. Vzhle-
dem k aktuální situaci musely být všech-
ny akce samozřejmě zrušeny a my všichni 
řešíme starosti života za nouzového stavu.

Ale nezoufejme! Věřme, že tato mimo-
řádná situace již brzy pomine a my si zase 

budeme užívat všech radovánek, které 
máme rádi. 

Rodičům, kteří doma bojují s domácí 
výukou, přeji pevné nervy a spoustu tr-
pělivosti, dětem smíření se situací, kdy 
na chvilku přišly o kamarády a zájmové 
aktivity, a nám všem přeji hlavně zdraví 
a klidnou, pozitivní mysl. Snad vám k roz-
ptýlení přispěje i náš časopis!

KLIDNÉ DNY VÁM PŘEJE
RADKA SÁLUSOVÁ

MŠ Laudova 1030, rekonstrukce topné-
ho systému
Rada městské části projednala 
1.  vypsání výzvy dle § 27b a § 31 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, na zakázku malého rozsahu v otevře-
ném řízení "MŠ Laudova 1030, rekonstruk-
ce topného systému" - stavební práce,

2.  rozsah zveřejnění výzvy - na úřední des-
ce a profilu zadavatele.

Rada městské části rozhodla
1.  o vypsání výzvy dle § 27b a § 31 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, na zakázku malého rozsahu v otevře-
ném řízení "MŠ Laudova 1030, rekonstruk-
ce topného systému" - stavební práce,

2.  o rozsahu zveřejnění výzvy - na úřední 
desce a profilu zadavatele.

Opatření ke zmírnění ekonomických dů-
sledků nouzového stavu pro nájemce 
bytů a nebytových prostor svěřených do 
správy městské části Praha 17

Rada městské části se seznámila s dů-
vody pro přijetí opatření ke zmírnění eko-
nomických důsledků nouzového stavu pro 
nájemce bytů a nebytových prostor svě-
řených do správy městské části Praha 17.

Rada městské části souhlasila s tím, že 
po dobu  vyhlášeného nouzového stavu, 
na základě usnesení vlády České republiky 
ze dne 12. března 2020 č. 194 z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru (označovaný jako  SARS 
CoV-2) a následných přijatých karanténních 
opatření s tímto souvisejících, nebude měst-
ská část Praha 17 jako pronajímatel účtovat 
nájemcům bytů a nebytových prostor úroky 
z prodlení za případné opožděné finanční pl-
nění plateb nájemného za období od 03/2020, 

ani nebude z tohoto důvodu přistupovat 
k výpovědím příslušných smluv, přičemž toto 
usnesení se nevztahuje na subjekty, které 
jsou s městskou částí Praha 17 v soudním 
sporu, týkajícím se užívání majetku svěřené-
ho do správy městské části Praha 17.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí do-
tace Domovu sv. Karla Boromejského na 
rok 2020

Rada městské části projednala Veřej-
noprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
Domovu sv. Karla Boromejského na úhradu 
nákladů na provoz zdravotních a sociálních 
služeb, které příjemce poskytuje. Příjemce 
v rámci kapacitních možností zajistí v roce 
2020 pět lůžek následné péče a zdravotně 
sociálních lůžek pro občany Prahy 17.

Rada městské části schválila Veřej-
noprávní smlouvu o poskytnutí dotace Do-
movu sv. Karla Boromejského na úhradu 
nákladů na provoz zdravotních a sociálních 
služeb, které příjemce poskytuje. Příjemce 
v rámci kapacitních možností zajistí v roce 
2020 pět lůžek následné péče a zdravotně 
sociálních lůžek pro občany Prahy 17.

Služby související s tvorbou a rozvojem 
webových stránek
Rada městské části se seznámila s důvo-
dovou zprávou k návrhu zahájení zadávací-
ho řízení k veřejné zakázce malého rozsa-
hu na služby: "Služby související s tvorbou 
a rozvojem webových stránek",

Rada městské části souhlasila se zadá-
ním veřejné zakázky malého rozsahu podle 
§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na služby "Služby související 
s tvorbou a rozvojem webových stránek".

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

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

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

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

Czech POINT Španielova 1280:
V úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

Je to již několik týdnů, kdy život nás 
všech ochromila pandemie nového typu 
koronaviru. Ovlivnila každého z nás. Náš 
každodenní život se v mnohém promě-
nil. Nyní se zdá, že opatření vydaná vlá-
dou fungují. Největší zásluhu na zlepše-
ní situace máte vy. Tím myslím každého 
z vás, kdo dodržujete pravidla a chováte 
se zodpovědně.

V posledních týdnech to vypadalo, že ži-
vot v naší městské části se téměř zastavil. 
I přes zavřené obchody a prázdná hřiště 
tomu tak nebylo. Na radnici pravidelně za-
sedal krizový štáb, jehož nedílnou součástí 
byli a jsou kromě zástupců radnice a úřadu 
také velitelé místních dobrovolných hasi-
čů, policie a strážníků, ale také všichni, 
kteří mají na fungování městské části 
největší vliv. Díky tomu se nám nejen po-
dařilo postupně zavést do života všechna 
nařízení vydaná vládou, ale i některá další, 
která zabezpečila relativně klidný průběh 
posledních týdnů.

Na středu 22. dubna 2020 bylo naplá-
nováno pravidelné zasedání Zastupitelstva 
městské části. Nechci řepské zastupitele 
vystavovat zbytečnému riziku a toto zase-
dání jsem odložila. Termín zasedání zastu-
pitelstva posunuji na květen a věřím, že 
se do té doby zdravotní situace stabilizuje 
a jednání bude možné uskutečnit.

I přesto vás chci stručně seznámit 
s opatřeními, která v posledních týdnech 
městská část přijala.

Od počátku pandemie jsme se zaměřili 
na naše seniory, kteří jsou nejrizikovější 
skupinou a je třeba je chránit nejvíce. 
Naše Centrum sociálně zdravotních služeb 
a jejich pečovatelská služba zajistila rozvoz 
nákupů, léků a obědů pro všechny, kteří si 
o tuto pomoc prostřednictvím centra požá-
dali. Centrum sociálně zdravotních služeb 
jsme zásobovali rouškami a dezinfekcí. 

Následovala řada dalších opatření, jeli-
kož radnice již více než měsíc organizuje 
a zavádí systémová a bezpečnostní opat-
ření, která se týkají jak provozu úřadu, tak 
našich příspěvkových organizací. 

Co mě velmi potěšilo, byl zájem dob-
rovolníků, kteří se ozvali a nabídli svou 
pomoc při řešení složité situace. Za to jim 
patří velké díky. 

Ovšem největší poděkování bych smě-
řovala k našim dobrovolným hasičům, 
kteří nám pomáhají s distribucí ochranných 
prostředků. Jejich největší podíl putoval 
samozřejmě tam, kde jich je třeba nejvíc, 
tedy lékařům a lékárnám, Centru sociálně 
zdravotních služeb, Domovu sv. Karla Bo-
romejského, městské policii a hasičům. 

Následně se začaly rozdávat i zástupcům 
jednotlivých SVJ. Pro oblast starých Řep 
a Bílé Hory musíme poděkovat Lidové 
cestovní agentuře a květinářství Kakuška, 
kteří nám pro rozlívání dezinfekce nabídli 
své služby. Ještě jednou také děkuji všem 
dobrovolníkům, kteří se ujali šití roušek - 
velmi nám to pomáhá. Dík patří i učitelkám 
z mateřských škol, které péči o naše nej-
menší vyměnily za výrobu roušek.

Po celou dobu nouzového stavu vás 
o přijatých opatřeních a aktuálním dění in-
formujeme prostřednictvím našich webo-
vých stránek a facebooku Praha 17. Nebyl 
a není to snadný úkol, jelikož jak vidíte 
pravidelně v médiích, situace se mění 
takřka denně.

Kromě řepského zpravodaje, jehož roz-
nosu se tento měsíc museli také ujmout 
dobrovolníci, aktualizujeme naše infor-
mační panely. Na nich se už ovšem kromě 
informací pro seniory a pravidel chování 
v době krize, dočtete první pozitivní zprá-
vy. A to letní příměstské tábory pro děti. 
Plánujeme pro vás i další akce, které se 
uskuteční podle rozvolňování současných 
nařízení.

Otevřeli jsme dětská hřiště, aby si děti 
měly kde hrát, která jsme předtím vyčistili 
pomocí páry a opravili jsme herní prvky, 
včetně výměny písku na pískovištích.  

Věřím, že celou tuto nestandardní situ-
aci společně zvládneme, a to především 
díky vzájemné ohleduplnosti, toleranci 
a dodržování pravidel.

PŘEJI VÁM PEVNÉ ZDRAVÍ.

VAŠE STAROSTKA
JITKA SYNKOVÁ

SLOVO STAROSTKY

Foto: Jiří Holub
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INFORMUJEME

Šíření nemoci Covid-19, nouzový stav, 
výjimečná opatření… to vše zasáhlo 
naši městskou část v minulých týd-

nech, stejně jako celou Českou republiku.
Každý jsme se museli se situací nějak 

vypořádat, šíření nemoci ovlivnilo životy 
nás všech.

Přinášíme vám několik obrazových 
střípků ze života v Řepích z minulých 
týdnů…

-RAS-

NAŠE MĚSTSKÁ ČÁST V DOBĚ KORONAVIRU

Šijeme roušky
Do šití roušek se pustili mnozí z nás. Děkujeme všem švadlenkám, které svým dílem pomohly 
seniorům, sousedům, lidem známým i neznámým, přátelům…
Roušky se šily nejen doma, ale i v prázdných mateřských školách. Někteří obyvatelé přinášeli 
roušky na úřad, aby mohly být distribuovány dále a dostaly se ke všem potřebným…

Předáváme dezinfekci
Městská část postupně předávala dezinfekci, kterou dostala od hlavního 
města Prahy, zástupcům řepských SVJ (Společenství vlastníků jednotek), 
lékárnám, lékařům, policii a všem subjektům, kde ochranných pomůcek 
bylo třeba.
Děkujeme květinářství Kakuška (Na Bělohorské Pláni 182) a Lidové ces-
tovní agentuře (Žalanského 17/45), že pomohli s předáváním dezinfekce 
obyvatelům horních a starých Řep.

Čistíme hřiště a veřejná prostranství
V  druhé polovině dubna v  souvislosti s  pomalým uvolňováním ka-
ranténních opatření bylo zahájeno čištění dětských i multifunkčních 
hřišť, zastávek, nákupních pasáží a  dalších veřejných prostranství 
s  větší koncentrací lidí. Čištění probíhalo pomocí horké páry bez 
chemických přísad.
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PODĚKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮM MŠ LAUDOVA
SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI

HRÁLI JSME SI NA POŠŤÁKY

V současném nelehkém období, kdy 
musíme čelit nezvyklým opatřením 
a omezením, je potřeba ocenit každou 

iniciativu pomáhající lidem, kteří to potřebují.
Poté, co došlo k uzavření mateřských 

škol, naši zaměstnanci nesložili ruce do klí-
na, ale aktivně přišli s nápadem šití roušek 
pro potřebné a pečení sladkého i slaného 
pečiva pro zaměstnance FN Motol.

Ráda bych touto cestou všem učitel-
kám, asistentkám pedagoga, školnicím, 
uklízečkám, hospodářkám a kuchařkám 
poděkovala za jejich nadšení, s jakým se 
pustily do práce.

Díky jejich pilným rukám se roušky do-
staly k mnoha potřebným, např. do Centra 
sociálně zdravotních služeb v Řepích, do 
Nemocnice Na Homolce, do lékárny, na 

poštu, do Rehabilitačního centra Malvazin-
ky, do Domova pro seniory Klamovka, atd.

Ještě jednou celému kolektivu mno-
hokrát děkuji a společně se těšíme, až 
se zase ztichlé mateřské školy zaplní 
dětskými hlásky a my se vrátíme k naší 
obvyklé práci.

ŘEDITELKA MGR. ALENA LUCOVÁ

Krizová situace přináší krizové ře-
šení! Nejinak tomu bylo začát-
kem dubna, kdy dlouholetý distri-

butor zpravodaje městské části Řepské 
sedmnáctky – Česká pošta – odmítl roz-
nos časopisu v Řepích. České poště nic 
nevyčítám, chápu to. Vždyť drtivá větši-
na doručovatelů jsou ženy, které teď čas-
to musely zůstat doma se svými malými 
dětmi, kterým zavřely školky a školy. Buď 
proto, že jsou samoživitelky, nebo proto, 
že manžel více vydělává a tudíž bylo fi-
nančně výhodnější, aby se ony postaraly 
o své ratolesti.

