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Doprava, parkování, opravy komunikací
Staňte se novými členy Poradního sboru!
Drakiáda: 12. 10. 2019

Z RADNICE

ÚVODNÍ SLOVO
Listy na stromech se vybarvují do pastelových barev, děti pouští draky a dny se zkracují. Vinobraní je za námi a začal podzim.
To poetické období mezi horkým, slunným
létem a zimou.
Místo otázek ohledně sečení trávy
nebo kde se můžeme zchladit, se budeme ptát, zda je z chodníků umetené listí
nebo kde můžeme trávit dlouhé večery
kulturou.
Řepská 17 se stále zabydluje v nové
podobě a bude se ještě nějaký čas měnit.
Po inovaci vzhledu pracuje redakce i Redakční rada průběžně na vylepšení obsahu.
Budeme se vás snažit víc zapojit do jeho

tvorby. I proto hledáme autentické fotografie z revolučního roku 1989 a zprávy,
jak jste tuto dobu prožívali. Více se dozvíte
na straně 14.
Obsah našeho časopisu je opět nabitý
informacemi. Nejenom o tom, co se v Řepích stalo, ale i o aktuální kauze Pietního
parku pro zvířata na Zličíně. V obsáhlém
rozhovoru se vám dále představí ředitel Sportovního centra Řepy a připravili
jsme pro vás souhrn informací o řepské
dopravě.
Za Redakční radu vám přeji co nejbarevnější podzim.
JIŘÍ HOLUB

ÚŘEDNÍ
HODINY

Úřadu MČ Praha 17

Žalanského 291, Španielova 1280,
Makovského 1141, Bendova 1121:
Pondělí
8.00–12.00/13.00–17.30
Středa
8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek
7.30–11.00 hodin
Ověřování – Czech POINT
Žalanského 291:
Pondělí
7.30–12.00/13.00–17.30
Úterý
7.30–12.00/12.30–15.00
Středa
7.30–12.00/13.00–18.30
Čtvrtek
7.30–12.00/12.30–15.00
Pátek
7.30–12.30
Czech POINT Španielova 1280:
v úředních hodinách živnostenského odboru

AKTUÁLNĚ Z RADNICE
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách
www.repy.cz v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě v Odboru kanceláře starostky MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha – Řepy.
Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně
Rada odmítla záměr výstavby „Pietního parku pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně“. Přestože investor v přepracované dokumentaci
upustil od realizace zahradní restaurace,
infocentra a rozptylové loučky, nadále
zůstává v bezprostřední blízkosti obytné
zástavby a klidové lokality Na Prameništi, nacházející se v ochranném pásmu hygienické ochrany II. stupně jímacích objektů vodovodu Zličín pro úpravu pitné
vody. Vzhledem k převažujícímu západnímu proudění může být dotčena i zástavba na území MČ Praha 17.
Výstavba „Pietního parku“ není ve
veřejném zájmu a podle vedení městské
části Praha 17 by měla negativní vliv na
životní prostředí, ochranu ovzduší a veřejné zdraví.
Rada nesouhlasila a nadále odmítá
výstavbu „Pietního parku pro zvířata
chovaná v zájmových chovech v Praze –
Zličíně“ v plném rozsahu.
Rozptylová loučka hřbitova Řepy – Dodatek č. 1 Řádu veřejného pohřebiště
Rada projednala znění dodatku č. 1 Řádu
veřejného pohřebiště v Praze Řepích, ve

věci provozu rozptylové loučky, včetně
výše poplatku za rozptyl.
Rada schválila znění dodatku č. 1 Řádu
veřejného pohřebiště v Praze Řepích, ve
věci provozu rozptylové loučky, a poplatek za rozptyl ve výši 1 000 Kč.
Výměna člena Redakční rady
Rada se seznámila s důvodovou zprávou,
odvolala člena Redakční rady pana Aleše Koutného.
Rada jmenovala novým členem Redakční rady pana Jiřího Holuba.
Rekonstrukce fotbalového hřiště při
ZŠ genpor. Fr. Peřiny – 2. etapa rekonstrukce povrchů hřiště a běžecké dráhy, Socháňová 1139/84, Praha 6 – Řepy
Rada rozhodla o přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Fr. Peřiny - 2. etapa
rekonstrukce povrchů hřiště a běžecké
dráhy, Socháňova 1139/84, Praha 6 –
Řepy“ zadané dle § 27 písm. b) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek uchazeče: VYSSPA Sport Technology s.r.o.

TERMÍN PŘÍŠTÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA BUDE UPŘESNĚN.
Sledujte webové stránky www.repy.cz.
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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

SLOVO
STAROSTKY

sílejte přihlášky do 22. listopadu 2019 do
podatelny MČ Praha 17 se zřetelným označením „Poradní sbor“ nebo e-mailem na
adresu: lenka.marcova@praha17.cz s předmětem zprávy „Poradní sbor“. Podmínkou
pro vstup do Poradního sboru je plnoletost,
trvalý pobyt na území MČ Praha 17 a bezúhonnost. V přihlášce uveďte své jméno,
adresu a volební okrsek, za který se hlásíte.

Vážení čtenáři,
začíná měsíc říjen a my finišujeme s dokončením Sportovního centra Řepy. Stavba je již hotová, od konce měsíce srpna
zde probíhá zkušební provoz, ladí se poslední detaily.
Naší snahou je samozřejmě otevřít
centrum co nejdříve veřejnosti. Věřím, že
se nám podaří zajistit, aby v rámci zkušebního provozu mohly v bazénu začít plavat
děti našich základních a mateřských škol
v rámci povinného plaveckého výcviku.
Veškeré podrobnosti o budoucím provozu
centra pak najdete na straně čtyři, kde je
pro vás připraven rozhovor s Ing. Romanem Štěrbou, ředitelem centra.
V měsíci září také vypršel mandát současným členům Poradního sboru a znovu
tedy máte možnost se do něj přihlásit i vy.
Přihlášky přijímáme až do 22. listopadu.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem současným členům Poradního sboru za jejich práci v tomto seskupení.
Věřím, že naše setkání byla pro všechny
jeho členy stejně přínosná jako pro mě
a mé kolegy. Děkuji všem členům za jejich
zajímavé podněty, které upozorňovaly na
různé otázky a problémy, které se v Řepích
vyskytovaly. I díky těmto podnětům se
nám dařilo najít uspokojivá řešení.

Více informací o činnosti Poradního
sboru naleznete na webových stránkách
www.repy.cz v sekci Rozvoj obce – Poradní
sbor.

Těším se tedy na spolupráci s novými
členy Poradního sboru a vám všem přeji
krásné a alespoň trochu slunečné podzimní dny.

MGR. JITKA SYNKOVÁ,
STAROSTKA

VAŠE STAROSTKA
JITKA SYNKOVÁ

MLUVTE NÁM DO TOHO!
STAŇTE SE ČLENEM PORADNÍHO SBORU
MČ PRAHA 17

Z

ajímá vás, co plánuje městská část
a co se děje v Řepích? Chcete se podílet na rozhodování? Staňte se členy Poradního sboru MČ Praha 17. Máme
za sebou již několikaleté úspěšné působení. A proč se stát členem? Protože se
s vámi, občany Řep, chceme setkávat
a diskutovat v průběhu celého volebního
období, nejenom 3 měsíce před volbami.
Poradní sbor občanů městské části
Praha 17 je složen z občanů Řep podle
volebních okrsků. Maximální počet členů
je 18. Stanete-li se členem, budete mít
možnost přímo se vyjádřit k aktuálním
tématům v naší městské části.
Pokud vás oslovila nabídka stát se členem Poradního sboru na další období, za-

www.repy.cz
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ROZHOVOR

PŘEDSTAVUJEME ING. ROMANA ŠTĚRBU,
ŘEDITELE SPORTOVNÍHO CENTRA ŘEPY
V říjnovém čísle Řepské sedmnáctky
bychom vám rádi představili
Ing. Romana Štěrbu, který je novým
ředitelem Sportovního centra Řepy.

V

našem rozhovoru mi představil podrobnosti týkající se centra a plánované aktivity, na které se v areálu
můžeme již brzy těšit.
V létě letošního roku jste se stal novým
ředitelem Sportovního centra Řepy. Jaké
jsou Vaše předchozí zkušenosti z tohoto oboru?
Původně mám vystudovanou VŠE - obor
zahraniční obchod, strávil jsem určitý čas
na Blízkém a Středních východě, kde jsme
stavěli ropná zařízení pro firmu Shell. Ale
vždy mě bavil obor cestovního ruchu, hotelnictví, zábavy, aquaparků a wellness.
Pravidelně také píši odborné články z toho
oboru. Pracoval jsem jako obchodní ředitel
v Centru Babylon v Liberci, který je jedním
z největších a z hlediska provozu nejsložitějších komplexů u nás. Pak jsem měl
štěstí v tom, že jsem měl možnost jako
ředitel uvádět do provozu Aquapalace Praha Čestlice a byla to velmi zajímavá práce. Projekty podobného typu a velikosti se
stavějí zhruba jednou za deset let. To byl
také hlavní důvod, proč jsem se přihlásil
do výběrového řízení na ředitele SC Řepy.
Pracoval jste ve velkých zábavních centrech, jako je Babylon v Liberci nebo Čestlice, máte tedy bohaté zkušenosti. Jak

Ing. Roman Štěrba

vnímáte Sportovní centrum Řepy? Dá se
to vůbec srovnávat?
Srovnat se to dá složitě. Je třeba si uvědomit, že Čestlice i Centrum Babylon jsou
soukromé subjekty a mají odlišnou nabídku služeb. V České republice máme prakticky jen čtyři centra, která jsou v soukromých rukou. Je to areál v Čestlicích,
centrum Babylon, areál Pasohlávky u Brna
a aquapark ve Špindlerově mlýně. Ostatní jsou provozované městy nebo kraji, to
znamená, že tam je jiné srovnání, protože
jejich účel je jiný. Sportovní centrum Řepy
není jen o zábavě, ale také o sportu. Centrum Babylon i Čestlice jsou naopak zaměřeny zejména na zábavu.