Byl jsem osloven naší radnicí, zda bych 
„Sedmnáctku“ nepomohl, tak jako mnozí 
další, roznést. Můj rajón – sídliště. Pomá-
hal mi můj syn, který, co by učeň neměl 
co dělat.

Troufám si tvrdit, že za to skoro čtvrt-
století, co tady bydlím, znám Řepy a sídliš-
tě zvlášť, dobře. Vím, jak co nejefektivněji 
„oběhnout“ rajon a roznést maximum. 
Chůze nám turistům a „výleťákům“ ne-
dělá problém! A zprvu těžká „taška na 
kolečkách“, zlými jazyky přezdívaná „taška 
RVHP“, je po třech panelácích poloviční. 
Hlavně je třeba volit trasy „z kopce“ a ob-

čas využívat tramvaje a autobusy. Mám rád 
samostatnou práci.

Po nedávném zateplení a rekonstruk-
cích panelových domů je spousta schránek 
dostupných zvenku. Takové doručování je 
radost! Problémy nastanou u domů, kde 
jsou schránky uvnitř, a my musíme zvonit, 
protože na rozdíl od „pošty“ nemáme 
k dispozici klíče a čipy. Mnoho, a chce se 
mi říci většina, reagovala na naše oslove-
ní: „Dobrý den, úřad městské části, mů-
žete nás pustit ke schránkám? Neseme 
vám Řepskou sedmnáctku...", vstřícně, 
a ochotně nám otevřela. Někteří s námi 
šli i k vedlejšímu vchodu a zazvonili na 
Zuzanu, že ta nám určitě otevře.

Bohužel jsme se však i setkali s odpo-
věďmi: „Já teď nemůžu!“, „Pracuju!“, 
„Já jsem ve dvanáctým patře!“, „Vařím.“, 
„Mám doma dítě.“, „Zazvoňte na někoho 
jinýho.“, „Jak to, že nemáte klíče?!“ A tak 
jsme občas, po vyčerpání všech zvonků 
a vyslyšení těchto odpovědí, stáli i půlhodi-
ny před domem a těšili se, až někdo půjde 
dovnitř nebo ven, abychom tu Řepskou 
sedmnáctku doručili našim spoluobčanům 
do schránek. I tak nás to bavilo, a pokud 
bude třeba, v květnu vyrazíme zas!

VÁŠ KRIZOVÝ DORUČOVATEL
JAN BÖSSER A SYN PAVEL
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CO VÁS ZAJÍMÁ

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

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

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

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

ZA REDAKČNÍ RADU 
JAN BÖSSER

SOUTĚŽ ŘEPSKÉ 
SEDMNÁCTKY

KOMUNITNÍ ZAHRADA ROSTE 
– I V KARANTÉNĚ

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. 9 – KVĚTEN 2020

Asi bychom dlouho hledali Řepana, který 
by cizinci nedovedl poradit, jak se dostat 
k „boromejkám“, čili do kláštera kongre-
gace Milosrdných sester sv. Karla Boro-
mejského, jak zní správný název budovy. 

Klášter patří k několika dominantám 
Řep a je taky často na titulní straně Řep-
ské sedmnáctky. Již méně obyvatel naší 
obce ví, že kardinál, milánský biskup a po-
sléze arcibiskup, jenž svůj život zasvětil 
péči o chudé a nuzné lidi, za což byl sva-
tořečen, má v Řepích sochu. Je totiž tro-
chu stranou našich každodenních cest.
V květnu se vás tedy Všeználek ptá: 
Kde v Řepích nalezneme sochu sv. 
Karla Boromejského?

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ
– BŘEZEN / 2020

Než se Úřad městské části Praha 17 pře-
stěhoval do nové radnice, sídlil provizorně 
v panelovém domě čp. 1280 ve Španielo-
vě ulici. Dnes tu jsou tři odbory městské 
části, které se do nové budovy nevešly. 
Je to Odbor výstavby, Odbor živnosten-
ský a Odbor územního rozvoje a investic.

Jaro pádí mílovými kroky vstříc létu, 
příroda se nedá (bohužel? naštěstí?) 
ani na chvíli pozastavit jako ekono-

mika a společenský život. Slavnostní ote-
vření komunitní zahrady, původně pláno-
vané na 15. března, muselo být odloženo 
zatím na neurčito. 

Členové Komunitního spolku se však 
nevzdávají a budují komunitní zahradu po 
malých krůčcích, v rodinných nebo dvou-
členných skupinkách, za dodržení všech 
podmínek karantény. Každý zahradník ví, 
že na zahradě se práce najde prakticky po 
celý rok. Na pozemku, který ještě jako za-
hrada moc nevypadá, je jí o to více. 

Co se tedy na pozemku za konečnou 
tramvají, donedávna ukázkovém nevyuži-
tém místě, v poslední době změnilo? Jak 
si asi všimli ti, kteří tudy občas prochá-
zejí, pozemek byl vykolíkován a opatřen 
informačními cedulemi. Průběžně se zde 
sbírají odpadky a hrabe stará tráva. Vybu-
dovalo se ohniště a místo pro komposto-
vání. Plánují se první záhonky – příroda 
totiž opravdu nepočká, a pokud zahradník 

zmešká, počká si třeba celý rok, než bude 
moci některé plodiny zasadit. Nejsme ov-
šem idealisté a nečekáme vše dokonalé 
najednou, zahrada je projekt na mnoho 
let. Zásadní pro rozvoj komunitní zahrady 
bude, podaří-li se získat finanční podporu 
z grantů, které jsme si podali; to je záleži-
tost na měsíce... Čím si naopak můžeme 
být jisti, je naše nadšení a ochota přiložit 
ruku k dílu. Přidejte se k nám!

V souvislosti s čilým ruchem na pozemku 
bychom chtěli poprosit všechny obyvatele 
Řep zejména o dodržování čistoty při prů-
chodu přes pozemek – hlavně pejskaře... 
U tramvajové smyčky před vstupem na po-
zemek je koš na psí exkrementy se sáčky (za 
jeho instalaci moc děkujeme Mgr. Davidovi 
Zlatému z Odboru životního prostředí). 

ING. IVANA ŠTĚTINOVÁ
KOMUNITNÍ SPOLEK ŘEPY

KZREPY@GMAIL.COM
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/

KZREPY/

Foto: archiv Komunitního spolku Řepy
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VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY V KVĚTNU
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY (VOK) budou přistavovány ve 
všední dny v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod. a o víkendu 
od 12 do 16 hod. Po celou dobu přistavení bude přítomna ob-
sluha, která bude koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou 
na daném stanovišti zůstávat přes noc.

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

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

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

ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

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

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

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

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

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

če, přehrávače, telefony apod.) 
•  stavební suť

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

  6. 5. 14-18 hod. Parkoviště Drahoňovského
  7. 5. 14-18 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
14. 5. 14-18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
15. 5. 14-18 hod. Park. Na Moklině (u rest. U Sklíčka)
16. 5. 12-16 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
22. 5. 14-18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
23. 5. 12-16 hod. Parkoviště ul. Galandova
29. 5. 14-18 hod. Parkoviště ul. Jiránkova

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 A – 30. 5. – SOBOTA

1. ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu) 8.00-8.20
2. křižovatka ul. Severýnova - Kolínova  8.30-8.50
3. křižovatka ul. Žalanského - Ke Kaménce 9.00-9.20
4. ul. Čistovická (parkoviště proti Scuderia Praha) 9.30-9.50
5. křižovatka ul. Opuková - Boršovská 10.00-10.20
6. křižovatka ul. Třanovského - Čistovická 10.30-10.50
7. křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu - Opuková 11.00-11.20
8. křižovatka ul. K Motolu - Čistovická 11.30-11.50

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

Přistavované kontejnery budou s obsluhou. 

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

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

ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

KAM S BIOODPADEM 
Stanoviště BIOVOK:

3. 5.  13-16 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
10. 5.  9-12 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
17. 5.  9-12 hod. Park. Na Moklině (u rest. U Sklíčka)
23. 5. 9-12 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
30. 5. 9-12 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
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Na stránkách Řepské sedmnáctky vás pravidelně informu-
jeme o přistavení velkoobjemových kontejnerů či nádob 
určených na odložení bioodpadu a nebezpečného odpadu.

Přesto se bohužel stává, že někteří obyvatelé naší městské 
části odhazují do kontejnerů na směsný odpad (a kolem nich) 
vše, co se už doma nehodí…

Je tohle opravdu nutné?! Nebylo by lepší se zamyslet a odpad 
odložit tam, kam opravdu patří?! 

 -RAS-

Ve čtvrtek 2. 4. 2020 v brzkých ranních hodinách došlo k po-
žáru na stanovišti tříděného odpadu v ulici Makovského 
před domem č.p. 1222/25. Při požáru byly zničeny nádo-

by na papír, plast, kov, sklo, nápojové kartony a nádoba na olej, 
která byla na stanovišti umístěna pouhý týden. Požárem vznikla 
škoda i na samotném kontejnerovém stání, u kterého byla po-
škozena střecha a konstrukce. Odbor životního prostředí a do-
pravy ÚMČ Praha 17 okamžitě kontaktoval Pražské služby a.s., 
které stanoviště uklidily a na místo přistavily nové kontejnery. 
Oprava kontejnerového stání bude řešena.

MGR. DAVID ZLATÝ,
VEDOUCÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

V době koronavirové krize, kdy národ šije roušky, ale zá-
roveň roste napětí a obavy z budoucnosti, kdy lidé tles-
kají z oken a balkónů všem lidem v první linii, kteří bojují 

proti zloviru bez ohledu na své zdraví, odvíjí se v nočních Ře-
pích jiný příběh. 

Již potřetí vzplanou umělohmotné kontejnery na odpad v Ma-
kovského ulici. 

Spící vzbudí štiplavý kouř hořících plastových nádob a blikající 
světla hasičského vozu, ze kterého vyskakují hasiči, aby čelili 
jedovatému kouři a ohni. 

Zbytečný výjezd, zbytečná škoda, zbytečný boj s úmyslně za-
páleným ohněm. Hasiči vyjeli za svými povinnostmi, ale co kdyby 
museli zasahovat jinde a u důležitějšího případu? 

A viník? Nebyl dvakrát odhalen a zřejmě nebude ani potřetí. 
Srab, kterému ani strach z nemoci nezabránil založit malé 

peklo. OSTUDNÉ!!!
MGR. OLGA TŮMOVÁ

KAM S NÍM?!

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ 
V PLAMENECH

ČLOVĚK ČLOVĚKU 
NE-PŘÍTELEM???

Foto: -archiv redakce-
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Pokud nemůžete využít jiný způsob, 
znamená varianta osobně - předání 
v mateřské škole při dodržení naří-

zených opatření.

Nabídku našich mateřských škol jsme 
přiblížili v březnovém vydání časopisu 
Řepská 17. 

Protože byly Dny otevřených dveří zru-
šeny, můžete si tam informace připome-
nout nebo je najdete v záložce Školství na 
webu www.repy.cz  kde jsou i kontakty na 
mateřské školy a odkazy na jejich webové 
stránky. 

Všechny mateřské školy v Řepích mají 
společný školský obvod celého území 
Řep.

Přihlášky a čestné prohlášení k očko-
vání mohli rodiče do konce dubna
■  stáhnout z webových stránek škol 
■  v nutném případě vyzvednout formulá-

ře osobně 
■  v současné situaci nebylo třeba osobně 

navštívit praktického lékaře. Pro doložení 
splnění povinnosti očkování stačí čestné 
prohlášeni a kopie očkovacího průkazu

Příjem vyplněných přihlášek proběhne 
v termínu 4. - 7. 5. 2020 ve vybrané ma-
teřské škole, a to jedním z následujících 
způsobů:

■  elektronicky do datové schránky ško-
ly nebo emailem s uznávaným el. pod-
pisem 

■  poštou 

■  osobně ve dnech 4. a 5. 5. 2020 s při-
hlášením v rezervačním systému zvole-
né mateřské školy 

Registrační číslo dítěte obdržíte e-mai-
lem, který řádně vyplníte v přihlášce.