Výhodou Sportovního centra Řepy je
to, že v okolí není komplex s tak širokou
nabídkou služeb. Také cenově se budeme
pohybovat někde jinde, než jsou např. zmiňované Čestlice. Takže občané nemusí mít
obavy, že by centrum pro ně bylo finančně nedostupné. Cenově chceme být na
úrovni Sportovního centra Prahy 11 nebo
třeba Šutky.
Ve funkci jste sice krátkou dobu, ale
přesto – narazil jste na nějaký velký
problém?
Problémy řešíme denně, ale nepřekračuje
to věci, které znám z ostatních středisek,
kde jsem působil a které se běžně objevují u projektů takového rozsahu. Největší překážka je již překonána – tou bylo kolaudační rozhodnutí na zkušební provoz.
V současné době probíhá velmi dobře
nábor nových pracovníků. Máme spoustu
kandidátů na pozice, které potřebujeme
obsadit. 95% zájemců je občanů Řep,
takže je vidět, že je tato stavba zajímá
a chtějí zde pracovat. Ještě hledáme
údržbáře a pracovníky do gastra. Případní
zájemci o práci u nás nám mohou napsat
na info@sc-repy.cz.
Čtenáře určitě zajímá, jaké vyžití na ně
čeká…
Nejzajímavější je asi bazén, který má čtyři
dráhy sportovní, dvě relaxační, brouzdaliště
pro nejmenší a wellness bazének. V koncepci areálu nechtěla MČ Praha 17 konkurovat ostatním střediskům s tobogány a jinými atrakcemi, ale naopak se držet trendu
klidné zábavy. V podstatě ani nebyl prostor
kam tobogány umístit. Účelem však bylo nabídnout občanům relaxační vyžití. Kdo chce,
může si zaplavat, kdo chce, může si odpočinout v relaxační části bazénu. Každá část
bude mít i jinou teplotu vody, protože plavci
potřebují chladnější vodu, naopak lidé relaxující na masážních lavicích pak teplotu vyšší.
To nebývá obvyklé, aby byly dvě vany
bazénu takto odděleny, aby se voda dala
ohřát na různé teploty. V rámci vstupného
do bazénu ještě budeme nabízet možnost
ohřát se v páře.
Na léto pak plánujeme udělat opalovací
louku, kde si budou moci všichni, kteří se
chtějí opalovat, užívat slunce.
V rámci wellness zóny budeme nabízet
čtyři sauny. Tři jsou finského typu, jedna
1 / Sportovní hala bude nabízet zázemí mnoha
sportovním oddílům i široké veřejnosti.
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2 / Bazén nabídne vyžití jak pro plavce, tak pro relaxaci na masážních lavicích.
3 / Venkovní sportoviště pro zájemce o beach volejbal a tenis.
4 / Dětské brouzdaliště s medvědem potěší i ty nejmenší návštěvníky.

bude pára. Máme medovou saunu, solnou
saunu se solnými cihlami a třetí bude finská
sauna, do které se vejde až 25 lidí a tady
počítáme i se saunovými ceremoniály.
Saunový svět bude mít i ochlazovací
bazénky, chybět nebude ani odpočívárna
a sauna bar, ve kterém bude možné doplnit pitný režim. Na střeše je velký prostor,
kam plánujeme umístit lehátka a kde bude
možné se v letních měsících opalovat.
Chystáte kombinované vstupné, které
by propojovalo návštěvu bazénu a wellness? A co systém permanentek nebo jiných zvýhodnění?
Ano, bude možné si koupit vstupné do bazénu i wellness a navštívit obě střediska.
Zvýhodnění samozřejmě bude pro rodiny s dětmi, seniory, studenty. Co se týká
permanentek, tak v první fázi to budeme
řešit elektronickou peněženkou, to znamená, že si návštěvník nabije určité peníze,
které získá s danou slevou a následně
bude čerpat služby, které bude chtít, ať už
bazén, wellness, gastro, pronájem sportovišť. V budoucnu plánujeme i permanentky, jež nám propojí všechny služby, které
tady budeme mít.
Samozřejmě také počítáme s dárkovými poukazy. Věřím, že mnozí návštěvníci
budou chtít třeba na Vánoce obdarovat své

www.repy.cz

blízké poukazem, na jehož základě bude
možné využít našich služeb.
Plánujete také plavecké kurzy pro děti
nebo seniory?
V první fázi je nejdůležitější plavání pro školy. Plavání pro první stupeň základních škol
je povinné a chceme tak zajistit řepským
dětem plavání přímo v městské části Praha 17. To bude provozovat plavecká škola
Maternity Care, která vyhrála výběrové řízení. Školy a školky zřizované Prahou 17
budou plavat v první fázi. Pak budou následovat i kurzy plavání rodičů s dětmi, pro dospělé, seniory a další cílové skupiny.
Kdy by mohl začít provoz těchto kurzů
a bazénu obecně?
V současné době probíhá zkušební provoz v režii generálního dodavatele, který
začal 30. srpna. Na základě průběhu zkušebního provozu bude rozhodnuto o otevření pro veřejnost.
A co zájemcům nabídne sportovní hala?
Sportovní hala nabídne zázemí mnoha oddílům i veřejnosti, kteří budou v hale trénovat
i hrát zápasy ve volejbalu, florbalu, basketbalu, házené, lakrosu a provozovat další sporty.
V této chvíli řešíme itinerář. Tradičně je největší zájem o odpolední a večerní časy. Výhodou

je, že se hala dá rozdělit na tři části, takže je
možné ji využít pro více oddílů. Máme také
vysouvací tribuny, které lze upravovat podle
počtu diváků. V rámci komplexu bude působit
také několik sportovních akademií. Například
Tatran Střešovice plánuje provozovat florbalovou akademii pro děti a mládež.
Počítáte i s volnými hodinami pro veřejnost?
Samozřejmě počítáme s tím, že si každý
bude moct objednat sportoviště pro své
aktivity, ať už uvnitř nebo venku, kde jsou
sportoviště na tenis a beach volejbal. Veřejnost je vítána.
Co nabídne restaurace?
Restaurace pravděpodobně otevře o něco
později, stejně tak fitness i hotel, který je
ještě třeba dovybavit nábytkem a vyřešit
rezervační systém. Rádi bychom však otevřeli co nejdříve po otevření hlavních středisek. U restaurace vybíráme z několika
konceptů, ale s největší pravděpodobností to bude typ samoobslužné restaurace
s moderní gastronomií, která bude odpovídat potřebám sportovců i veřejnosti. Na
léto plánujeme otevřít i venkovní zahrádku.
Děkuji za rozhovor.
RADKA SÁLUSOVÁ
FOTO: -RAS-
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BYLI JSME PŘI TOM
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V ŘEPÍCH JSME SLAVILI VINOBRANÍ

Z

áří je měsícem, ke kterému neodmyslitelně patří vinobraní. To řepské, Vinobraní v Klášteře, proběhlo v neděli
8. září. Akce se konala již po šesté a i tento ročník přilákal do klášterní zahrady mnoho návštěvníků.
Roli moderátorky již tradičně na výbornou zvládla Monika Straková (letos ovšem dokonce cizojazyčně, prakticky celé
odpoledne strávila v roli bodré Slovenky),
jejím partnerem byl Jaroslav Hájek. Společně vytvořili výbornou dvojici, která jistě
pobavila všechny přítomné. Ing. Monice
Strakové a také představené kláštera,
S.M. Konsolátě Mgr. Miroslavě Frýdecké,
patří také velké poděkování za organizaci
a přípravu celé akce.
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Po slavnostním zahájení, ve kterém
přítomné pozdravila i starostka Mgr. Jitka
Synková, následovala tradiční symbolická
sklizeň révy na klášterní vinici a požehnání
P. Lukáše Lipenského.
Následoval velice pestrý program, ve
kterém se představil např. Karel Gott Cover Band, Dětský folklorní soubor Vonička,
Cimbálová muzika Kyčera a Dětský soubor
Musica e Danza. Ani letos nechyběl Jožka
Šmukař s cimbálovou muzikou. Tady však
na návštěvníky čekalo velké překvapení.
Jožka Šmukař po lékařském zákroku nemohl zpívat, a tak se v roli výborné zpěvačky představila sestra boromejka Jana
Pavla. Myslím, že svým výkonem opravdu
překvapila mnohé posluchače!

O skvělý závěr celého odpoledne se
pak svým vystoupením postarala Jitka
Zelenková.
K dobré náladě jistě přispělo i víno
a nabídka místních stánků a nezbývá než
se těšit zase za rok.
Na závěr snad ještě poděkování Nadaci
Divoké husy, která zdvojnásobila výtěžek
z dobrovolného vstupného, který je věnován
na podporu Domova sv. Karla Boromejského. Stejně tak na podporu Domova putoval
výtěžek z prodeje drobných suvenýrů stánku
Společnosti pro obnovu řepských tradic.
-RAS-
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PODĚKOVÁNÍ ZA BABÍ LÉTO PRO VŠECHNY

T

eplé sluneční paprsky, dobrá nálada,
zajímavý program – tak vypadalo odpoledne 14. září na louce před budovou radnice, kde se konalo tradiční „Babí
léto“. Tedy akce pro celou rodinu, která je
každoroční tečkou za obdobím prázdnin.
Ráda bych touto cestou poděkovala
všem, kteří se v letošním roce zapojili
do pořádání akce. Ke zdárnému průběhu
celého dne samozřejmě pomohli všichni
naši sponzoři, skvělí účinkující a mnoho
ochotných lidí. Věřím, že si návštěvníci
užili příjemné odpoledne se zajímavým
programem i množstvím soutěží.
Děkuji tedy Sboru dobrovolných hasičů Praha-Řepy, jízdnímu oddílu Městské policie a psovodům, Vojenské policii
– složkám IZS, Krajskému vojenskému

velitelství, Vězeňské službě, Centru sociálně zdravotních služeb, Společnosti pro
obnovu řepských tradic, Domovu sv. Karla
Boromejského, firmě Otakar Chládek –
Sadovnický a zahradnický servis, Junáku
Bílá Hora, DDM Praha 6, Střední škole hotelnictví a gastronomie International, Mateřskému centru Řepík. Dále děkuji všem
účinkujícím dětem z řepským základních
škol a ZUŠ, Pražské taneční konzervatoře
a Střední odborné školy, Japonské školy,
MŠ Augmentum a Mensa gymnasiu. Můj
dík samozřejmě patří i jejich vedení a všem
vyučujícím. Nemohu ovšem zapomenout
ani na své spolupracovníky z Úřadu městské části Praha 17, kteří se na organizaci
podíleli. Za skvělé a profesionální moderování akce patří můj dík Jakubu Urbanovi.

Za finanční podporu, organizační pomoc či
věcné dary děkuji společnostem Veolia Energie ČR, a.s., Mc Donald’s ČR, s.r.o., Melhem
papírnictví, Dereza, s.r.o., OK Vet, s.r.o., Pekařství a cukrářství Erika, Pražským službám
a.s., Autosalonu Klokočka, firmám Fotomobil.
cz - Karel Mařík, Knihy – papír Josef Guriča,
GAW-net s.r.o, kadeřnictví Marie Jandíková –
Galandova, a také Městské policii a Policii ČR.
A samozřejmě velké poděkování patří
i všem obchodníkům, kteří nejenže byli
nápomocni při propagaci této akce, ale
díky svým skvělým výrobkům a službám
přispěli k celkové pohodové a uvolněné
atmosféře tohoto dne.
MGR. JITKA SYNKOVÁ,
STAROSTKA

foto: archiv redakce

foto: -mish-
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VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY V ŘÍJNU
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY (VOK) budou přistavovány ve
všední dny v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod. a o víkendu
od 12 do 16 hod. Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou
na daném stanovišti zůstávat přes noc.
ŘÍJEN:
4. 10.
5. 10.
11. 10.
18. 10.
19. 10.
25. 10.
31. 10.

14-18 hod.
12-16 hod.
14-18 hod.
14-18 hod.
12-16 hod.
14-18 hod.
14-18 hod.

Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
Park. ul. Na Moklině (u rest. U Hasiče)
Park. Jiránkova
Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
Parkoviště Drahoňovského

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

CO LZE ODLOŽIT DO VOK

NEBEZPEČNÝ ODPAD
V RÁMCI organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů 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
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách! Nově možno odevzdat i jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)

TRASA B – ČT 10. 10.
1. ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085)
2. ul. Laudova (slepé rameno - nad ZŠ)
3. ul. Nevanova
(proti bývalému zdravotnímu středisku č. 1079)
4. ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050)
5. ul. Mrkvičkova (dle možnosti zastavení)
6. ul. Na Fialce I.
7. ul. Brunnerova (parkoviště)
8. křižovatka ul. Březanova - U Boroviček

KAM S BIOODPADEM
ŘÍJEN

CO NELZE ODLOŽIT DO VOK

Stanoviště BIOVOK:

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

16.00 – 16.20
16.30 – 16.50
17.00 – 17.20
17.30 – 17.50
18.00 – 18.20
18.30 – 18.50

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

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

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

15.00 – 15.20
15.30 – 15.50

6. 10.
12. 10.
13. 10.
20. 10.
26. 10.
27. 10.

9-12 hod.
9-12 hod.
9-12 hod.
9-12 hod.
9-12 hod.
9-12 hod.

Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
Parkoviště ul. Na Moklině
Park. u objektu Bílý Beránek (ul. Šímova)
Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

SBĚRNÉ DVORY

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

Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběrných dvorech:

Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy.

• Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 736 518 204
• Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova, tel.: 731 142 348
Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18.00 hod. (v zimním období
do 17.00 hod.), sobota: 8.30 – 15.00 hod.
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UPOZORNĚNÍ!
Biovoky budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, v případě naplnění kontejneru před koncem doby přistavení budou kontejnery měněny za prázdné.
ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

CO VÁS ZAJÍMÁ

PIETNÍ PARK PRO ZVÍŘATA NA ZLIČÍNĚ NECHCEME

V

poslední době se opět rozhořela
debata ohledně záměru vybudovat Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze-Zličíně.
„Tato stavba má mimo jiné zahrnovat krematorium pro zvířata. Obecně panuje obava o zhoršení ovzduší v celé oblasti, tedy
i v Řepích,“ uvedl místostarosta Martin
Marek. Silné emoce vyvolalo kladné rozhodnutí Odboru životního prostředí a dopravy MČ Praha 17, konkrétně vodoprávního úřadu v přenesené působnosti státní
správy, potažmo rozhodnutí státu.
Zličínská radnice celou věc prezentuje
tak, že Praha 17 povolila výstavbu Pietního
parku. Je nutné připomenout, že Praha 17
je pro Zličín vykonavatelem státní správy

a zároveň je potřeba zdůraznit, že je rozdíl
mezi státní správou a samosprávou.
Samospráva reprezentovaná vedením
naší městské části Praha 17 je od počátku
proti výstavbě Pietního parku na Zličíně.
„MČ Praha 17 se záměrem výstavby nesouhlasí, ale nemůže zasahovat do výkonu státní správy. Řepy zároveň nejsou účastníkem
řízení. Tím je Městská část Praha-Zličín,“
vysvětluje místostarosta Martin Marek.
Stanovisko vodoprávního úřadu je jedno
z mnoha, které je potřeba k projednání stavebního povolení. Novou žádost investora,
kdy ve svém záměru upustil od rozptylové
loučky, začal vodoprávní úřad projednávat
v únoru 2019. Až nyní podala MČ Zličín
odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Vedení městské části Praha 17, tedy
samospráva, se záměrem Pietního parku nadále nesouhlasí. „Přestože Řepy
nejsou účastníkem řízení, předložil jsem
Radě městské části Praha 17 usnesení,
které opakovaně, od roku 2014 již potřetí,
nesouhlasí se záměrem výstavby Pietního
parku pro zvířata chovaná v zájmových
chovech v Praze-Zličíně. Rada toto usnesení přijala a zároveň bude projednáno
na nejbližším zasedání zastupitelstva
MČ Praha 17. Je pro nás důležité tímto
způsobem dát najevo, že se záměrem
nesouhlasíme,“ dodal místostarosta Martin Marek.
JIŘÍ HOLUB

STANOVIŠTĚ VOK
1. ul. Jiránkova – parkoviště
2. ul. Drahoňovského – parkoviště
u podz. garáží
3. ul. Galandova – parkoviště
4. ul. Na Moklině – parkoviště

5. ul. Hofbauerova x ul. Žufanova
– parkoviště
6. ul. Ke Kulturnímu domu
x ul. U Boroviček
7. ul. Šímova – u objektu Bílý Beránek

8. parkoviště Laudova
9. ul. Laudova x ul. K Trninám – parkoviště
ZDROJ: WWW.SEZNAM.CZ

Stanoviště VOK

!
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#ZAŽÍT ŘEPY JINAK – NAVŽDY LAPEN

S

tala se mi taková zvláštní věc a chtěl
bych se s vámi o ni podělit. Je to pár
týdnů, co jsem si, po delší době, vyrazil do centra Prahy na takové to neformální setkání. Místem našeho setkání byla
nenápadná kavárna v Praze 8, ale s částí
společnosti jsem měl sraz již na Náměstí republiky, odkud jsme pokračovali dál.
Na místo jsem se vypravil městskou hromadnou dopravou. Když jsem vystoupal po
schodech z vestibulu metra, zůstal jsem
stát lehce zkoprnělý. Chycený mezi monumentálními památkami a komerčním
kýčem, jsem žasnul; k čertu, co je to za
město? Tady už jsem dlouho nebyl! Pokračovali jsme dál směr Karlín a Kobylisy a já
se stále více podivoval kráse všech těch
míst. Důvodem tohoto pohnutí, a ostatně důvodem, proč vás tímto zatěžuji, byla
a je skutečnost, že se mi posledních několik měsíců, a proč si to neříct, dokonce
několik let, podaří jen málokdy dostat se
za hranice Řep. Nemluvím o cestě autem
za prací, nebo za rodinnými výlety na venkov. Mluvím o cestě muže ve středních letech za zábavou (čti za kulturou) do centra
Prahy. Prostě si tak v té tramvaji dumáte
nad údělem, prací a rodinnými povinnostmi sešněrovaného muže a najednou vám
dojde, že to není ani rodina, ani práce co
vám zkrátilo vodítko, ale samotné místo,
kde žijete, si vás připoutalo nakrátko. Zjistil jsem, že jsem se tak strašně „zaháčkoval“ v Řepích, na všech těch akcích a jejich plánování, v restauracích, na kroužcích
a s přáteli, že kolem mě prosvištěly 3 roky
a já si toho ani nevšiml.
Tři roky jsme pod hlavičkou Zažít Řepy
zažívali Řepy Jinak! S jakým úspěchem
a do jaké míry se nám tu jinakost a její
pojetí podařilo přetavit ve skutečnost, asi
nakonec dokážete posoudit nejlépe vy,
čtenáři, respektive návštěvníci našich akcí.
Přestože máme pocity veskrze kladné,
jsou prakticky neadekvátní, protože v prvé
řadě chceme, abyste byli spokojeni vy.
Tři roky jsou za námi a během těch tří
let jsme udělali sedm sousedských akcí.

foto: Hana Pudilová

Ta poslední Zažít Řepy Jinak 2019, která
se konala v sobotu 7. 9. 2019 byla asi největší, do jisté míry nejnáročnější, ale také
nejemotivnější. Největší co do rozsahu
dramaturgie a účinkujících i množství stánků, partnerů, sponzorů a podporovatelů.
Nejnáročnější na organizaci, především
pak díky nedostatkům v subdodavatelských dodávkách.
Přesto přese všecko jsme se shodli,
že to byla krása. I přes nepřízeň počasí se
vás, řepských sousedů, sešlo možná více
než v minulých ročnících. Minimálně vás
daleko více vydrželo až do konce. Soudě
podle ohlasů, se nám podařilo trefit i do
vašeho hudebního vkusu.
Jsme vděčni každému, kdo přišel a pomohl! Postavil svůj stánek, něco si koupil,
zatančil si, zazpíval a pobavil se. Děkujeme každému, kdo stál v pozadí a podpořil
festival dle svých možností a prostředků.
Městské části Praha 17, jejímu vedení
a zaměstnancům příslušných odborů, kteří
nikdy neřekli „ne“. Městské policii a Policii
ČR, Kulturnímu centru Průhon, Centru so-

ciálně zdravotních služeb. Nově také Letišti Praha a obchodní společnosti Lidl Česká
republika. Každému, kdo pomohl, byť jen
maličkostí. Protože co někomu přijde jako
maličkost, jinému poslouží jako velká motivace a doping. Těch motivací tady je velké
množství a my jsme za ně rádi. Chtěli bychom v našich akcích pokračovat. Už nyní
přemýšlíme opět nad něčím novým. Chtěli
bychom náš záběr posunout ještě trochu
dál, než „jen“ na pořádání sousedských
festivalů. Chtěli bychom se víc zapojit do
kulturního života. Možná trochu vzdělávat,
kdo ví? Jak se nám to podaří a jak to celé
dopadne, se jistě bezpečně dozvíte.
Děkuji všem sousedům za podporu
a těm v přímém sousedství za trpělivost
a pochopení. Děkuji celému realizačnímu
týmu za tu neskutečnou práci a úsilí. Děkuji všem za to, že tu jsem a navždy lapen!
ZA CELÝ REALIZAČNÍ TÝM
ZAŽÍT ŘEPY JINAK
VÁŠ SOUSED
JOSEF DIRBÁK