Ředitelka mateřské školy přijme přihláš-
ku při splnění těchto podmínek:
■  dítě dosáhne věku 3 let do 30. 10. 2020
■  dítě se podrobilo stanoveným pravidel-

ným očkováním nebo se nemůže očko-
vání podrobit pro trvalou kontraindikaci 
(§50 zákona 258/2000 Sb. o ochraně ve-
řejného zdraví), pokud se ho netýká po-
vinná předškolní docházka

Každá mateřská škola má stanovena 
kritéria pro přijímání dětí, která jsou zve-
řejněna na úřední desce mateřské školy. 

Na jejich základě budou ředitelky 
rozhodovat o přijetí dětí pro školní rok 
2020/2021. Výsledky zápisu budou na 

stejné desce uveřejněny nejpozději v pá-
tek 5. 6. 2020.

Při nástupu dítěte do mateřské školy 
odevzdáte evidenční list, který necháte 
potvrdit u lékaře po skončení mimořád-
ných opatření (je také k dispozici na webu 
mateřské školy).

Doporučujeme podat pouze 1 přihlášku 
na vybrané mateřské škole, předejdete 
tím administrativní zátěži a komplikacím 
při přijímání dětí. Pokud nebude vaše dítě 
ve vybrané mateřské škole přijato, bude 
vás škola informovat o volné kapacitě v ji-
ných mateřských školách na území MČ 
Praha 17. Kapacity našich mateřských škol 
jsou dostatečné.

V souvislosti s povinnou předškolní 
docházkou upozorňuji, že se zápis k před-
školnímu vzdělávání týká jen dětí, které 
dovršily 5 let do 31. 8. 2020 a zatím do 
mateřské školy nechodí. Pak má zákonný 
zástupce povinnost přihlásit dítě v květnu 
k zápisu k předškolní docházce do mateř-
ské školy zapsané v rejstříku škol MŠMT. 

Tomuto požadavku vždy odpovídají za-
řízení zřizovaná obcí, ale u soukromých je 
nutné tuto skutečnost ověřit. 

Zvolíte-li zařízení mimo území MČ Pra-
ha 17, nahlaste tuto skutečnost na Odbor 
školství a kultury písemně nebo emailem 
na adresu nadezda.zemanova@praha17.cz

MGR. NADĚŽDA ZEMANOVÁ,
VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ

A KULTURY

Zápis do mateřských 
škol pro školní rok 
2020/2021 bude 
stejně jako zápis 
do škol základních 
probíhat v souladu 
s pokyny MŠMT 
přednostně bez 
přítomnosti rodičů 
i dětí. 

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL MČ PRAHA 17

Ilustrační foto: archiv redakce
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A svět se změnil. Ne snad proto, že 
bych měl míň práce než dřív. Že 
bych snad v období omezeného po-

hybu zalehl na matrace a čekal, co bude. 
Naopak, stal se ze mě učitel. Málokdo to 
ví, ale když jsem byl mladý a nerozvážný 
a plný ideálů, snil jsem o kariéře pedago-
ga. Říká se, že kolik profesí umíš, tolikrát 
jsi člověkem. Nebo je to možná jinak, ne-
vím. Každopádně jsem zastáncem tvrzení, 
že každá zkušenost je dobrá a pokud ji umí-
te dobře zpracovat, v budoucnu, jak když ji 
najdete. Život umí rozehrát zvláštní partie, 
a v této mě postavil do role učitele. Uff, až 
potud se to zdá jako legrace. V tuto chvíli 
však začíná divoká jízda zoufalého otce na 
divoké dráze po zákoutích žáčkovy duše. 

Mojí žákyní se stala má již skoro deví-
tiletá dcera, toho času žákyně třetí třídy 
v ZŠ genpor. Fr. Peřiny. A jako takový 
bonbónek k tréninku trpělivosti se s námi 
většinu času snažil trávit i její čtyřletý bratr. 

To máte tak. Jednoho dne zůstanete 
všichni doma. Nikdo neví na jak dlouho a co 
bude, až to dlouho skončí. S manželkou 
najedete na tzv. home office a snažíte se 
participovat na udržení chodu roztočených 
kol kapitalismu ze všech vašich sil. První 
týden si to ještě zvládnete namlouvat. Ten 
druhý je to spíš už taková setrvačnost, kdy 
nevíte, zda zpomalujete vy nebo onen ka-
pitalismus. Do toho všeho začnete dělat 
roušky. Pokud možno pro všechny, kdo je 
potřebují, a protože chcete přispět a vrátit 
společnosti alespoň něco z toho, co vám 
dala, chcete je dělat zadarmo. Jenomže do 
toho všeho mnoho dní přicházejí pravidelně, 
velmi kultivovaně, zprávy z webu základní 
školy a zároveň od paní učitelky, s rozpisem 
úkolů na každý den. Ty zprávy jsou jako 
složenky. Zavrtají se vám do hlavy a začnou 
vás požírat. Jsou nenasytné, nenechavé 
jako ruce dítěte sahajícího po herní konzoli. 
Budí vás ze sna a chtějí jíst! Jsou hladové. 
Vy odoláváte a snažíte se držet krok. Den za 
dnem se vrství. Přehazujete jeden vytištěný 
papír s úkoly přes druhý. Sbíráte resty a na-
bíráte skluz. Protože, byť se o to upřímně 
snažíte, jen velmi těžko dítěti vysvětlíte, že 
není na prázdninách u babičky. Zvlášť, když 
každý jiný rodič je na tom stejně jako vy 
a snaží se svůj pracovní režim nějakým způ-
sobem upravit. Tedy děti se různě nahánějí, 
svolávají a informují. Především o tom, jak 
strašně je to trapný být doma. Stane se pak, 
že dítě v nestřeženém okamžiku, kdy vám 
zavolá někdo z práce, hmátne chapadlem 
zvícím mohutného hlavonožce po aparátu 
mobilního typu nebo oné herní konzoli a je 
ámen. Tam nezmůžete nic. Po věčných jed-

nostranných diskuzích na téma: „Já to vidím 
jinak! My to ve škole děláme jinak! Tak na 
mě neřvi! Ale já to prostě nevím! Dokážeš 
to prosím pochopit!“ to vzdáváte, stahuje-
te se dočasně z boje a vracíte se ke svým 
pracovním povinnostem a problémům, které 
se vám v tu chvíli zdají tak nicotné a vlastně 
zjišťujete, že svou práci nade vše milujete!

„…. a tati? Uděláš mi plotím šťávu?“ 
ozve se za vašimi zády nevinný hlas nebo-
hého chlapce, který v tu chvíli působí spíše 
jako ostrá dýka vražená právě do oněch 
zad. Vstanete a jdete dál. S padajícím sou-
mrakem pak čekáte s nadějí, stejně jako ti 
stateční vojáci v zákopech, až se nepřítel 
unaví a půjde spát. Na bojovém poli se 
snažíte zachytit pohled svého partnera, ale 
zoufalství v jeho očích je pro vás zname-

ním, že v boji zůstáváte sám. Partner, tedy 
manželka, de facto v roli polního důstojníka, 
zastává pozice v zázemí. Vydává proviant, 
svolává k obědu, zajišťuje logistiku, pracuje 
z domova a …. dělá roušky. „Zpět na po-
zice!“ teda pardon „Vrať se zpátky ke sto-
lu!“ „Dopiš to!“ „Jak to, že to neumíš?!“ 
Sáhl jsem dokonce k frázi: „Dnes máš za 
pět a píšu ti mínus.“ Za co? A jaké to má 
edukativní ukotvení? Sám nevím, ale přišlo 
mi to dobrý. Přichází soumrak. Nepřítel je 
vytlačen z pozic. U večeře se ještě stihnete 
jednou pohádat, pak večerníček, hygiena. 
Nepřítel padá do lůžkovin a vy s láskou 
v očích a s ohněm v srdci, jako partyzán se 
dmete pýchou, co všechno jste za ten den 
dokázali a jak šikovné to máte děti.

Závěrem dne pošlete pár emailů, pře-
čtete zprávy, čehož hořce zalitujete a jdete 
raději spát. Ani na oblíbený seriál už nemá-
te sílu. Snad zítra. 

Nedokážu si představit, že bych měl 
učit obě děti, a ještě každého v jiném 
ročníku. Cítím velký respekt ke všem ro-
dičům, kteří jsou toto nuceni podstoupit. 
Představa, že bych měl kromě západní 
fronty, bojovat ještě na barikádách mě 
děsí. Situace není lehká. Musíme se s ní 
každý vypořádat po svém. Někdo s humo-
rem, někdo s vášní, někdo romanticky. Ne-
propadejme trudomyslnosti a vzpomeňme 
na všechny učitele, ale také zdravotníky, 
sociální pracovníky, záchranáře, vojáky 
a policisty, kteří podstupují takový boj 
denně! Krize nekrize!

No a teď si představte, kdybych se 
k tomu všemu ještě měl stát lékařem!

JOSEF DIRBÁK 
SOUSED

#ZAŽÍT ŘEPY JINAK 
– REPORTÁŽ PSANÁ V KARANTÉNĚ

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

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

Do 1., 2. a 3. Pražské ligy přihlašujeme z Prahy 17 celkem 
deset družstev. Je to mezigenerační soutěž jednotlivců, 
dvojic a trojic. Změří si své síly a prověří své umění mladí 

špičkoví hráči se seniory nejrůznějších výkonností a věku z dva-
ceti městských částí Prahy. 

Soutěž se tradičně hraje od května do října. Domácí zápasy 
budou naši hráči hrát v několika lokalitách. Řepští senioři budou 
v Pražské lize startovat již po šesté. Jedno družstvo „ŘEPÁCI“ 
ve špičkové 1. lize pod vedením kapitána Jaroslava Hladíka bude 
bojovat o sedmé až osmé místo z deseti družstev. Tato místa 
znamenají udržení v soutěži. 

Ve 2. lize budou startovat čtyři naše družstva. Družstvo „GPS” 
pod vedením nehrajícího kapitána Jaroslava Pastorka a družstvo 
„ŠEDÍ VLCI“ pod vedením kapitána Josefa Procházky. Oba týmy 
budou bojovat o postup do 1. ligy, kam postupují první dva celky.

Ve třetí lize bude družstvo „POZDNÍ SBĚR“ pod vedením 
kapitána Pavla Holoubka, našeho nejvýše postaveného hráče 
v Žebříčku ČR (č. 89 z 956 licencovaných hráčů), bojovat o po-
stup do vyšší 2. ligy. 

Ostatních šest družstev bude bojovat o co nejlepší umístění 
se soupeři z celé Prahy. V sezoně 2020 se bude devětkrát hrát 
řepské derby, kde to nemají favorizované domácí celky nikdy 
jednoduché.

Více najdete na webových stránkách: http://prazskypetanque.cz/ 

JOSEF PROCHÁZKA, 
SK PÉTANQUE ŘEPY, Z. S.

REKORDNÍCH DESET DRUŽSTEV PÉTANKISTŮ Z ŘEP

TJ SOKOL ŘEPY – FOTBAL 
HLEDÁ NOVÉ HRÁČE

Ilustrační foto: archiv redakce

Kulturní centrum Průhon má sice momentálně zavřené dveře pro veřejnost 
v důsledku mimořádných omezení spojených s koronavirem COVID-19, ale 
činnost centra stále pokračuje.

Nově nás tak najdete také na YouTube! Čekají vás zajímavá i zábavná videa, 
kulturní přehled a informace z dění v KC Průhon nebo tipy na zabavení.

Chcete, aby vám nic neuteklo? Na www.youtube.com zadejte do vyhledávače 
Kulturní centrum Průhon, klikněte na náš kanál a přihlaste se k odběru 
zmáčknutím ODEBÍRAT.

Na našem profilu můžete aktuálně zhlédnout výběr z tvorby ak. mal. Jaroslava 
Kláta z výstavy v KC Průhon, improvizační představení Divadelního spolku 
Přeživší (v březnu u nás zahráli při vyprodaném představení komedii Puč  
po Španělsku), cvičení s našimi lektory a další.