KD BÍLÁ HORA ZAHÁJIL NOVOU
KULTURNÍ SEZÓNU

N

eděle 15. září se na Bílé Hoře nesla ve znamení kultury. KD Bílá Hora
zahajoval novou sezónu a připravil
si pro návštěvníky příjemné odpoledne.
To bylo odstartováno veselou interaktivní klauniádou, tedy představením „Kouzelný kufr“, určeném pro děti i dospělé.
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Od 16 hodin pak následoval koncert
hudebníka a písničkáře Jaroslava Hutky.
Ten otevřel chystanou sérii představení
a kulturních akcí, které budou v Řepích
uspořádány k připomenutí listopadových
událostí roku 1989.
-RAS-

foto: Kristýna Pixová

CO VÁS ZAJÍMÁ

TÉMA MĚSÍCE ŘÍJNA
V říjnu jsme oslovili místostarostu Jaroslava Bíra, člena Komise pro strategické plánování a územní rozvoj Jiřího Masopusta (PLUS)
a MUDr. Kateřinu Pekárkovou (nestraník za ANO) – členku Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“. Položili jsme jim tyto otázky:

1. Jak se daří MČ získávat dotace a na jaké dotace se MČ zaměří?
2. Řepy jsou poměrně stabilizované území. Kam směřuje územní rozvoj?
JAROSLAV BÍRO
(ODS)

1. Řepy se řadí mezi
malé městské části
a současně zde nesídlí mnoho firem, jejichž daně by navyšovaly náš rozpočet.
Dotace jsou proto
důležitou částí financování projektů, které u nás realizujeme. V minulém volebním
období bylo i proto zřízeno Oddělení podpory projektů, díky kterému MČ Praha 17
získala dotace ve výši převyšující 224 miliónů korun. A na co městská část dotace využívá? Je potřeba uvést, že se jedná
o dotace na plánované a potřebné projekty, nikoliv o dotace, které bychom čerpali v podstatě „jen“ z důvodu, že je jednoduše čerpat můžeme.
Zmiňovaných 224 milionů korun bylo
čerpáno z evropských fondů, ale i národních programů MPSV a dotací MHMP.
Aktuálně usilujeme o další dotace, a to na
nový projekt „Zkvalitnění řízení a služeb
Úřadu Městské části Praha 17“. Dotací je
celá řada. Tyto možnosti je potřeba analyzovat. Zda se jedná o dotace, které jsou
určené a vhodné pro Řepy. Zároveň, zda
jsme schopni plnit požadované podmínky
– dotace získat a nevracet. Možnosti monitorujeme a budeme se snažit chopit se
jakékoliv další dobré příležitosti.
2. Územní rozvoj naší městské části je ve
velké míře dán Územním plánem, který
schvaluje nám nadřazený Magistrát hl. m.
Prahy. V současné době se od roku 2012
připravuje a projednává Metropolitní plán
(MP), který má Územní plán nahradit.
Naše městská část se již od Komise
pro strategické plánování a územní rozvoj
vyjadřuje k plánovaným projektům. Je pro
nás důležité, aby zůstal zachován ráz naší
městské části a byl zachován charakter
každé lokality.
Sledovaným tématem jsou i rozvojová
území okolních městských částí. Aktuálním příkladem je záměr Pietního parku
pro zvířata chovaná v zájmových chovech
v Praze-Zličíně. Vedení MČ Praha 17 veřejně vyjadřuje nesouhlas s touto stavbou.
Současně podporujeme i aktivity proti
zápachu ze společnosti VAFO se sídlem
v Chrášťanech. Je pro nás důležité, aby
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jakékoliv aktivity v okolí neměly vliv na
život v Řepích.
V dopravě je pro nás nepřekročitelná
jakákoliv jiná možnost Břevnovské radiály
než v tunelové variantě.

JIŘÍ MASOPUST
(PLUS)

Pro aktivní městskou
část je podávání žádostí o dotace velmi
potřebnou činností
k naplňování rozvojových cílů a plánů.
Ne všechny vypsané
dotace jsou uchopitelné a realizovatelné
pro dané potřeby, což je bohužel mnohdy
škoda. Mám na mysli, že některé dotace jsou nesmyslně nastaveny a doslova
se nedají realizovat a tím i čerpat. Základním pilířem pro podávání dotací musí být
kvalitní strategický plán rozvoje, z kterého
vycházejí základní priority rozvoje daného
území či potřeby obyvatel. Naše městská
část v roce 2017 za účasti veřejnosti vytvořila Strategický plán rozvoje MČ Praha 17
jakožto strategický dokument k naplňování
svých rozvojových cílů. Některé konkrétní
příklady rozvojových cílů: Sportovní centrum Řepy, Dům s pečovatelskou službou
(na projekt získaná dotace 149 100 000
Kč). Centrum sociálně zdravotních služeb
realizovalo projekt Podpora seniorů v Praze 17 – Řepy, tento projekt vyhrál celostátní soutěž o dotaci MPSV. Také jsme získali dotaci na projekt MAP, tedy Místní akční
plán vzdělání, který je zaměřen na rozvoj
kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí
a žáků do 15 let. Strategický dokument
musí být doslova živý, je potřeba jej stále
v čase a dle aktuálních potřeb aktualizovat. Tak například dnes aktuální otázka řešení dostupného bydlení. Bydlení ve městě se často stává již nedostupné nejen
našim seniorům, ale především mladším
generacím. Mým politickým cílem je oprášit možnost družstevního bydlení. Moje
představa vychází z úvahy spolupráce stát,
město, městská část v podpoře zakládání bytových družstev především pro mladé občany. Vnímám tedy směr územního
rozvoje tak, aby vycházel vždy z našeho
aktuálního strategického plánu.

MUDR. KATEŘINA
PEKÁRKOVÁ
(NESTRANÍK
ZA ANO)

1. Co se týče úspěšnosti zisku dotací na
projekty, mohu jako
zastupitelka městské
části Praha 17 z řad
opozice v tomto volebním období, zatím
kladně ohodnotit zisk peněžité pomoci od
Magistrátu hlavního města Prahy v minulém volebním období na výstavbu Domova
s pečovatelskou službou ve výši 150 milionů korun českých. Mám upřímnou radost, že jako členka Komise pro výstavbu
DpS se mohu aktivně zapojit do plánování
projektu tak, aby byl co nejvíce prospěšný především pro řepské obyvatele. Jen
pevně věřím, že výstavba bude zahájena
v brzké době, abychom nemuseli oněch
darovaných 150 milionů vracet.
V budoucnu bych si od naší radnice
přála, aby byla schopná získávat dotace
i v rámci evropských fondů pro naši městskou část na rozmanité projekty. Je třeba
rekultivovat naše zatím nevyužité zelené
plochy, vytvářet oddechová místa, kde
můžeme všichni relaxovat a scházet se,
např. prostranství před naší radnicí. Co
mě ale nyní trápí mnohem více, je neutěšený a katastrofální stav v podstatě všech
chodníků v panelákové části Řep a také
některých vozovek, zejména silnice před
radnicí, která spíše připomíná tankodrom.
Zde je nutno spojit síly s Magistrátem,
přestat se vymlouvat, že chodníky nám
nepatří, získat dostatečné finance třeba
i formou dotací, a začít okamžitě s jejich
rekonstrukcí. Takové chodníky s prominutím nemají ani v mexické vesnici a měli
bychom se za ně stydět.
2. A kam by měl směřovat územní rozvoj
Řep? To je otázka nad rámec mých kompetencí, zde je nutno aktivně spolupracovat s Magistrátem hlavního města Prahy,
tak aby naše dosud nezastavěné plochy
nebyly ledabyle zastavěny obytnými či
jinými domy, ale aby zde vždy existoval
spravedlivý kompromis mezi „betonem
a přírodou“.
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DOPRAVA, PARKOVÁNÍ,
OPRAVY KOMUNIKACÍ
Letošní rok z hlediska dopravy patří jednoznačně Slánské.
Současně probíhá výstavba protihlukové stěny a rozsáhlá
oprava mostní konstrukce.

D

okončeno bylo také nové parkoviště
v Mrkvičkově ulici s kapacitou 104
míst. Pokračovaly opravy chodníků
a komunikací, zejména těch, které jsou ve
správě MČ Praha 17.
Protihluková stěna (PHS) na Slánské ulici
je určitě nejsledovanější dopravní stavbou.
Dlouhé roky byl původní „žlutý tunel“ v dezolátním, nefunkčním stavu a jeho odstraněním začala první etapa rekonstrukce PHS.
Protihluková stěna, která je dnes z větší
části zrealizována, vzešla z návrhu projekční
kanceláře Novák & Partner. Investorem celé
stavby je Magistrát prostřednictvím Technické správy komunikací (TSK).
Protihluková stěna, respektive její výplň, je vyrobena ze speciálního pryžového
granulátu, který je z recyklovaných pneumatik. Granulát je nalepený na sendvičový
panel a drží ho zalisovaná tkanina. Tato
technologie absorbuje nejenom hluk, ale
i další látky z provozu, jako je prach apod.
Nově je také položený povrch vozovky
z tzv. nízkohlučného asfaltu. Protihluková
stěna by měla být dokončena letos v listopadu a zatím nic nenasvědčuje tomu,
že by mělo dojít ke zpoždění. Vnější část
protihlukové stěny bude na závěr osazena
popínavými rostlinami. „Jsem rád, že se
nám nakonec podařilo s magistrátem vyjednat a následně zrealizovat pro nás tak
zásadní protihluková opatření, vždyť Slánskou denně projede více než 20 tis. vozidel,“ uvedl místostarosta Martin Marek.

Stavební práce na Slánské ulici budou
ovšem pokračovat i v příštím roce. Vedle
rekonstrukce PHS probíhá rozsáhlá oprava
mostní konstrukce. V rámci rekonstrukce mostu v ulici Slánská se provádí nová
hydroizolace včetně vytvoření úžlabí a obnovuje se systém odvodnění mostu. Součástí rekonstrukce je také zesílení nosné
konstrukce z důvodu zvýšení zatížitelnosti
mostní konstrukce. Plánované dokončení
je v prosinci 2020.
Městská část Praha 17 v letošním roce
investovala do oprav a rekonstrukcí komunikací a chodníků, například v ulicích Čistovická, Ke Kulturnímu domu, Opuková, Třanovského, Selských baterií a Skuteckého.
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foto: Martin Marek

Parkovací místa na parkovištích jsou vymezena pro osobní automobily. Bohužel, dodávky a mikrobusy, které zde neustále parkují, zabírají místo navíc.

Vzhledem k dlouhodobému nárůstu dopravy v klidu dojde k omezení parkování
některých vozidel. Velká parkoviště budou
nově vymezena výhradně pro parkování
osobních automobilů. „Parkovací místa na
parkovištích jsou svými rozměry vymezena
pro osobní automobily, ale bohužel zde parkuje velké množství dodávek a mikrobusů,
které zabírají místo navíc. To byl důvod k roz-

hodnutí, že parkoviště budou výhradně pro
osobní automobily. Dopravní značení je stanovené a nyní čekáme na osazení ze strany
TSK,“ doplnil místostarosta Martin Marek.
Dokončeno bylo také parkoviště v Mrkvičkově ulici se 104 parkovacími místy.
Nejaktuálnějším projektem ohledně parkování je projektování navýšení parkovacích

CO VÁS ZAJÍMÁ

foto: Martin Marek
Protihluková stěna je vyrobena ze speciálního pryžového granulátu. Ten bude absorbovat nejen hluk, ale také prach.

kapacit v ulici Drahoňovského, kde vznikne
nejméně 40 nových parkovacích míst.
„Městská část zároveň bojuje proti odloženým autům (podle nás vrakům), které
nejen zbytečně zabírají parkovací místa,
ale také jsou často zdrojem znečištění
okolí. Tato vozidla jsou dlouhodobě aktuálním tématem, a proto jsem velice rád za
každý vrak, který se podaří odstranit. Velká
pochvala patří Odboru životního prostředí
a dopravy, který ve spolupráci se Správou
služeb hl. m. Prahy, navzdory komplikované legislativě vydává rozhodnutí a vraky
z řepských ulic postupně mizí,“ vysvětlil
místostarosta Marek.
V červenci se setkala pracovní skupina
k dopravě v horních Řepích. Obyvatelé
této části Řep si stěžují na zvýšený provoz
převážně v ulici U Boroviček. Jejich hlavní

požadavek bylo zneprůjezdnit tuto oblast
pro veškerou dopravu, mimo rezidentů.
Pracovní skupina tedy navrhla dočasné
řešení, které by spočívalo v systému značek B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových
vozidel“ s dodatkovou tabulkou M 13
„Mimo dopravní obsluhy“.
„Takové řešení jsem společně s kolegy
z odboru dopravy striktně odmítl, nebudu
sortovat obyvatele Řep na lepší a horší“,
vysvětluje Marek. „Začátkem letošního
roku jsme byli nuceni zavést jednosměrný provoz v posledním úseku Čistovické
ulice, zdejší obyvatelé nemohli vyjet ani
z vlastní garáže. Řešení nikdy nebude
ideální. Jakákoliv dopravní úprava na jedné straně někomu pomůže a na druhé
straně někomu zkomplikuje příjezd k jeho
nemovitosti. Řešení, které by jednoznačně
pomohlo, je rozšíření Karlovarské a také

stavba Radlické radiály. Několik jednání
už proběhlo s Prahou 6. Budeme společně
vyvíjet tlak na magistrát, aby začal konat,
protože situace je skutečně neúnosná.
Nicméně zneprůjezdnit ulici U Boroviček
není podle mě řešení," řekl místostarosta
Martin Marek.
A jedna snad dobrá zpráva nakonec.
Komunikace v Žalanského ulici před radnicí je v žalostném stavu více než 10 let.
Konečně to vypadá, že se podařilo přimět
Technickou správou komunikací hl. m.
Prahy k opravě této důležité komunikace.
Součástí opravy bude i přemístění autobusové zastávky ve směru ke Slánské ulici,
blíže k úřadu, a vyvýšení přechodu pro
chodce tak, aby byl více bezpečný.
-RED-

PORADNÍ SBOR MČ PRAHA 17

D

ne 16. září se uskutečnilo již 20.
setkání Poradního sboru MČ Praha 17. Dosavadním členům sboru
vypršel jejich dvouletý mandát. Z tohoto
důvodu bude opět možné se přihlásit do
této diskusní skupiny. Podrobnosti najdete na str. 3.
Na zářijovém jednání padlo několik
zásadních dotazů a podnětů k řešení,

www.repy.cz

na které odpověděli místostarostové
a starostka Mgr. Jitka Synková. Řešila
se témata od úklidu komunikací, úpravy
koryta potoku za Sportovním centrem
Řepy, až po řešení dopravy v Čistovické ulici.
Členové poradního sboru se dotazovali
na nového ředitele Sportovního centra,
kterým je Ing. Roman Štěrba. Rozhovor

s panem ředitelem vám přinášíme na
straně 4. Padaly také dotazy ohledně
dopravy. Objevila se témata, kterým se
budeme věnovat v následujících číslech.
Další podrobnosti k rekonstrukci pobočky
České pošty a její přemístění do Stodůlek,
ale i povinné čipování psů.
JIŘÍ HOLUB
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KALENDÁŘ AKCÍ

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO
PROGRAM NA ŘÍJEN 2019
1. 10. - 25. 10. ZEMĚ ZAMYŠLENÁ - výstava fotografií Josefa Czwartynského, inspirovaných trilogií Ladislava Stehlíka.
Refektář, vstup volný.

P

6. 10. KONCERT PĚVECKÉHO SBORU LAMBERTI Z NĚMECKÉHO OLDENBURGU pod vedením Tobiase Göttinga, na programu: J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy a A. Bruckner.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17 hod.
8. 10. KONCERT STUDENTŮ PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE pod
vedením prof. Hany Forsterové, účinkují: Johanna Vocetková,
Karolína Žáková, Natálie Trávníčková a David Pěruška, na programu J. S. Bach, D. Popper, C. Saint-Saëns, B Martinů a další.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15 hod.
10. 10. KONCERT VOKÁLNÍHO SPOLEČENSTVÍ CANTIO, na
programu Mariánské písně.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.
13. 10. KONCERT MUŽSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU BESEDA Z VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ pod vedením Stanislava Machance, na programu: lidové písně, staré skladby s latinskými texty a klasická hudba.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.
20. 10. VÍLY A RUSALKY, účinkují: Duo Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová - flétna, Michal Macourek - klavír), na programu: A. Dvořák, F. Liszt a C. Reinecke.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.
24. 10. BESEDA S AUTOREM VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ ZEMĚ
ZAMYŠLENÁ Josefem Czwartynskim
Refektář, vstup volný, od 15.30 hod.
28. 10. KONCERT FOLKOVÉ SKUPINY VRAK (Zdeněk Kopřiva
- kytara, foukací harmonika, zpěv, Jan Baptista - kytara, zpěv, Eva
Jendřejasová - klávesy, rytmické nástroje, zpěv, Adéla Kopřivová
- zobcové flétny, zpěv, Jan Zikán - basová kytara, zpěv, Ladislav
Roy Nodl - zvuk).
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15 hod.
3. 11. DUŠIČKOVÝ KONCERT v podání smíšeného sboru sv.
Jiří z Vraného nad Vltavou pod vedením Alfonse Limpoucha.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17 hod.

PODĚKOVÁNÍ
Dobrý den,
prostřednictvím vašeho měsíčníku bych ráda poděkovala mladíkovi, který se 16. 9. kolem 13 hod. na autobusové zastávce Bazovského, postaral o mého tatínka, který spadl na zem a zranil se.
Tento mladík zavolal otci sanitku a počkal s ním do jejího příjezdu
a než jsem já, po telefonátu z otcova telefonu, dorazila na místo.
Mladík se ujistil, že otec je v pořádku a teprve potom odjel dalším
autobusem. Moc mu děkuji, tatínek je díky jeho všímavosti, ochotě
a pomoci v pořádku.
S POZDRAVEM ŽÁKOVÁ
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VZPOMÍNÁTE
NA 17. LISTOPAD 1989?
Vážení čtenáři,
za několik týdnů si připomeneme 30. výročí Sametové
revoluce. Jistě mnozí z vás na tyto převratné listopadové dny dodnes vzpomínáte. Věříme, že se mezi vámi najdou i tací, kteří ve svém rodinném archivu mají nějakou
fotografii z této doby.
Byli bychom velice rádi, pokud byste se o nějaký historický snímek či vzpomínku chtěli podělit.
Fotografie můžete zasílat na e-mail redakce@praha17.cz
nebo zanechat na podatelně Úřadu (Žalanského 291/12b)
s označením „REDAKCE“. Fotografie samozřejmě vrátíme!
Předem děkujeme a těšíme se na zajímavé záběry!
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Centrum sociálně zdravotních služeb a Klub seniorů Řepy
Vás zve na

SENIORSKOU RECITAČNÍ
SOUTĚŽ NA TÉMA
„VÁNOČNÍ ČAS“
VE STŘEDU 13. 11. 2019 OD 9 HOD.
V KULTURNÍM CENTRU PRŮHON
POD ZÁŠTITOU STAROSTKY MGR. JITKY SYNKOVÉ
n Vlastní či přednesená báseň v délce max. 4 min.
n Vyplněné přihlášky do 31. 10. 2019 emailem na adresu
repskaliterarnisoutez@seznam.cz nebo osobně do recepce
CSZS, Bendova 5, Praha-Řepy.
n Soutěž je určená pro seniory s bydlištěm v Praze 17.
n První tři výherci zvolení porotou obdrží věcnou cenu.