KC Průhon 
Socháňova 1220/27 
163 00 Praha 6

www.pruhon.cz

Na FB KD Bílá H
ora

cvič
í Karo

lína :)

Rozváží knihy :o
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NOVÝ PROJEKT KNIHY

POD
NOS

až

knihy3
na 1 objednávku

163 00
knihy zavezeme
po celých Řepích

knihy rozvezeme
ÚT 9 - 12 HOD

ČT 12 - 17 HOD

2x týdně

ŘEPSKÉ KNIHOVNY 

ZDARMA
knihy objednáte a my 
bezplatně zavezeme

VŠECHNY
knihy před vypůjčením 

dezinfikujeme
a dodržujeme přísná
hygienická pravidla

ŽÁDNÉ
poplatky za pozdní

vrácení knih

V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ:
ZDARMA ROZVOZ KNIH ŘEPSKÉ KNIHOVNY

PO 9 - 12 hod
ST 12 -17 hod

Více na další stránce.

1. Knihu si objednáte
přes katalog knih
nebo telefonicky.

2. Objednávku a termín dodání si 
potvrdíme telefonicky/e-mailem.

3. Knihy rozvezeme 2x týdně a bezkontaktně vám je předáme:
úterý dopoledne (9 - 12 hod), čtvrtek odpoledne (12 - 17 hod)

4. Knihu si užíváte bezpečně
v pohodlí domova. 

5. Po přečtení knihu vracejte
pouze do Biblioboxu
před KC Průhon.
Do doby znovuotevření knihovny nebudou
účtovány žádné pokuty za pozdní vrácení. 

Rozvoz pro všechny registrované čtenáře Místní knihovny v Praze Řepích v lokalitě Řep - PSČ 163 00.

NEJEN
PRO
SENIORY

Ř17 knihy pod nos2.indd   1 23.04.2020   12:56:58

KNIHY

POD
NOS

ažJAK SI OBJEDNAT
KNIHU K ZÁVOZU?

KATALOG

TELEFONICKY

1)  Do katalogu knih se dostanete přes www.pruhon.cz/knihovna

2) Přihlaste se: Přihlášovací jméno je vaše čtenářské číslo, které naleznete na své 
průkazce. Heslo je datum narození ve formátu RRMMDD. (např. datum 01.12.1980, 
heslo = 801201) - pokud jste si jej již nezměnili na heslo jiné.

3)  Do vyhledávače zadejte název knihy, nebo jméno autora (stačí i část názvu).
      Každý vyhledaný titul má buď označení                            , nebo 

4)  U „Dostupné“ knihy klikněte na „Získat“.

5)  Otevře se nové okno s názvem „Vytvoření požadavku“, kde kliknete na tlačítko
„Odložit z poličky“.  Knihu máte objednanou, ještě zbývá poslední krok.
(Tato služba bude mít funkci objednávky rozvozu pouze v době mimořádných opatření v knihovně a 
během té doby je zdarma! Jinak slouží k vyzvednutí knihy na pobočce a je zpoplatněna.)

6)  Jestliže jste objednali knihu k závozu přes katalog, vyplňte prosím formulář
k závozu na webu KC Průhon (www.pruhon.cz/knihovna). My se vám následně
ozveme na uvedené telefonní číslo a potvrdíme si termín doručení.

Nevidím tlačítko „Odložení z poličky“ - Pokud po rozkliknutí tlačítka „Získat“ nevidíte
tlačítko „Odložit z poličky“, znamená to, že je kniha momentálně vypůjčená, nebo si ji objed-
nal jiný čtenář. Knihu lze „Rezervovat“ a kniha vám bude zapůjčena až se nám vrátí zpět do 
knihovny. Momentálně proto nejsme schopni garantovat přesný termín výpůjčky a dovozu.

TIP: Chcete se podívat na knihy, které jste si objednali k závozu a které máte na svém kontě?
Stačí rozkliknout svůj profil v katalogu a otevřít si „Moje objednávky“.

Přihlas se
do katalogu
a vyhledej 

knihu.

Vyplň
formulář k

závozu na webu
KC Průhon.

U „Dostupné“ 
knihy klikni
na „Získat“.

Dále klikni
na „Odložit
z poličky.“

Kniha je
objednána
k závozu.

*

*BĚHEM MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ  VÍCE NA WWW.PRUHON.CZ/KNIHOVNA

Hotovo!
Ozveme se ti
na uvedené

tel. číslo. 

Po kliknutí na tlačítko „Odložení z poličky“ máte objednáno:

Automaticky generované zprávy o možnosti vyzvednutí v knihovně
prosím ignorujte. Ohledně doručení vás budeme kontaktovat.

Nemáte přístup k internetu, nebo si nevíte rady s objednáním přes katalog knih?
Využijte telefonickou objednávku závozu knih z Místní knihovny v Praze Řepích.

OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME VE VYHRAZENÝCH ČASECH
PONDĚLÍ 9:00  12:00 HOD,  STŘEDA 12:00  17:00 HOD

PO 9  12 HOD
ST 12  17 HOD

TELEFONNÍ ČÍSLO KNIHOVNY
+420 601 324 852

Před zavoláním si prosím rozmyslete preferovaný čas závozu (ÚTERÝ 9 - 12 hod
nebo ČTVRTEK 12 - 17 hod), výběr knih k doručení a adresu doručení (PSČ 163 00).

Místní knihovna v Praze Řepích, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy
knihovna@pruhon.cz, www.pruhon.cz, fb.com/knihovnarepy
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knihovny. Momentálně proto nejsme schopni garantovat přesný termín výpůjčky a dovozu.

TIP: Chcete se podívat na knihy, které jste si objednali k závozu a které máte na svém kontě?
Stačí rozkliknout svůj profil v katalogu a otevřít si „Moje objednávky“.

zadejte název knihy, nebo jméno autora
      Každý vyhledaný titul má buď označení                            , nebo 

Dostupné“ knihy klikněte na „Získat“.

zadejte název knihy, nebo jméno autora (stačí i část názvu).
      Každý vyhledaný titul má buď označení                            , nebo 

Přihlas se
do katalogu
a vyhledej 

knihu.

Vyplň
formulář k

závozu na webu
KC Průhon.

U „Dostupné“ 
knihy klikni
na „Získat“.

Dále klikni
na „Odložit
z poličky.“

Kniha je
objednána
k závozu.

*

*BĚHEM MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ  VÍCE NA WWW.PRUHON.CZ/KNIHOVNA

Hotovo!
Ozveme se ti
na uvedené

tel. číslo. 

Dostupné“ knihy klikněte na „Získat“.

  Otevře se nové okno s názvem „Vytvoření požadavku“, kde kliknete na tlačítko

Dostupné“ knihy klikněte na „Získat“.

Po kliknutí na tlačítko „Odložení z poličky“ máte objednáno:

Automaticky generované zprávy o možnosti vyzvednutí v knihovně
prosím ignorujte. Ohledně doručení vás budeme kontaktovat.

Nemáte přístup k internetu, nebo si nevíte rady s objednáním přes katalog knih?
Využijte telefonickou objednávku závozu knih z Místní knihovny v Praze Řepích.

OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME VE VYHRAZENÝCH ČASECH
PONDĚLÍ 9:00  12:00 HOD,  STŘEDA 12:00  17:00 

PO 9  12 HOD
ST 12  17 HOD

TELEFONNÍ ČÍSLO KNIHOVNY
+420 601 324 852

Před zavoláním si prosím rozmyslete preferovaný čas závozu (ÚTERÝ 9 - 12 hod
nebo ČTVRTEK 12 - 17 hod), výběr knih k doručení a adresu doručení (PSČ 163 00).

Místní knihovna v Praze Řepích, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy
knihovna@pruhon.cz, www.pruhon.cz, fb.com/knihovnarepy

prosím ignorujte. Ohledně doručení vás budeme kontaktovat.

Nemáte přístup k internetu, nebo si nevíte rady s objednáním přes katalog knih?
Využijte telefonickou objednávku závozu knih z Místní knihovny v Praze Řepích.
Nemáte přístup k internetu, nebo si nevíte rady s objednáním přes katalog knih?
Využijte telefonickou objednávku závozu knih z Místní knihovny v Praze Řepích.
Nemáte přístup k internetu, nebo si nevíte rady s objednáním přes katalog knih?

 ČASECH
A 12:00  17:00 HOD

ÚTERÝ 9 - 12 hod
nebo ČTVRTEK 12 - 17 hod), výběr knih k doručení a adresu doručení (PSČ 163 00).
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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

Petr Císařovský

Jaroslav Urbánek Bohumil Eliáš ml.
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Tvoření pro děti
s kurzy KC Průhon

Potřebný materiál:
-  4 ruličky od toaletního papíru
-  barvy, štětec
-  nůžky
-  lepidlo 
-  zbytky barevného papíru

s kurzy KC Průhons kurzy KC Průhon
POSTUP

1.   Ruličky rozstřihneme na půlku (a) a obarvíme (b).
2.   Jednu ruličku si zvolíme za hlavičku, a ze zbytků barevného
       papíru ji nalepíme oči, nos, pusu a tykadélka. 
3.   Zbývající ruličky slepíme (případně sešijeme sešívačkou)
       do jedné dlouhé řady.
4.   Nakonec k housence přilepíme hlavičku tak, aby byla
       o trochu výš, než jsou ruličky od tělíčka.
5.   Dle vlastní fantazie můžeme tělíčko dozdobit materiálem,
      co máme doma, nebo dodělat nožičky.1.

a b

2. 3. 4.

Housenka

Jarnístrom
Potřebný materiál:
-  rulička od toaletního papíru
-  čtvrtka
-  malý talířek
-  barvy, štětec 
-  nůžky, tužka
-  barevný papír
-  lepidlo

POSTUP
1.   Ruličku pomalujeme hnědou barvou na kmen.
2.   Na čtvrtku si obkreslíme malý talířek a vystřihneme, poté
       omalujeme zelenou barvou.
3.   Z barevného papíru si uděláme malé kuličky. Ty následně
       nalepíme na zelené kolečko, bude představovat korunu stromu.
4.   Ruličku nastřihneme seshora ze dvou stran zhruba do půlky.
5.   Korunu stromu nasadíme do nastřihnuté ruličky.5.   Korunu stromu nasadíme do nastřihnuté ruličky.

-  zbytky barevného papíru

      co máme doma, nebo dodělat nožičky.

b

1. 2. 3. 4.

HousenkaHousenka

5.

R17_tvorenidoma_prodeti.indd   1 23.04.2020   17:11:36

Tvoření s kurzy pro děti Šikulky a Tvořílci. Více o kurzech KC Průhon na www.pruhon.cz/kurzy
KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, www.fb.com/kcpruhon

Potřebný materiál:
-  čtvrtku 
-  lepidlo
-  nůžky
-  štětec a barvy (�xy, pastelky)
-  jeden obal od vajec
-  staré noviny 
-  papírové kapesníčky nebo ubrousky
-  zbytek látky nebo krepový papír

Kvetinyv . POSTUP
1.   Obal od vajíček rozstřiháme na jednotlivé „košíčky“
       dle obrázku.
2.   Jednotlivé košíčky pak zastřihneme po jejich stranách
      do tvaru kytičky.
3.   Kytičky obarvíme temperami. Pokud nemáme tempery,
       můžeme využít vodovky, �xy nebo pastelky.
4.   Z novin umotáme ruličky (a) a nalepíme je na čtvrtku jako
       stonky květiny a poté je nabarvíme (b).
5.   Květiny nalepíme na čtvrtku ke stonkům.
6.   Z papírových kapesníků uděláme kuličky (a) a ty pak
       nalepíme do středů jednotlivých květů (b).
7. Nakonec pomocí krepového papíru nebo zbytků látky
     uvážeme mašli a nalepíme ji na stonky květiny.

1.

2.

3.
4. a b 5.

6. 7.a b

R17_tvorenidoma_prodeti.indd   2 23.04.2020   17:11:46
12-19.indd   18 24.04.20   13:50



Tvoření pro děti
s kurzy KC Průhon

Potřebný materiál:
-  4 ruličky od toaletního papíru
-  barvy, štětec
-  nůžky
-  lepidlo 
-  zbytky barevného papíru

POSTUP
1.   Ruličky rozstřihneme na půlku (a) a obarvíme (b).
2.   Jednu ruličku si zvolíme za hlavičku, a ze zbytků barevného
       papíru ji nalepíme oči, nos, pusu a tykadélka. 
3.   Zbývající ruličky slepíme (případně sešijeme sešívačkou)
       do jedné dlouhé řady.
4.   Nakonec k housence přilepíme hlavičku tak, aby byla
       o trochu výš, než jsou ruličky od tělíčka.
5.   Dle vlastní fantazie můžeme tělíčko dozdobit materiálem,
      co máme doma, nebo dodělat nožičky.1.

a b

2. 3. 4.