B
n
za
H

1

Č

P
zn
le
se
g
če

1

S

Lo
a
ku
p
N

R
K

A4 KCP

PROGRAM ŘÍJEN 2019

01
PO-PÁ 9-19
SO 9-13

Bob Rakušan - Objekty
z diáře (smalty/grafika)

Bob Rakušan je současný představitel moderního Smalt-Artu, který se ve
své malířské tvorbě věnuje zejména velkoplošným vypalovaným smaltům, pro které používá černý plech nebo vdechuje originálním způsobem
nový život plechovému šrotu, jako jsou pekáče a komponenty sporáků.
K dosažení barevných tónů pracuje s rastry a jejich vzájemným vrstvením
a prolínáním vytváří ve vypálené sklovině reliéfní plasticitu, vnáší do obrazu živé světlo a s ním i jeho vícepohledovost. Pozornému divákovi neuniknou ani skrytá sdělení umělce, která jsou vepsaná do spodních vrstev
některých smaltů. Podkladem pro tuto tvorbu jsou obvykle kresby, grafické studie a tisky. Vedle abstraktních a figurálních kompozic, nalezneme
v jeho dílech často tématiku moře, ovlivněnou jeho dlouholetým působením jako skippera na plachetnicích. Výstavu Objekty z diáře můžete
navštívit v galerii KC Průhon až do konce listopadu 2019. (vstup zdarma)

05

SOBOTA 15:00

Divadlo pro děti:
Koblížek na cestách

Babička připraví dědečkovi z poslední mouky koblížek a dá ho vystydnout
na okno. Koblížek je ale neposeda, odkutálí se do lesa, přelstí hladového
zajíčka, vlka i medvěda, na lišku však nestačí. Jak skončí cesta koblížka?
Hraje: Divadlo úsměv. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

10

ČTVRTEK 19:00

Nový Zéland – země
dlouhého bílého mraku

Poutavá cestovatelská přednáška vám odhalí krásy Nového Zélandu. Seznámíte se nejen s nejkrásnějšími místy, ale poznáte i místní obyvatele a kulturu původních obyvatel. Přednáší Tomáš Šapovalov, zakladatel
serveru VisitKiwi.cz, který se věnuje Novému Zélandu, zejména pak programu Working Holiday pro mladé cestovatele. Délka: cca 2 hod. Společenský sál KC Průhon. (vstupné dobrovolné – doporučené 50 Kč)
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SOBOTA 15:00

Pro děti: O princezně,
která se ničeho nebála

Loutková pohádka o svérázné a nebojácné princezně. Nebojí se ničeho
a díky své odvaze vyřeší i zapeklité situace. Těšte se na pořádnou dávku napětí, ale i legrace. Představení s různými druhy loutek a autorskými
písničkami. Pro děti: od 3 let, či pro děti s rodiči. Hraje: Divadlo Tondy
Novotného. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)
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ÚTERÝ 16 - 19

Bazar
oblečení

Udělejte úklid v šatní skříni! Máte doma šaty, kalhoty, boty, kabáty, košile,
či klobouky, které již nevyužijete, ale je vám líto je vyhodit? Navštivte náš
bazar oblečení v KC Průhon, nakupte nové věci a ty nepotřebné nabídněte
jiným zájemcům. Rezervujte si své prodejní místo! Počet prodejních míst
je omezen. Vybíráme vratnou zálohu ve výši 100 Kč, která vám bude vrácena při odchodu. Rezervace prodejního místa telefonicky: 601 324 852,
nebo osobně: recepce KC Průhon. Společenský sál KC Průhon. (pro prodávající vstup vratná záloha 100 Kč; nakupující vstup zdarma)
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SOBOTA 15:00

Divadlo pro děti:
Můj medvěd Flóra

Na ulici se povaluje ubohý, zničený plyšový medvídek. Jestlipak ho někdo zvedne? To si pište, že ano! Právě takto začíná příběh z knížky Daisy
Mrázkové – Můj medvěd Flóra, který nadchne všechny, kteří rádi fantazírují, vymýšlejí a mají chuť si hrát. Na základě této knihy vzniklo veselé
představení, které rozvíjí dětem prvotní způsob poznávání světa a učí je
pozitivnímu přístupu k životu. Hraje: Divadelní společnost Kejklíř. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)
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STŘEDA 19:00

Ozvěny EKOFILMu:
Ztracení vládci Bioka

U pobřeží střední Afriky leží opuštěný ostrov pokrytý pravěkým deštným
pralesem a obývaný větším množstvím druhů zvířat než téměř kterékoli
jiné místo na Zemi – ztracený svět zvaný Bioko. Vládci této říše jsou jedním z nejméně známých primátů na planetě – drilové. A toto je jejich
příběh. Typ: dokument. Znění: anglické, titulky: české. Společenský sál
KC Průhon. (vstup zdarma)
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SOBOTA 15:00

Divadlo pro děti:
Pohádky pod Řípem

Na jevišti se odvíjejí příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše a silného Bivoje, ale i drama Ctirada a Šárky. Pohádkové představení doprovází písničky
Zdeňka Bartáka, které si děti zpívají společně s herci. Divadlo je doplněno
o loutky Jaroslava Doležala, ale nejen to, děti si sami mohou zahrát některou z historických postav. Kdo si zahraje Bivoje, Kazi, nebo Tetu? Představení, aby se u něj bavili a poučili i ti nejmenší diváci. Hraje: Eva Hrušková
a Zdeněk Rohlíček. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
www.repy.cz
Kulturní
centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, tel. produkce: 728 404 042, e-mail: info@pruhon.cz 15
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NEDĚLNÍ DIVADLA PRO DĚTI
ŘÍJEN 2019
13.10. 2019, 15:00
KEJKLÍŘ

6.10. 2019, 15:00
PRALESNÍ POHÁDKY

Z části veselé představení na motivy pohádky bratří Grimmů s názvem Rampelník.
Příběh je přímo ze života a jeho snahou je
přivést děti k poznání, že ne se vším se
dá kupčit – že jsou hodnoty, které nejsou na prodej a ke koupi. Hraje:
Divadelní společnost Kejklíř.
(vstupné 50 Kč)

Víte, jak správně pozorovat zvířátka? Být
potichoučku a hodně trpěliví, zda se zvířátko objeví. Je to stejné i v Jihoamerickém
pralese? Loutková pohádka plná zvířátek
vám tuhle otázku zodpoví. Vydejte se
společně se zvířátky na dobrodružnou cestu! Hraje: Divadlo Tondy
Novotného.
(vstupné 50 Kč)

20.10. 2019, 15:00
JAK PEJSEK FERDA
POTKAL SLUNÍČKO

27.10. 2019, 15:00
O PALEČKOVI

Znáte klasickou pohádku o klukovi malém
jako palec? Divadelní loutkové představení velmi citlivě ukazuje, jak pevné je
pouto mezi rodiči a dítětem. Loutková
pohádka doprovázena písničkami a
živými nástroji. Hraje: Malé
divadélko Praha.
(vstupné 50 Kč)

Divadlo o sluníčku, které spadlo nedopatřením
na zem, kde prožije řadu dobrých i špatných
příhod a situací. Na své cestě po světě potká
pejska Ferdu, smutného zajíce Ušáka,
koníčka z dětského kolotoče, květinu
Jiřinu a jednoho hodného pána.
Hraje: Divadlo Matěje Kopeckého. (vstupné 50 Kč)

Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy. Vstupenky v KC Průhon, KD Bílá Hora a online na www.kdbh.cz

,

v

,

,

Halloweensky
,,
,
maskarni bal
3. 11. 2019
15:00 - 17:00

Velký Halloweenský rej masek opět
vypukne v KD Bílá Hora pod vedením oblíbené hudební skupiny Myš
a Maš. Čeká vás spousta písniček,
tance, legrace a dozvíme se něco o
tomto strašidelném svátku.
Nezapomeňte doma halloweenský
převlek! Vyhlásíme nejoriginálnější
strašidelné dětské masky.
Nebude chybět ani halloweenské
malování na obličej.
(vstupné 70 Kč)
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KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14,
163 00 Praha 6 - Řepy.
Vstupenky
/ ŘÍJEN / 2019 v KD Bílá Hora, KC Průhon
a online na www.kdbh.cz

R17- pohadky,breznak,halloween.indd 1
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Brevnovsky breznak
19. 10. 2019, 18:00
12. ROČNÍK

COUNTRY – FOLK – TRAMPSKÉHO FESTIVALU
VYSTOUPÍ HVĚZDY I NOVÁČCI FOLKOVÉ, COUNTRY,
TRAMPSKÉ A BLUEGRASSOVÉ SCÉNY.

ZAHRAJE

HOP A ŠAVANI, GLADLY S. W., PAVEL ČADEK
A TERRAKOTA

ZVLÁŠTNÍ HOST

JOE ROBINSON A STANDA BAREK
KAŽDOROČNĚ JE FESTIVAL ZAKONČEN JAM-SESSION, KDY MAJÍ NÁVŠTĚVNÍCI
MOŽNOST ZAHRÁT SI S PROFÍKY. TAKŽE HUDEBNÍ NÁSTROJE S SEBOU!

KULTURNÍ DŮM BÍLÁ HORA, KE KULTURNÍMU DOMU 14, PRAHA 6 - ŘEPY.

Vstupné 290 Kč. Rezervace na tel.: 736 227 646, nebo bbfest@seznam.cz. Více informací: www.kdbh.cz
20.09.2019 16:42:13
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PRO DĚTI A RODIČE

Cestovatelská přednáška:

Nový Zéland

země dlouhého bílého mraku
10. října 2019, 19:00
Přijímáme
přihlášky!

Poutavá cestovatelská přednáška vám odhalí krásy Nového Zélandu. Seznámíte
se nejen s nejkrásnějšími místy, ale poznáte i místní obyvatele a kulturu původních obyvatel. Přednáší Tomáš Šapovalov, zakladatel serveru VisitKiwi.cz, který
se věnuje Novému Zélandu, zejména pak programu Working Holiday pro mladé
cestovatele. Délka: cca 2 hod. Společenský sál KC Průhon.
V

BROUCEK

Předškolková přípravka pro snadnou
cestu Vašeho dítěte od mámy
do velké školky.
Pro nejmenší a jejich rodiče
nabízíme také společné cvičení
nebo tvoření „ŠIKULKY“.
Vstupné dobrovolné – doporučené 50 Kč
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, www.pruhon.cz

BAZAR
OBLEČENÍ

15. 10. 2019, 16:00 - 19:00

Více na emailu: kurzy@pruhon.cz,
telefonu: 601 324 846, webu www.pruhon.cz/kurzy,
nebo osobně v KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha- Řepy.