Housenka

Jarnístrom
Potřebný materiál:
-  rulička od toaletního papíru
-  čtvrtka
-  malý talířek
-  barvy, štětec 
-  nůžky, tužka
-  barevný papír
-  lepidlo

POSTUP
1.   Ruličku pomalujeme hnědou barvou na kmen.
2.   Na čtvrtku si obkreslíme malý talířek a vystřihneme, poté
       omalujeme zelenou barvou.
3.   Z barevného papíru si uděláme malé kuličky. Ty následně
       nalepíme na zelené kolečko, bude představovat korunu stromu.
4.   Ruličku nastřihneme seshora ze dvou stran zhruba do půlky.
5.   Korunu stromu nasadíme do nastřihnuté ruličky.

1. 2. 3. 4.

5.

R17_tvorenidoma_prodeti.indd   1 23.04.2020   17:11:36

Tvoření s kurzy pro děti Šikulky a Tvořílci. Více o kurzech KC Průhon na www.pruhon.cz/kurzy
KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, www.fb.com/kcpruhon

Potřebný materiál:
-  čtvrtku 
-  lepidlo
-  nůžky
-  štětec a barvy (�xy, pastelky)
-  jeden obal od vajec
-  staré noviny 
-  papírové kapesníčky nebo ubrousky
-  zbytek látky nebo krepový papír

Kvetinyv . POSTUP
1.   Obal od vajíček rozstřiháme na jednotlivé „košíčky“
       dle obrázku.
2.   Jednotlivé košíčky pak zastřihneme po jejich stranách
      do tvaru kytičky.
3.   Kytičky obarvíme temperami. Pokud nemáme tempery,
       můžeme využít vodovky, �xy nebo pastelky.
4.   Z novin umotáme ruličky (a) a nalepíme je na čtvrtku jako
       stonky květiny a poté je nabarvíme (b).
5.   Květiny nalepíme na čtvrtku ke stonkům.
6.   Z papírových kapesníků uděláme kuličky (a) a ty pak
       nalepíme do středů jednotlivých květů (b).
7. Nakonec pomocí krepového papíru nebo zbytků látky
     uvážeme mašli a nalepíme ji na stonky květiny.
7. Nakonec pomocí krepového papíru nebo zbytků látky
     uvážeme mašli a nalepíme ji na stonky květiny.

Tvoření s kurzy pro děti Šikulky a Tvořílci. Více o kurzech KC Průhon na www.pruhon.cz/kurzyTvoření s kurzy pro děti Šikulky a Tvořílci. Více o kurzech KC Průhon na www.pruhon.cz/kurzyTvoření s kurzy pro děti Šikulky a Tvořílci. Více o kurzech KC Průhon na www.pruhon.cz/kurzyTvoření s kurzy pro děti Šikulky a Tvořílci. Více o kurzech KC Průhon na www.pruhon.cz/kurzy

1.

2.

3.
4. a b 5.

6. 7.a b

1.1.

R17_tvorenidoma_prodeti.indd   2 23.04.2020   17:11:46
12-19.indd   19 24.04.20   13:50



20 / KVĚTEN / 2020

ŠKOLY INFORMUJÍ

TALENTOVÉ 
PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKY 
DO ZUŠ BLATINYKaždým rokem se děti z dramatické-

ho kroužku „Ještěrky“ účastní lite-
rární soutěže v rámci kampaně na 

podporu četby knih „Rosteme s knihou“. 
Letošní téma bylo „Střet světa aneb 

Důležitý okamžik v mém životě“.  Do sou-
těže se mezi 570 příspěvků dostaly také 
dvě naše slohové práce. V polovině květ-
na se dozvíme, jakých úspěchů dosáhly. 
Držme jim palce.  

 VERONIKA MARTANOVÁ

Uprostřed měsíce března přišlo 
vládní nařízení s vyhlášením sta-
vu nouze pro celou Českou repub-

liku. Tímto nařízením se uzavřely i všech-
ny školy. 

Dne 28. 3. se v České republice slaví 
Den učitelů. Jde o poděkování učitelům za 
jejich pedagogickou činnost, která mimo 
výuky žáků obsahuje také výchovu a při-
pravuje žáky do života.

Učitelé ze Základní školy Jana Weri-
cha dostávají k tomuto svátku od vedení 
školy každoročně dárek. Letos to byl ba-
líček s vitamíny, aby pedagogové dobře 
přečkali náročné období a mohli se těšit 
pevnému zdraví. V této náročné době 
se však učitelé rozhodli své balíčky s vi-
tamíny darovat potřebnějším, kteří stojí 
v prvních řadách a starají se o nejohro-
ženější skupinu obyvatel – zdravotníkům 
a pečovatelům. Však právě oni potřebují 
nejvíce podpory, aby byli fit a mohli po-
máhat dalším. 

Část balíčků byla darována Domu pro 
seniory Pod Skalkou v Mníšku pod Brdy 
a druhá putovala do Domova sv. Karla 
Boromejského v Řepích. Z pomoci mají 
všichni radost. 

Věříme, že se zase brzy budeme všich-
ni potkávat v normálním režimu, vrátí se 
nám úsměvy na tváře a budeme si i nadále 
umět navzájem pomoci. 

MILENA DOLEŽELOVÁ

JEŠTĚRKY 
V LITERÁRNÍ 
SOUTĚŽI

MUSÍME SI 
POMÁHAT

Z důvodu probíhajících opatření, která jsou 
vydávána v souvislosti s šířením nemoci 
Covid19, nemůžeme garantovat vyhlá-

šené termíny talentových přijímacích zkou-
šek do naší školy. Proto prosíme všechny zá-
jemce o studium ve školním roce 2020/2021 
o sledování naší webové stránky na odkazu 
https://www.zusblatiny.cz/prijimaci-zkousky/, 
kde bude dle vývoje situace upřesněn termín 

a způsob, jak se ke zkoušce přihlásit i to, ja-
kým způsobem budou zájemci vyzváni k vy-
konání zkoušky.

Děkujeme za pochopení.
     

VEDENÍ ZUŠ BLATINY
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ŘEPÍK BAVÍ SVÉ FANOUŠKY VÝZVAMI

Herna Mateřského centra Řepík je kvůli 
epidemiologické situaci již od poloviny 
března uzavřena. Neznamená to ale, 

že veškeré naše aktivity ustaly. Lektorky se 
naopak rozhodly zpestřit volný čas rodinám 
tak, aby nebylo potřeba kamkoliv docházet. 
MC Řepík se proto zaměřilo výhradně na on-
line aktivity a spustilo seriál týdenních výzev, 
které dětem i na dálku umožňují rozvíjet je-
jich schopnosti a dovednosti, ale především 
zajišťují smysluplné trávení volného času.

Každý týden vyhlašuje MC Řepík na svém 
facebookovém profilu (MaterskeCentrumRE-
PIK) výzvu, v jejímž rámci mají děti společně se 
svými rodiči plnit úkoly. Každý, kdo úkol splní, 
se pak může ostatním pochlubit fotkou nebo 
videem do komentářů. Ty nejpilnější čeká pře-
kvapení, jakmile bude herna opět v provozu. 

Odměna však nemine ani ostatní zúčast-
něné, i na ně čeká drobnost za aktivitu. Úkoly 
jsou navíc koncipované tak, aby se daly zvlád-
nout doma, na zahradě, nebo v přírodě. Díky 
tomu mají děti o zábavu postaráno a přitom 
tráví čas pohybem nebo kreativní činností 
namísto vysedávání u televize.

Seriál odstartoval 23. března KREATIVNÍ 
výzvou, během které děti tvořily dekorace 
s jarními motivy, hlavolamy, záložky do knížek 
a nechyběla ani hra s balonky. Následovala 
VELIKONOČNÍ výzva, která šla ruku v ruce 
s přípravami na velikonoční svátky, takže 
jsme během týdne stihli uklidit, napéct, při-
pravit výzdobu, nabarvit vajíčka a ještě si 
odpočinout. 

Aby ani po Velikonocích nikdo nezahálel, 
připadla na třetí týden POHYBOVÁ výzva, ve 

které jsme stavěli věže, cvičili jógu, trénovali 
pohybové říkanky a zdolávali překážkové 
dráhy v obýváku. První měsíc plný úkolů pak 
završila TANEČNÍ VÝZVA, kdy bylo potřeba 
natrénovat celou taneční sestavu.

Děkujeme všem rodičům i dětem, že jsou 
s námi alespoň online. Baví nás to a podle 
reakcí, které jsme dosud obdrželi, je vidět, 
že výzvy baví i vás, takže v květnu budeme 
pokračovat. Zároveň však doufáme, že se 
zase brzy všichni sejdeme přímo v Řepíku 
a vrátíme se k našemu pravidelnému progra-
mu a jednorázovým akcím. Těšíme se na vás! 

Pro aktuální informace o provozu sledujte 
náš web www.mcrepik.webnode.cz a Face-
book MaterskeCentrumREPIK.

LENKA ALIAPULIU

VÝUKA V ZUŠ BLATINY V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

Po uzavření škol jsme byli postaveni před 
novou situaci a bylo otázkou, jak pokra-
čovat dál ve výuce. Protože má vzdělá-

vání v uměleckém směru svá specifika a kon-
takt učitele i žáka je bezesporu důležitý, je 
tento způsob výuky pro všechny velkým zá-
sahem nejen do profesního, ale i do osobní-
ho života. V prvních dnech probíhal průzkum 
mezi učiteli a rodiči s nalezením cesty k nej-
přijatelnějšímu způsobu vzdělávání. Učitelé 
si bez zaváhání našli cestu k dětem přes svá 
IT zařízení a začali fungovat i vzdálenou, dis-
tanční formou vzdělávání. 

Někteří proměnili své domácnosti v pro-
vizorní nahrávací studia. Nahrávají skladby, 
hudební i klavírní doprovody a snaží se fungo-
vat alespoň touto provizorní formou. Dětem, 
které mají vybavení IT technikou, jsou učitelé 
k dispozici přes videokonference, s ostatními 

komunikují přes telefon. V podobném duchu 
probíhá výuka i v dalších oborech. 

Ve výtvarném oboru se jedná hlavně o za-
dání prací s odesláním návodu, jak postupovat 
v zadané domácí práci. V tanečním oboru uči-
telé pracují na nových choreografiích, různou 

formou motivují děti ke zdravému pohybu 
a v literárně dramatickém oboru nacvičují tex-
ty, úryvky scénářů divadelních her aj. Zkrátka, 
všichni dělají, co je v jejich silách a hlavně ve 
spolupráci s rodiči, kteří jsou v této nelehké 
době zahlceni informacemi ohledně vzdělá-
vání svých dětí. My se nyní hlavně snažíme, 
aby tento zásah do života nás všech neměl 
negativní dopad na výsledcích našich žáků. 
Věříme, že distanční forma vzdělávání a tzv. 
„nucená“ kreativní činnost rodiny pomůže 
k překonání nouzového stavu ve zdraví. 

Velice si vážíme pomoci všech rodičů 
a rodinných účastníků a za spolupráci v této 
nelehké době moc děkujeme.

Věříme, že se situace brzy obrátí a budeme 
se moci těšit z našich společných setkání.
 

KOLEKTIV ZUŠ BLATINY
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Vážení čtenáři Řepské 17, 
bohužel z důvodu nouzového stavu a koro-
naviru se k vám mé volejbalové zprávičky 
dostávají až nyní – v květnovém čísle. Vám, 
kteří jste si přečetli můj článek v tom úno-
rovém, dlužím informaci, jak dopadla pláno-
vaná rekonstrukce antukových kurtů, které 
má volejbalový oddíl TJ Sokola Řepy v bez-
platné výpůjčce.

Nebudu to protahovat, dotaci ve výši 500 tis. Kč jsme museli 
Magistrátu hlavního města Prahy vrátit. Městská část Praha 
17 (dále jen „MČ P17“) prostřednictvím Komise pro sportovní 
centrum, finančního výboru a v neposlední řadě rozhodnutím 
zastupitelstva, naši žádost o dofinancování projektu ve výši cca 
1 mil. Kč, zamítla. 

K vyjádřením zastupitelstva, Komise pro sportovní centrum 
a finančního výboru jsem se vyjádřila v článku, který se nevešel 
do dubnového čísla tohoto časopisu a který byl přes facebooko-
vou skupinu „Řepy I a Řepy II a okolí“ uveřejněn na stránkách: 
https://repskeoko.wordpress.com/ 2020/03/31/volejbalove-zpravicky/ 

A JAKÉ PROBLÉMY ŘEŠÍME AKTUÁLNĚ?
Co se týká halových soutěží, tak ty už Český i Pražský volejba-
lový svaz ukončil. Týmy dospělých TJ Sokola Řepy se v soutě-
žích Pražského volejbalového svazu umístily shodně na 4. mís-
tě. A to ženy v soutěži Z1 a muži v přeboru Prahy. Od května 
se již snad budeme scházet na antukových kurtech za Soko-
lovnou a „antuková sezóna“ bude pokračovat dle naplánova-
ných rozpisů. To znamená, že každý den v týdnu, kromě pátku 
můžete přijít fandit řepským týmům.

Co se týká týmů SK Španielka Řepy, tam už jsou halové 
soutěže také ukončeny. Tým juniorek se udržel v nejvyšší sou-
těži této věkové kategorie – v extralize! A to díky poslednímu 
turnaji, který hráčky odehrály na domácí palubovce – hale ZŠ 

T. G. Masaryka, ve velice emotivní sportovní 
atmosféře, kterou vytvořili nejen rodiče hrá-
ček, ale i ostatní členky sportovního oddílu 
a jejich trenéři. Hráčky vyhrály dva důležité 
zápasy a porazily soupeřky z Vysočiny 3:0 
a z Přerova 3:1. 

Tým kadetek se udržel v I. lize a skončil ve 
skupině o sedmé až dvanácté místo na desáté 

příčce. Rozhodovaly zápasy, které hráčky odehrály v sobotu 
7. března nečekaně v Příbrami, protože v Praze 6 již musely 
být uzavřeny školní haly a tělocvičny z důvodu koronaviru. Ze 
zápasu přesto přivezly důležité dva body. Tým žen Španielky, 
se v současné době rozhoduje, zda-li bude v příští sezóně 
pokračovat, a v které soutěži. Na výběr mají I., anebo II. ligu.

První týden dubnu se měly dohrávat soutěže Pražského 
přeboru mládeže, kde měla SK Španielka Řepy pět mládež-
nických týmů. Dva týmy minivolejbalu, mladší žákyně, starší 
žákyně a kadetky. Tyto turnaje se již bohužel neodehrály a tým 
minivolejbalu „A“ se skončil v první desítce a tým minivolej-
balu „B“ ve třetí desítce z celkem 60 týmů! Mladší žákyně už 
bohužel nemohly vybojovat zpět třetí ligu a soutěž ukončily na 
druhém místě ve čtvrté lize, což znamená asi 12 místo z 21 
týmů. Starší žákyně v posledním turnaji vybojovaly 2. místo ve 
třetí lize a tým kadetek skončil na čtvrtém místě ve druhé lize. 

Bohužel od vyhlášení nouzového stavu, uzavření škol a ná-
sledně sportovišť, jsme museli přerušit veškeré tréninky. A aby 
špatných zpráv nebylo málo, řešili jsme s vedením ZŠ J. Weri-
cha jejich požadavek na ukončení pronájmu pro nás důležitých 
prostor, jakými je sklad sportovního náčiní, šatny a místnosti 
pro zázemí trenérů. Zároveň nám vedení školy oznámilo, že již 
nemůžeme mít od září sídlo spolku v této škole, kde působil 
sportovní klub SK Španielka Řepy od roku 1999. Do loňského 
roku byla Španielka i součástí školního sportovního klubu. Od 
září loňského roku bohužel vedení školy tuto spolupráci pře-

VOLEJBALOVÉ ZPRÁVIČKY

TÉMA: JAK SE ŽIJE VOLEJBALISTŮM V ŘEPÍCH

Foto: archiv SK Španielka
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rušilo a ze školního klubu nás vyloučilo. Teď nám ruší i sídlo 
spolku. Po osobním jednání s vedením školy nám od září zů-
stane jen pronájem skladu sportovního náčiní a nový skladový 
prostor pod schodištěm. Trenéři přijdou o své zázemí a sídlo 
spolku musíme změnit do konce roku. Otázkou zůstává, kam 
ho přestěhujeme? Nabízí se možnost nové sportovní haly, ale 
tam bychom potřebovali podporu jak MČ P17, tak i společnosti 
„Zdravá sedmnáctka“. Ceny za pronájem sportovní haly, které 
nám byly sděleny, jsou pro náš sportovní klub příliš vysoké. 
U MČ Praha 17 jsme sice zažádali o grant na činnost pro rok 
2020, ale to jsme ještě nevěděli, co se na nás chystá. Tak držte 
palce, ať se nám podaří sídlo tohoto sportovního klubu udržet 
v Řepích a zajistit tak sedmdesáti mladým hráčkám možnost 
rozvíjet svoji volejbalovou kariéru právě tady. V červnovém 
čísle se tedy můžete těšit na další volejbalové zprávičky. Snad 
už budou jen pozitivní. 

Na závěr obligátní žádost. Pokud máte volejbal rádi, může-
te přijít rozšířit týmy hráčů, hráček, trenérů nebo přiveďte své 
děti – od dubna jsme zahájili nábor pro novou sezónu – jsme 
optimisté. µ

ING. LENKA MALINKOVIČOVÁ
PŘEDSEDKYNĚ TJ SOKOLA ŘEPY

PŘEDSEDKYNĚ SK ŠPANIELKA ŘEPY
TEL: 602 119 824, LENDULA@VOLNY.CZ

Na začátku r. 2020 byla p. Malinkovičová upozorněna na 
ukončení pronájmu prostor v 1. p. pavilonu C z kapacitních 
důvodů školy. Škola  má povinnost přijmout spádové žáky 

k plnění povinné školní docházky. Jelikož se již v této době potý-
káme s nedostatky prostor, byli jsme nuceni přistoupit k tomuto 
kroku. V tomto prostoru jsme nuceni vybudovat další učebnu a ka-
binety pro učitele, protože od září předpokládáme nárůst počtu 
žáků i tříd. Ponechán byl SK Španielka k dispozici sklad materiá-
lu v přízemí (přímo u tělocvičny) a nabídnut prostor pod schodiš-
těm, který jsme již pro ně nechali stavebně upravit za 16.000 Kč.

Od školního roku 2019/2020 byla ukončena spolupráce SK 
Španielka se školou v rámci školního klubu z těchto důvodů:

Školní klub slouží jako volnočasová aktivita pro žáky školy. Nevi-
díme důvod, proč by měla škola evidovat cizí žáky, platby od těchto 
členů SK Španielka, vést třídní knihy a docházku. Abychom mohli 
uvádět volejbal ve školním klubu, museli jsme přijmout trenéry 
SK Španielka do pracovního poměru a po dobu školního roku jim 
vyplácet mzdu.  

SK Španielka měla skutečně sídlo spolku ve škole pravděpo-
dobně po celou dobu existence, kdy byla součástí školního klubu. 
Proto se z našeho pohledu měla spíše řešit otázka, kde by měla 
mít SK Španielka sídlo spolku v tuto chvíli, ne proč to nejde ve 
škole. Proč nemůže mít spolek sídlo na stejné adrese jako Sokol 
Řepy? Jiné subjekty, které využívají naše tělocvičny a venkovní 
sportoviště také nemají svá sídla na adrese školy.  

S ohledem na všeobecně se zvyšující náklady na údržbu budo-
vy, elektřinu, vodu, náklady na úklid, jsme přistoupili od školního 
roku 2018/2019 k navýšení platby za pronájmy. Samozřejmě se 
nejedná o individuální krok směrem k SK Španielka, ale podmínky 
jsou stejné pro všechny. 

MGR. ZUZANA MARTINOVSKÁ,
ŘEDITELKA ZŠ JANA WERICHA

TJ Sokol Řepy, z.s. je každoročně suverénně a bezkonku-
renčně největším příjemcem dotací na podporu spor-
tovních aktivit, které MČ Praha 17 rok co rok rozděluje 

z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných herních zařízení. 
Jen za posledních 5 let to byla částka ve výši 4 990 000 Kč, tj. 
cca 1 000 000 Kč ročně. Dalších 1 400 000 Kč bylo za posled-
ních 5 let rozděleno do SK Španielka Řepy z.s. 

Nelze opominout fakt, že MČ Praha 17 získala do svého vlast-
nictví pozemky v hodnotě 35 000 000 Kč za tím účelem, aby 
umožnila členům TJ Sokol Řepy, z.s. užívat sportoviště vybudo-
vaná na těchto pozemcích. V neposlední řadě je i třeba zmínit 
to, že TJ Sokol Řepy, z.s. má tato sportoviště od MČ Praha 17 
v bezplatném pronájmu. 

V září roku 2018 obdržela městská část Praha 17 od TJ Sokol 
Řepy, z.s. požadavek na vyslovení souhlasu s podáním žádosti 
v Celoměstském programu podpory sportu a tělovýchovy v hlav-
ním městě Praze pro rok 2019 na rekonstrukci volejbalových 
kurtů a dále o schválení dofinancování ve výši 20% z celkových 
předpokládaných nákladů (na základě zpracovaného projektu 
2 222 452,69 Kč včetně DPH). 

Rada městské části Praha 17 tuto žádost projednala a schvá-
lila dofinancování tohoto dotačního programu ve výši 20 % 
z celkově předpokládaných nákladů, tj. maximálně 400 000 Kč. 
Tento projekt bohužel v konkurenci jiných u Magistrátu hlavní-
ho města Prahy neuspěl tak, jak žadatel samotný předpokládal 
a byla přidělena dotace pouze ve výši 500 000 Kč. MČ Praha 17 
by v tom okamžiku byla nucena se podílet na tomto projektu 
částkou 1 722 452,69 Kč. Z původní podporované myšlenky vý-
hodného projektu, kdy dotace měla pokrýt 80 % z ceny, by tak 
došlo k tomu, že by tomu bylo přesně naopak.

JAROSLAV BÍRO,
MÍSTOSTAROSTA

VYJÁDŘENÍ ZŠ JANA 
WERICHA

VYJÁDŘENÍ 
MČ PRAHA 17
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Poslední týdny nás uvrhly do izolace a na probouzející přírodu 
a krásné procházky mnoho času nezbylo. Přesto bych vás 
ráda upozornila na místo, které vlastně všichni určitě znáte.

Hned „za humny“, tedy v těsném sousedství naší městské 
části, narazíme na známou oboru s letohrádkem Hvězda. Běžný cíl 
mnohých nedělních vycházek zamilovaných párů, rodin s dětmi či 
nadšených běžců, kteří si na lesních cestách během vylepšují fyzič-
ku. Ale napadlo vás někdy, jaká je historie samotného letohrádku? 

Za letohrádkem ve Hvězdě odhalíte příběh velké lásky, která vzdo-
rovala po mnoho let osudu, dobovým zvyklostem i samotnému císaři!

Ale začněme od začátku. Ten nalezneme v polovině 16. století 
v jihoněmeckém městě Augsburg, kde při letmém setkání arcivé-
vody Ferdinanda Tyrolského (druhorozeného syna císaře Ferdinanda 
I. Habsburského) a Filipiny Wellserové začala láska jako z románu.

Filipina pocházela z vážené patricijské rodiny Welserů, kteří 
zbohatli na zámořském obchodu s kořením, zejména s pepřem. 
Byli na tom finančně velmi dobře, stejně jako augsburgští ban-
kéři Fuggerové, a tak si mohli dokonce dovolit půjčovat poměrně 
vysoké částky císařské rodině, která měla mnohdy hluboko do 
kapsy. Dle dobových pramenů byla Filipina nesmírně vzdělaná, 
krásná, chytrá, bohatá – avšak z neurozeného rodu. A to byla 
hlavní překážka rodícího se vztahu. Morganatické sňatky mezi 
vysokou šlechtou totiž v této době vůbec nebyly obvyklé, ještě 
uvažme, že se jednalo o syna císaře! 

Kromě toho do Filipiny vkládala její rodina velké naděje. Měla 
obchodního ducha, a tak se očekávalo, že přivede schopného 
ženicha a převezme rodinnou firmu.