OZVĚNY
EKOFILMU
ZTRACENÍ VLÁDCI BIOKA
23. 10. 2019, 19:00

Udělejte úklid v šatní skříni! Máte doma šaty, kalhoty, boty, kabáty, košile,
či klobouky, které již nevyužijete, ale je vám líto je vyhodit? Navštivte náš
bazar oblečení v KC Průhon, nakupte nové věci a ty nepotřebné nabídněte
jiným zájemcům. Rezervujte si své prodejní místo! Počet prodejních míst je
omezen. Vybíráme vratnou zálohu ve výši 100 Kč, která vám bude vrácena
při odchodu. Rezervace prodejního místa telefonicky: 601 324 852, nebo
osobně: recepce KC Průhon. Společenský sál KC Průhon. (pro prodávající
vstup vratná záloha 100 Kč; nakupující vstup zdarma)

18 / ŘÍJEN
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KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, www.pruhon.cz
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U pobřeží střední
Afriky leží opuštěný ostrov
pokrytý pravěkým deštným pralesem a obývaný větším množstvím
druhů zvířat než téměř kterékoli jiné
místo na Zemi – ztracený svět zvaný
Bioko. Vládci této říše jsou jedním z
nejméně známých primátů na planetě:
drilové. A toto je jejich příběh.
Znění: anglické, titulky: české.
(vstup zdarma)

KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, www.pruhon.cz
20.09.2019 14:43:50

PRO DĚTI A RODIČE

MŠ SOCHÁŇOVA ZÍSKALA
OD LIDLU 105 750 KORUN

máme
ášky!

foto: -ras-

M

ateřská škola Socháňova v Praze Řepích obdržela vítaný dárek.
Díky nákupům během prvního
dne otevření nové prodejny v této pražské městské části v ulici Makovského, kte-

rou najdou zákazníci ve stávající zástavbě
a v blízkosti tramvajové a autobusové zastávky Blatiny, získala od společnosti Lidl
105 750 korun. Za tuto částku pořídí interaktivní pomůcky.

Nákupy v nové prodejně Lidl v Praze
Řepích a již 33. prodejně v hlavním městě mohli zákazníci 17. června využít pro
dobrou věc. Z každého nákupu nad 300
Kč uskutečněného v tento den totiž společnost Lidl věnovala 50 Kč ve prospěch
místní mateřské školy. Zástupci úřadu
městské části a vedení mateřinky společně s dětmi se tak 17. září mohli radovat
z částky 105 750 Kč. Za darované peníze
školka, kterou navštěvuje 250 dětí, nakoupí interaktivní pomůcky.
„Pro nás je podpora této mateřské
školy především radost, protože víme,
že věnované peníze najdou dobré využití.
Zásluhu na této vysoké částce mají ale
především místní obyvatelé, kteří na otevření prodejny dorazili v hojném počtu,
a za to jim moc děkujeme,” okomentovala
darovanou částku mluvčí společnosti Lidl
Zuzana Holá.
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
LIDL ČESKÁ REPUBLIKA
ZUZANA HOLÁ

V ŘEPÍKU JSME PŘIVÍTALI PODZIM

L

A

etošní program jsme odstartovali ve
čtvrtek 19. září, kdy se v našem mateřském centru konal den otevřených
dveří. Všichni návštěvníci měli možnost
prohlédnout si naše prostory, seznámit se
s lektorkami a vyzkoušet si vzorovou lekci Hrátek pro rodiče s dětmi. Děti si užily skákací hrad i tvořivou dílničku a jejich
rodiče mezitím poseděli v improvizované kavárničce s vynikajícími zákusky. Kdo
měl štěstí, vyhrál navíc dárek v tombole.
Atmosféra během celého dne byla
skvělá, takže jsme se pak s radostí pustili
do přípravy dalších akcí a především aktivit
z našeho pravidelného programu, který
začal první podzimní den.
Zajímá vás, co všechno pro vás a vaše
děti chystáme?

PROVĚTREJTE DĚTEM ŠATNÍK

Ve dnech 18. a 19. října se v Řepíku uskuteční tradiční podzimní bazárek dětského
oblečení a obuvi. Máte-li doma hromady
oblečení, které už vaše děti tuto zimu rozhodně neoblečou, můžete se jich snadno zbavit. Sledujte naše webové stránky
www.mc-repik.webnode.cz, kde najdete
instrukce pro prodejce. Stejně tak můžete
přijít nakoupit nové kousky a vybavit své

www.repy.cz
14:43:50

ratolesti na nadcházející zimní sezonu za rozumnou cenu.

NAUČTE SE POSKYTNOUT
DĚTEM PRVNÍ POMOC

Ve čtvrtek 24. října pořádáme ve
spolupráci s programem fitMAMI kurz první pomoci u miminek
a dětí do tří let. Člověk nikdy neví,
do jaké situace se s dětmi dostane, a proto je lepší být připraven a umět
poskytnout alespoň základní první pomoc.
Seminář vede zkušená lektorka s dlouholetou praxí v nemocnici a u záchranné služby. Na seminář je nutné se předem přihlásit, kapacita je omezena.

PŘIJĎTE SI K NÁM ZACVIČIT JÓGU

Do pravidelného programu přibyly další lekce jógy. Kromě pondělní jógy, kterou maminky navštěvovaly od 17.30 hod.
i v loňském roce, jsme zařadili ještě Hatha
jógu proti bolestem zad. Ta se koná každou středu od 18 hodin a je určena pro
všechny, kdo si chtějí nejen protáhnout
tělo, ale zároveň si odpočinout od každodenního stresu.
Myslíme i na maminky, které nemají
možnost hlídaní dětí, ale také by se rády

dostaly do formy. Ve čtvrtek od
10.30 hod. je pro ně připravena
lekce Jóga na problémové partie,
na kterou si mohou své děti vzít
s sebou.

KAŽDÝ DESÁTÝ VSTUP
ZDARMA

Se začátkem nového školního
roku také spouštíme nový věrnostní program, kterým nahrazujeme dosavadní systém permanentek. Za každý
uhrazený vstup k nám na libovolnou akci
či aktivitu dostane každý účastník razítko
na svou věrnostní kartičku. Po nasbírání
9 razítek získá nárok na 10. vstup zdarma, který lze využít na Hrátky, Volnou hernu či Jógu.
Na rozdíl od permanentek tak nebudete mít pocit zbytečně vyhozených peněz,
když vám zrovna účast na lekci či kurzu
nevyjde. Platit budete opravdu jen za to,
co skutečně vyčerpáte. A pokud nás budete navštěvovat často, odměna v podobě
vstupu zdarma vás rozhodně nemine. Věrnostní kartičky jsou k dispozici u lektorek
na pravidelném programu v Řepíku.
LENKA ALIAPULIU
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PRVŇÁČCI VYKROČILI ZA VZDĚLÁNÍM

N

Začátek školního roku je bezesporu
slavnostním dnem pro každé dítko
školou povinné.
foto: -mish-

ejzásadnější je samozřejmě pro nové
prvňáčky, kteří práh školy překračují
úplně poprvé. Není tedy divu, že je
tento den provázen vždy nejen těšením, ale
také lehkou nervozitou a obavami.
Také letos bylo pro děti a jejich doprovod připraveno patřičné uvítání, o které
se postaraly jednak ředitelky a učitelky
základních škol, přivítat nové děti školou
povinné však přišla i starostka naší městské části Mgr. Jitka Synková.
Celkem 58 nových prvňáčků ve společenském sále v ZŠ v Laudově ulici pozdravila také ředitelka MŠ Laudova Mgr. Alena
Lucová, která jim popřála mnoho zdaru ve
školní docházce. Pak už přišly na řadu šerpy z rukou ředitelky Mgr. Jarmily Pavlišové
a dárečky od starostky Mgr. Jitky Synkové. V podobném duchu probíhalo přivítání
i v druhém pracovišti ZŠ genpor. Fr. Peřiny,
v Socháňově ulici. Tady nastoupilo svou
cestu za vzděláním 116 dětí.
Pozdravit 89 prvňáčků pak starostka Jitka
Synková spěchala i do ZŠ Jana Wericha, kde
společně s ředitelkou Mgr. Zuzanou Martinovskou předala dárky a pamětní stužky.
Všem dětem přejeme ve školních lavicích hodně zdaru a úspěchů!
-RAS-

NÁVŠTĚVY PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ
V ZŠ JANA WERICHA POKRAČUJÍ

S

e začátkem nového školního roku
přichází pro žáky již třetí běh pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“. V rámci
těchto návštěv jednotlivé instituce pomáhají žákům zajímavou a netradiční formou
přiblížit život a tradice našich předků. Sympatická je i skutečnost, že programy jsou
finančně zcela zajištěny MŠMT ČR.
O tom, že je o jednotlivé návštěvy ve
třídách zájem, svědčí i výsledky z loňského
školního roku, kdy se 39 různých programů ve 12 vybraných institucích zúčastnilo
1 093 žáků.
Třídy si vybíraly programy nejen v pražských muzeích, ale navštívily např. zámky
v Třeboni, Kynžvartu nebo Bečově nad
Teplou, Husitské muzeum v Táboře či
Betlém v Hlinsku a skanzen na Veselém
Kopci. Nejoblíbenější byl u žáků program
na zámku v Třeboni, kdy se oblékli do
dobových kostýmů, každý dostal svoji
roli a při prohlídce zámku si tak vzájemně
přiblížili život pánů z Rožmberka.
Právě nyní učitelé začínají s žáky vybírat
nové programy pro 1. pololetí. Doufáme,
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foto: J. Mariničová

že budou tak úspěšné jako v letech předcházejících a žáci si z nich odnesou nové
a zajímavé informace, které nadále využijí
ve výuce.

MGR. JIŘINA MARINIČOVÁ,
ZŠ JANA WERICHA

Dárek pro
prvňáčkyINFORMUJÍ
– geodesky
ŠKOLY
*
*
V úterý 3. září byli prv áčci v Z genpor. Franti ka Peřiny
teprve druhý den ve kole a hned je nav tívili
měl fanda
Batmanaučebními
i jeho usměvavá
kamarádka.
jejich spolu áci z vy ích ročníků, aby je obdarovaliRadost
vlastnoručně
vyrobenými
pomůckami.