Jenže – Filipina se s Ferdinandem potkala znovu, tentokrát na 
zámku Březnice, kde pobývala u své tety Kateřiny z Lokšan. A začala 
láska, která zbořila všechny zákazy a dogmata doby. Za pomoci Ka-
teřiny byla zpečetěna tajnou svatbou na Březnici v lednu 1557. Celý 
vztah zůstal i nadále v utajení, jen začínaly být mnohým nápadné 
Ferdinandovy časté návštěvy na březnickém zámku. V roce 1558 

se páru narodil první syn, který byl „na oko“ položen před dveře 
zámku a paní Filipina se ho milostivě ujala. Dostal jméno Ondřej 
a o dva roky později se stejným způsobem „ujala“ i jeho bratra Karla.

Tajemství o uzavřeném manželství se přes veškerou snahu 
nepodařilo příliš dlouho utajit, a císař se o něm dozvěděl. V roce 
1559 poslali Ferdinand s Filipinou císaři psaní s prosbou o pro-
minutí jejich hrubé neposlušnosti a získání odpuštění. 

Císař byl ochoten je vzít na milost, ovšem pod podmínkou, že 
jejich sňatek zůstane i nadále utajen. Rozhodl sice o vyplácení 
roční renty 30 000 zlaťáků Filipininým synům, k osobní audienci 
se snachou však nedošlo.

V roce 1560 přestěhoval Ferdinand svou rodinu na hrad Kři-
voklát, kde se sice Filipina stala hradní paní, ale žila zde sama 
a brány paláce v Praze na Hradčanech pro ni zůstaly i nadále uza-
vřeny. V roce 1562 se zde narodila dvojčata Filip a Marie, která 
však byla velmi slabá a nežila déle než několik dnů.

Filipina se zabývala celý život přípravou léčivých odvarů a brzy 
se po celém kraji roznesla zpráva o dobrotě křivoklátské paní 
a jejích léčebných schopnostech. 

V roce 1564 císař zemřel, aniž by se s Filipinou setkal. Krátce na 
to získal Ferdinand regentství v Tyrolsku. I tady však narazil na ne-
souhlas se svým nerovným sňatkem. Tyrolští zemští stavové tlačili 
na Ferdinanda, aby se dal s Filipinou rozvést a hrozili vyděděním jeho 
synů. Pro arcivévodu nebylo vůbec snadné je přesvědčit, jak důležitá 
pro něj jeho žena je. O několik let později Ferdinand dostal dokonce 
nabídku stát se polským králem. Ale i tady bylo podmínkou, aby se 
s Filipinou rozvedl a uzavřel sňatek se stavovsky přiměřenou ženou. 
Ani tentokrát nepovolil a raději se polské koruny vzdal. 

Sídlem rodiny se stal zámek Ambras, nedaleko Innsbrucku. Spo-
lečně z něj vybudovali jeden z nejhonosnějších zámků své doby. Fili-
pina se stejně jako na Křivoklátě zapojila do péče o chudé a nemoc-
né, snažila se také o zlepšení sociální situace domkářů a sedláků.

Šťastná léta kalilo jen zhoršující se Filipinino zdraví, které po těžkém 
porodu dvojčat již zůstalo podlomeno, a také touha po uznání jejich man-
želství od papeže Řehoře XIII. Ten kromě oddacího listu vyžadoval ještě 
svědectví důvěryhodného svědka, které ochotně poskytla Kateřina 
z Lokšan. Na základě tohoto svědectví prohlásil pak papež v roce 1576 
manželství za právoplatné a zbavil manžele nutnosti dalšího utajování.

Bohužel, tohoto uznání si již manželé příliš neužili, protože 
Filipina v roce 1580, krátce po smrti své tety, zemřela.

Příběh jako z pohádky, nemyslíte? A co náš letohrádek? Letohrá-
dek nechal zbudovat právě Ferdinand Tyrolský pro svoji krásnou Fili-
pinu, která nemohla díky svému nerovnému původu přebývat v Pra-
ze na Hradčanech. Snažil se jí příkoří vynahradit vzácnou výzdobou 
celé stavby. Na stavbě ve stylu renesance se podíleli italští stavitelé 
pražského královského dvora Giovanni Maria Aostalli a Giovanni 
Lucchese pod vedením Hanse Tirola, později Bonifáce Wohlmuta. 

Snad měl tehdy Ferdinand Tyrolský v tomto ohledu vzor 
ve svém otci, který nechal zbudovat pro svoji manželku Annu 
Jagellonskou Letohrádek královny Anny a založil Královskou 
oboru, dnes známou jako Stromovka. Možná se mu tedy chtěl 
vyrovnat a také budoval mimořádné sídlo pro svoji lásku.

Dnes Hvězda patří Památníku národního písemnictví a je využívána 
pro výstavní činnosti. Až se sem někdy půjdete projít, vzpomeňte si na 
velký příběh lásky Ferdinanda a Filipiny. A nemusí to být jenom v máji!

Příběh Ferdinanda a Filipiny ve svém repertoáru zpracoval také 
řepský divadelní spolek Hudilas. Pokud situace dovolí, měl by se 
muzikál "Modrá krev" hrát v létě na zámku v Ploskovicích. Sledujte 
www.hudilas.cz

 TEXT A FOTO: -RAS-

KDYŽ LÁSKA KVETE NEJEN V MÁJI…
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Současná situace naplňuje nás všechny obavami z pří-
tomnosti a blízké budoucnosti. Každým dnem se musí-
me vyrovnávat s tím, jak šíření nemoci Covid-19 ovliv-

ňuje náš běžný život. Žijeme již několik týdnů ve strachu 
a stresu… Přes to všechno bychom neměli zapomínat ani na 
historii. Vždyť právě před sedmdesáti pěti lety byla ukonče-
na druhá světová válka. Začátek května 1945 byl velmi bouř-
livý i u nás v Řepích.

Přinášíme vám tedy historickou vzpomínku na květnové dny 
pamětníka Bohuslava Jiráska (1911-1995), který své prožitky 
sepsal v knize „Ohlédnutí“.

Na konci války jsem se svou tehdejší novomanželkou již 
bydlel na Vinohradech. Rodina mé ženy však žila v domku na 
Bílé Hoře, a tak si pamatuji, jak jsem květnové dny prožíval 
jak v centru města, tak zde, Řepích.

5. května 1945 dobývala Rudá armáda ještě Berlín. Do 
Prahy tudíž bylo ještě daleko. Na volání Prahy o pomoc byli 
Američané ochotni vojensky zasáhnout. To ovšem odporovalo 
dohodám se SSSR a na žádost Američanů o povolení výjimky, 
odpovědělo sovětské velení naprosto odmítavě. 

A tak se stalo, že v nouzi nejvyšší se skutečnou pomocí 
stali „vlasovci“. Byl to vojenský útvar – protibolševická Ruská 
osvobozenecká armáda (ROA), složený ze sovětských zajatců, 
ochotných bojovat po boku Němců proti SSSR, pod vedením 
generála Andreje Andrejeviče Vlasova (14. 9. 1901 – popraven 
2. 8. 1946). O vážnosti jejich úmyslu se dá ovšem pochybovat. 
Život ruských zajatců v německém zajetí byl skutečně hrozný 
a je opravdu kruté odsuzovat je jako zrádce, když se jim jevila 
skulinka, jak z té zoufalé situace uniknout a zachránit si život. 
Byli to skoro samí mladí chlapci, když se objevili s puškami 
v rukách. Nevyspalí a hladoví. Nabízeli jsme jim z toho mála, 
co jsme měli. Jídlo, cigarety, pití. Ale nikdo z nich si nic ne-
vzal. Spěcháme! Až půjdeme zpátky! V tu chvíli to byli naši 
nejmilejší přátelé a zachránci a bylo nám těch chlapců líto. 
Vždyť byli tak mladí a v naprosto beznadějné situaci se vlastně 
obětovali. A myslím, že zasáhli v pravou chvíli. A padlo jich 
hodně. Jen na hřbitově na Bílé Hoře jich je v koutě u zdi za-
hrabáno 13. Pomohli Praze, ale Pražané se jim mohli odměnit 
jen vzpomínkou a mlčenlivou vděčností. Jejich osud spočíval 
v rukou vítězů a sovětští vítězové byli neúprosní. Zaplatili tím 
nejdražším, co měli, svými životy. Náš soud byl spravedlivější. 
Vždyť oni nedbali žádných domluv o tom, kdo smí nebo nesmí 
Praze pomoci. Když bylo nejhůř, přišli a pomohli ihned, jako 
člověk člověku v nouzi nejvyšší. Čest budiž jejich památce!

A v dalším dni, jsem se pěšky vydal podívat se k příbuzným 
mé choti – Náprstkům na Bílou Horu. Je to pěkný kousek cesty, 
bylo horko a došel jsem tam celý zaprášený. Hned u vchodu do 
jejich rodinného domku, padla mi kolem krku plačící Otylka Sta-
rá. Její manžel, náš přítel z nejmilejších, Alois Starý (domácky 
řečený Lolek), dělostřelecký poručík čsl. armády, padl 6. května, 
v neděli u okna 1. patra radnice v Řepích, při její obhajobě. Přišel 
jsem přesně na jeho pohřeb. Tolik jsem se na něho těšil a krutý 
osud mě dovedl právě k jeho cestě poslední. Tak přesmutné 
překvapení jsem nečekal. 

Lolek si tajně ukrývanou zbraň nesl schovanou pod kabátem 
domů na Bílou Horu už v sobotu, 5. května. V ulici ho zastavila ně-
mecká vojenská hlídka, ale tehdy měl štěstí a vše dobře dopadlo. 

V neděli 6. května, s několika ozbrojenými dobrovolníky, vy-
razil proti Němcům do Řep. Skupina se dostala až na křižovatku 
k radnici, do které vnikla. Němci byli schovaní v blízkém příko-
pě, a tak je dobrovolnická skupina mohla napadnout jen z patra 
budovy. Lolek vyběhl do prvního patra, do místnosti s oknem, 
kde se chtěl skrýt a přistrčit k oknu skříň. Bohužel přítomný 
zaměstnanec úřadu to nechtěl dovolit s tím, že ve skříni jsou 
uzavřeny potravinové lístky, za které ručí. Lolek tedy přistoupil 
k nekrytému oknu a vystřelil na Němce v příkopu. Ten pravdě-
podobně zasažen, zmáčkl svůj samopal a pokropil střelami zeď 
budovy od zdola až nahoru. Jedna ze střel zasáhla okno a Lolka 
do úst. „ Ty jsi ji dostal, viď?“ řekl jen za ním stojící četař. Lolek 
si ještě podvědomě rukou setřel ústa a padl mrtev. 

Já přišel právě k zahájení smutečního obřadu. Pohřeb z kaple 
na Bílé Hoře byl společný pro několik místních padlých revo-
lučních hrdinů. Na rozloučení u Lolkova hrobu kromě jiných, 
promluvil i major sovětské armády. Sám zdrcen, snažil jsem se 
pokud možno uklidnit zhroucenou Otylku. Ztráta milovaného po 
krátkém manželství se však nedala ničím nahradit. Hrůza války 
na ni a malou Jiřinku a rodiče, dolehla dvojnásobně. 

Z PAMĚTÍ BOHUSLAVA JIRÁSKA.
-RAS-

VZPOMÍNKA NA KONEC VÁLKY V ŘEPÍCH

Pamětní desku poručíka dělostřeleckého pluku č. 1, Aloise Starého, jež 
byla po válce umístěna na budovu radnice, dnes najdeme umístěnou 
v trávě u zdi řepského hřbitova. Původní budova radnice dnes již nestojí.
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TIP NA VÝLET

V minulosti jsme si již zmapovali několik potoků. Ať už tekly 
do Prahy, nebo byly v blízkém okolí našeho hlavního města. 
Pojďme se podívat na potok, který nevyniká svou velikos-

tí, délkou či průtokem. Jeho význam je tu však již po staletí a trvá 
dodnes. Výlet je to středně náročný – ujdeme jistě 15 kilometrů!

Litovický potok pramení poblíž Chýně. Dostaneme se tam 
vlakem za 20 minut bez přestupu z našeho nádraží Praha-Zličín. 
Odjezd o víkendech v 8.19 nebo 10.19 hod. Po výstupu z vlaku 
ve stanici Chýně, jdeme asi 400 metrů zpět vedle trati. V místě 
kde končí nejnovější zástavba je i železniční mostek. Zde, někde 
vlevo, v malém lesíku, potok pramení. Ale voda v něm je pouze 
zřídka – po vydatných deštích. Sejdeme tedy vpravo k suchému 
korytu s občasnými loužemi a jdeme vedle něj asi půl kilometru 
k prvnímu rybníku Bašta, který napájí a obejdeme ho zleva. Pod 
ním již je v korytě voda. Po půl kilometru jsme u dalšího, tentokrát 
Strahovského rybníka, který se v minulosti jmenoval Starý Chýň-
ský. Zanikl a obnoven byl na přelomu tisíciletí. Hráz tvoří silnice, 
my jdeme pod ní k informační ceduli. Pod hrází se ráz krajiny 
změní z doposud otevřené bez větší vegetace na lužní les, který 
poskytuje útočiště mnohému ptactvu a menším živočichům.

Pokračujeme podle zahrádkářské kolonie, až narazíme na nauč-
nou stezku Hostivické rybníky a vydáme se po ní vlevo. Mineme 
bezejmenný rybníček, přejdeme Litovický potok a spatříme hladinu 
Břevského rybníka. Stezka nás dovede do obce, k silnici, kde je 
autobusová zastávka. Naproti bývala hospoda. Po hrázi se dosta-
neme k baště rotundovitého tvaru, kde je první výtok z rybníka. 
Druhý - větší je o kus dál. Oba se po chvíli spojí. Ten druhý ještě 
stihne cestou vtéci do rybníka Kalý či Kalského, ale brzy ho opustí, 
aby se vrátil do hlavního řečiště. My pokračujeme Břevskou ulicí, 
která vede mezi nimi. Opět narazíme na naučnou stezku, která nás 
dovede k Litoveckému rybníku. Mineme ptačí pozorovatelnu. Potok 
teče vedle břehu rybníka, pod hrází se prudce stáčí doprava a míří 
do centra Hostivice krásným meandrovitým úsekem s tůněmi, os-
trůvky a slepými rameny, který vznikl nedávnou revitalizací. Krásné 
místo pro odpolední procházky místních obyvatel!

Za Husovo náměstím potok spěchá k železnici na trati Zličín - Ho-
stivice, kterou podteče krátkým tunelem ve vysokém náspu. Pokud 

si netroufáme na průchod po dvaceti centimetrovém chodníčku, mu-
síme vlevo asi 100 metrů na silnici, podejít pod tratí a vrátit se zpět 
k potoku. Míjíme čističku odpadních vod a opět si užíváme meandrů 
a romantických zákoutí řečiště. Přicházíme k retenční nádrži Strnad 
poblíž bývalého Peterkova mlýna. Po chvíli ale musíme na silnici, 
s kterou podejdeme dálnici do Karlových Varů a Pražský okruh ve-
doucí k letišti Václava Havla. Vstoupili jsme na území hlavního města, 
jsme u retenční nádrže Jiviny, v současnosti vypuštěné z důvodu 
odbahnění. Pod hrází potok spěchá do Ruzyně ke Starému náměstí 
s charakteristickou věží věznice. Zde potok podtéká areál vězení, 
pak se nám na pár metrů ukáže, a opět zmizí. Musíme tedy jít Ru-
zyňskou ulicí. Když odbočíme doprava do Přílepské ulice, spatříme 
po pár metrech betonové zábradlí bývalého mostku a mezi hustou 
vilovou zástavbou zelený pruh, kde kdysi Litovický potok tekl. Potok 
opět spatříme, až se přiblížíme ke zdi Obory Hvězda. Mineme dva 
nové rybníčky – Ve Hvězdě a Terezka, které vznikly jako součást 
odpočinkové zóny. Jsou však napájeny potůčkem Světluškou. Za 
Terezkou opět musíme na silnici, protože bývalou zahrádkářskou 
kolonií bychom bez újmy neprošli. Sejdeme z Libocké ulice a při-
cházíme k břehu Libockého rybníka (dříve Markitský panský rybník).

Již v době vlády Rudolfa II. proudila z tohoto rybníka užitková voda 
(tzv. Císařskou strouhou) pro potřeby Královské zahrady a Bažant-
nice Pražského hradu. Nejprve otevřenou stokou, pak potrubím. 
Na projektu se dle legendy podílel Tycho de Brahe, ale jsou i tací, 
kteří tvrdí, že důmyslná síť spojovacích kanálů a struh v povodí 
Litoveckého potoka nese rukopis našeho nejslavnějšího stavitele 
rybníků a vodních děl Jakuba Krčína. Po přesunu moci do Vídně po 
roce 1620 upadl o hradní vodovod zájem. Avšak po vzniku samo-
statného československého státu v roce 1918, kdy se Pražský hrad 
stal sídlem hlavy státu, došlo k potřebě zavlažovat nově vznikající 
zahrady, a tak byl systém obnoven a je v provozu dodnes. Dnes ale 
celý v podzemí. Odtud tedy význam Litovického potoka.

Jsme v závěru našeho putování. Pod hrází musíme potok 
opustit. Teče přes oplocenou zahrádkářskou kolonii, od jejíchž 
vrátek nemáme klíče. A tak pokračujeme kolem osady a želez-
niční trati k nádraží Veleslavín. Těsně před nádražím opět nachá-
zíme potok, nyní již sevřený betonovým korytem s charakterem 
městské stoky bez života. Podpluje Evropskou ulici a čeká ho 
poslední kilometr, než se rozplyne v nádrži Džbán. Není to jeho 
konec. Pod hrází nádrže pokračuje, přejmenuje se na Šárecký 
potok a změní svůj dosavadní charakter.

Z poklidného lučního potoka se stává dravá říčka, tekoucí hlu-
bokým kaňonem šárecké rokle ke svému ústí do Vltavy u Podba-
by. Šťastnou cestu!

TEXT A FOTO: JAN BÖSSER

VÝLET – LITOVICKÝ POTOK
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TIP NA VÝLET

Nenáročný, ale velmi hezký výlet, který nás provede lesna-
tou krajinou nedaleko Prahy, začneme v obci Ptice. Sem 
nás pohodlně dopraví autobus ze Zličína. Jak správně tuší-

te – název obce je odvozen od chorvatského slova „ptica“ nebo 
slovinského „ptič“, oboje však znamená pták. Dle doložených 
pramenů se i obyvatelé této obce v minulosti živili ptáčnictvím.

Z obce nás vyvede zelená značka, která zamíří k oboře Podkozí. 
Příjemnou procházkou dojdeme na rozcestí Rejnov, kde se k naší 
zelené značce připojí červená a pokračujeme dále.

Zanedlouho se však zelená odpojí a stoupá strmě vzhůru 
Zabitou roklí. Stále pokračujeme po zelené, která nás zanedlou-
ho vyvede z lesa, a můžeme se pokochat rozlehlými loukami 
s nádhernými výběhy pro koně. Přiblížili jsme se k obci Liběčov, 
kde sídlí stáj Nebuz – rodinný statek nabízející zájemcům ustá-
jení koní. Když si náležitě užijeme pohledu na pasoucí se koně, 
pokračujeme dále do obce Malé Přílepy. 

Obec, která je připomínána v pramenech již z poloviny 14. 
století, projdeme a zamíříme opět k lesu, směrem na Lhotku 

u Berouna. Před Lhotkou však na chvilku odbočíme po modré 
značce, která nás dovede k rozhledně, z níž se můžeme rozhléd-
nout po krásné přírodě kolem.

Pak už po modré značce míříme do Berouna. Modrá nás do-
vede až na náměstí, kde si můžeme (tedy za běžného provozu) 
dopřát občerstvení a ulevit unaveným nohám. Ušli jsme více 
než 17 km.

Do Prahy se dostaneme buď vlakem z berounského nádraží, 
nebo využijeme autobus, který staví nedaleko náměstí a za 20 
minut nás vysadí na Nových Butovicích.

Šťastnou cestu!

PS – Pokud bychom si chtěli výlet výrazně zkrátit a vyhnout 
se prudkému stoupání, můžeme pokračovat z Rejnova stále dál 
po červené, která nás dovede do Loděnice. Odtud se autobusem 
vrátíme do Prahy.

TEXT A FOTO: -RAS-

Z PTIC DO BEROUNA
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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?

V květnu k nám rorýsi zase přilétají (viz 
také Řepská 17, květen 2019, str. 27). 
Všimnete si jejich příletu?
Poznámka: rorýs obecný je ve znaku Ře-
pské zoologické skupiny.

TEXT: JAROSLAV ŠKOPEK
(ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA)

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ MAPY:
JAN KUBEŠ

STRÁNKU PŘIPRAVUJE
JAN FARKAČ, 
(ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA)

ŘEPŠTÍ PTÁCI Rorýs obecný (Apus apus)

Možná vás překvapí, že tento pták není příbuzný s vlaštovkou či jiřičkou, ale s kolibříky. Není to pěvec, patří do řádu 
svišťounů. Původně hnízdil ve skalách a v dutinách stromů, nyní především pod střechami domů, v dutinách a štěrbinách 
lidských staveb, často ve větracích otvorech panelových domů. Většinu života tento vynikající letec tráví ve vzduchu, kde 
loví drobné létající bezobratlé. Je to přísně tažný pták; počátkem srpna odlétá do jižní Afriky, vrací se k nám v prvních 
květnových dnech, kdy se prozradí pronikavým křikem.

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

Většina našich rorýsů od nás odlétá jižním a jihovýchodním směrem, o jihozápadní cestě je mnohem méně dokladů. 
Zimoviště našich rorýsů leží v jihovýchodní Africe, nejdále na jihu byl náš rorýs nalezen ve východní části Jihoafrické 
republiky, ve vzdálenosti 8 997 km! Nálezy upřesňující průběh cesty našich rorýsů až na jih Afriky dosud postrádáme.

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

 

 

Rorýs obecný 
(Originál kresby 
Zdravka Mirčeva)

Rorýs obecný 
(Originál kresby 
Zdravka Mirčeva)

Rorýs obecný
(Foto: Shutterstock.com) Řepští rorýsi obecní (Foto: Jan Farkač mladší)
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INZERCE

SLUŽBY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 !! 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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE. Tel.: 737 166 186

BYTY, NEMOVITOSTI

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

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

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

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

KOUPÍM GARÁŽ V ŘEPÍCH. Tel.: 721 287 681

DLOUHODOBĚ PRONAJMU SAMOSTAT. UZAMYKATEL-
NOU GARÁŽ NA KONEČNÉ TRAM. CENA: 2 200 Kč / měs.
 Tel.: 702 902 165

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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30 / KVĚTEN  / 2020

INZERCE

Každé čtvrté, po sobě jdoucí otištění, je s 50% slevou.
Kontakt pro inzerci: michaela.linhartova@praha17.cz, tel.: 234 683 531
Veškeré informace naleznete na www.repy.cz v sekci Řepská sedmnáctka.

Ceník inzerce 2020
Plošná inzerce

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

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

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

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

Maximálně 5 řádků  Cena v Kč DPH 21 % Cena celkem

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

Řádková inzerce

 Uzávěrka pro příjem inzerce: Vychází:

ČERVEN 11. 5. 2020 29. 5. 2020
LETNÍ DVOJČÍSLO 10. 6. 2020 29. 6. 2020
ZÁŘÍ 10. 8. 2020 28. 8. 2020
ŘÍJEN 10. 9. 2020 29. 9. 2020
LISTOPAD 9. 10. 2020 30. 10. 2020
PROSINEC 10.11.2020 30. 11. 2020

Harmonogram výroby:
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INZERCE

CHCETE U NÁS INZEROVAT? 
Kontaktujte nás.

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

●

 

Zájmové prográmky již od 1,5 roku
●

 

Provoz denně, Po - Pá 7:30 - 18:00
●

 

Celodenní stravování
●

 

Víkendové řádění
●

 

Prázdninový provoz
●

 

●

 

● Bezkonkurenční ceny, již od 40 Kč/hod.

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

První hodina zdarma :)

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

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

NOVĚ OD 1. 5. 2020 Ordinační hodiny:
Po-Pá: 8:00-11:30, 15:00-20:00

So, Ne: ZAVŘENO (pohotovostní službu 
zajišťuje pobočka v Ruzyni).

Operační hodiny: Po-Pá: 11:30-15:00

Kontakt na inzerci:
michaela.linhartova@praha17.cz
tel.: 234 683 531
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INZERCE

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

AUTOBAZAR MOTOL

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

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

Nabízím Vám svou pomocnou
ruku a profesionální služby 
realitního makléře!

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

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

JUDr. Luboš Vosyka
advokát

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

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

u st. Lužiny, metro B.

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.

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.

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ
 

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA ZDARMA

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ
na míru i s naplněním (peří, duté 
vlákno), velký výběr povlečení

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA ZDARMA
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