DÁREK PRO
PRVŇÁČKY –
GEODESKY

V

úterý 3. září byli prvňáčci v ZŠ genpor. Františka Peřiny teprve druhý
den ve škole a hned je navštívili jejich spolužáci z vyšších ročníků, aby je obdarovali vlastnoručně vyrobenými učebními pomůckami.

1 2
4 3

*
*
* *
1 / Radost měl i fanda Batmana.
Pokyn
zněl
jasně.
Toho
chlapa
s
ko
enou
bra
nou
si
nev ímejte, ale če
Radost měl fanda Batmana i jeho usměvavá kamarádka.
2 / Pokyn zněl jasně. Toho chlapa s koženou brašnou si nevšímejte, ale červenou gumičkou kolíky!
obkličte čtyři kolíky!
3 / Holčičky se pustily s vervou do práce.
4 / Šikovní a vděční prvňáčci na oplátku odměnili svoje zkušenější spolužáky krásnými obrázky.

*

*
Pokyn zněl jasně. Toho chlapa s ko enou bra nou si nev ímejte, ale červenou gumičkou obkličte čtyři
kolíky!

FESTIVAL VĚDY IX. A, B, C, D

*

D

ne 4. 9. 2019 naše třída společně
s ostatními devátými ročníky navštívila společnou akci vysokých škol,
akademií a fakult s názvem „Festival vědy“.
Jedná se o projekt, který se již několikátým
rokem provozuje na Vítězném náměstí v Dejvicích. Když jsme se rozdělili do skupin, měli
jsme jedinečnou příležitost obejít si většinu
stánků zaměřených nejen na přírodovědné
a technické obory, ale na stanovištích jsme
si mohli vyzkoušet i spoustu praktických činností a nechyběly ani soutěže a kvízy, takže
jsme si dokonce procvičili naše znalosti. Každé stanoviště měla na starost jedna ze škol
z celé ČR. Od technické, dopravní, biochemické, medicínské přes fakultu tropického
zemědělství, až po fakultu přírodních a potra-

*
*
Holčičky se pustily s vervou do práce a bráchové nezůstali

vinových zdrojů. Například tam byli na ochutnání jak smažení, tak pražení cvrčci a červi.
Na jednom z chemických stanovišť nám studenti předváděli, jak se vyrábí mléčné výrobky bez velkých strojů, v další části jsme měli
za úkol poskládat chemické značky prvků
přesně tak, jak jdou za sebou v periodické
soustavě. Chvílemi jsme si doslova zavařili
mozkové buňky. Pro ty, kdo nepatří do skupiny nadšenců chemie, zde byl např. stánek
s první pomocí. I zde jsme byli odborně poučeni a následně jsme si mohli zkusit, jak to
chodí v praxi. Každý z nás si zde našel stanoviště, které ho zaujalo, a něco jsme se přiučili.

ikovní a vděční prv áčci na oplátku odměnili svoje zku eněj í spolu áky krásnými
NATÁLIE STRÁNSKÁ, IX. B
ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY
7.D + 8.E
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INFORMUJEME

PLÁN KLUBU 17
ŘÍJEN 2019
1. říjen – Hádej, kdo jsem
2. říjen - Filmové odpoledne
4.
říjen
- Malování
společného obrazu
Plán
Klubu
17 – říjen 2019
8. říjen - Deskové hry
1. říjen
Hádej, kdo
jsem ve stolním fotbálku
9.– říjen
- Turnaj
2. říjen - Filmové odpoledne
11. říjen - Malování podzimu
4. říjen - Malování společného obrazu
15.- Deskové
říjen - hry
Skládáme puzzle
8. říjen
16.- Turnaj
říjen ve
- Podzimní
keramika
9. říjen
stolním fotbálku
11. říjen
Malování
podzim
18. -říjen
- Škatulata,
škatulata - hýbejte se
15. 22.
říjen -říjen
Skládáme
puzzle se hodiny
- Učíme
16. říjen - Podzimní keramika
23. říjen - Turnaj v kulečníku
18. říjen - Škatulata, škatulata - hýbejte se
25.-říjen
masky
22. říjen
Učíme-seStrašidelné
hodiny
29. -října
Dlabeme klubové dýně
23. říjen
Turnaj–v kulečníku
25. říjen
Strašidelné
masky Halloween, masky vítány, Den otevře30. -října
– Slavíme
29. října – Dlabemených
klubovédveř
dýně
30. října – Slavíme Halloween, masky vítány, Den otevřených dveří

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

PROGRAM VYCHÁZEK
PRAHOU PRO SENIORY
ŘÍJEN 2019
„Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro
zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně
známých místech Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských
osobností…

ÚTERÝ 29. 10. 2019
KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA BARRANDOVEM

Po krátké procházce mezi ateliéry projdeme okolo nejvýznamnějších vil od slavných architektů (Vladimír Grégr, Jaroslav Frágner, Václav Girsa) pro neméně slavné stavebníky. V ulici Filmařské si povšimneme domu Josefa Svobody,
autora Laterny Magiky, na rozcestí ul. Barrandovské a Bratří
Lumiérů zatočíme okolo domu spisovatele Jirotky a kousek
níže okolo kulaté vily, kde žili mimo jiné A. Mandlová a M.
Nedbal. Největší vilu trampskohaciendového typu M. Havla shlédneme z ptačí perspektivy od nejoriginálnější vily
organického stylu v Skalní ul., obojí od architekta a hlavně přítele rodiny Havlů, Vladimíra Grégra. Vycházku zakončíme na dně ruiny předválečného bazénu pod vyhlídkovými terasami.
Sraz v 11 hodin na Kříženeckého nám. před filmovými ateliéry (bus č. 105 ze Smíchovského nádr.). Prohlídku povede Ing. Stěnička. Doba trvání 1-1,5 hodiny. Vstupné 50 Kč.

PROGRAMY PRO ŘEPSKÉ SENIORY
KLUB SENIORŮ PRŮHON

Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17, Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program v říjnu: 1. 10. Klubové setkání, 8. 10. Oslava dne seniorů - pan Procházka, 15. 10. Beseda s pí Kyselou, vedoucí řepské pošty, 22. 10. Klubové setkání, 29. 10. Beseda s Mgr. M.
Svobodovou: „Finanční gramotnost“.

KLUB SENIORŮ ŘEPY (KSŘ)

Každou středu, od 9 do 11 hodin v KC Průhon, Socháňova
1220/27, Praha 17.
Klub vede Mária Szitányiová.
Program v říjnu: 2. 10. Klubové setkání, 9. 10. Beseda s Mgr.
M. Svobodovou: „Jak správně pečovat o své blízké“, 16. 10.
Beseda s pí Kyselou, vedoucí řepské pošty, 23. 10. Klubové setkání, 30. 10. Klubové setkání.

KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ (KLAS)

Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, Kulturáček na Bílé Hoře,
Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17.
Klub vede Světlana Rozkowetzová.

Program v říjnu: 7. 10. Beseda s pí Kyselou, vedoucí řepské
pošty, 14. 10. Oslava jubilantů, 21. 10. Cvičení na židlích s pí
Vaňkovou, 28. 10. Státní svátek, zavřeno.

KLUB SENIORŮ CENTRUM

Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, Bendova
1121, Praha 17.
Klub vede Jitka Hanzlová.
Program v říjnu: 1. 10. Beseda o zájezdu do města Písek, 8. 10.
Klubové setkání, 15. 10. Výroba podzimních dekorací, 22. 10.
Četba na pokračování, film, 29. 10. Klubové setkání.

KLUB DOBRÉ NÁLADY

Setkávání vždy jeden čtvrtek v měsíci od 17.00 hod., v CSZS,
Bendova 1121, Praha 17 – Řepy.
Pod vedením Evy Gutové.
Program v říjnu: 31. 10. Zkusíme se vrátit do dětství, připomenout si první zážitky, první knížku, kterou jsme si sami četli, první písničku, přečteme si aspoň jednu pohádku a zahrajeme si
některou z dětských her.

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

NOVÁ SOUTĚŽ ŘEPSKÉ SEDMNÁCTKY
Redakce a Redakční rada Řepské sedmnáctky vyhlašuje pro své čtenáře novou
soutěž. Jedná se o soutěž pro znalce nejen historie Řep.

Mateřská škola Socháňova,
Praha-Řepy, Socháňova 23/1176

přijme
kuchařku
na plný
úvazek.
V případě zájmu kontaktujte vedoucí
ŠJ na tel. čísle:
731 129 575

P

Řepský Všeználek

o celý rok, počínaje zářím 2019
a konče červencovo-srpnovým číslem v roce 2020, bude v každé Řepské 17 vyhlášena jedna otázka, na kterou
mohou soutěžící odpovědět do posledního dne v měsíci, v kterém číslo zpravodaje vychází, a to buď e-mailem do redakce: redakce@praha17.cz, nebo písemnou
formou, doručenou 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 zpravodaje, tj. např. otázky ze září
v listopadu...
Uzávěrka celé soutěže – série jedenácti
otázek – je tedy 31. 8. 2020. Výherci budou odměněni zajímavými věcnými dary.
Soutěže se nesmí zúčastnit členové
Redakce a Redakční rady a jejich rodinní

příslušníci, a především Jaroslav Hájek,
protože ten by to určitě vyhrál!
ZA REDAKČNÍ RADU JAN BÖSSER

2. OTÁZKA – ŘÍJEN 2019
V severovýchodní výspě Řep, poblíž
konečné tramvají Bílá Hora bývala věhlasná Velká hospoda na Bílé hoře.
Pamětníci vzpomínají na dobré pivo
a v letních vedrech chládek, který poskytovaly kamenné zdi hostince. Bohužel již asi 20 let objekt neslouží jako
„přístav žíznících“.
Budova však nebyla původně stavěna
za účelem poskytování hostinské živnosti. A dnešní otázka zní: Čemu měl
objekt původně sloužit?

BLAHOPŘÁLI JSME JUBILANTŮM

P

o delší letní pauze opět společenský
sál KC Průhon přivítal naše jubilanty. Ve čtvrtek 19. září se zde konala
další tradiční oslava. Realizaci celého odpoledne zajistily matrikářky z Odboru občansko-správního. Ani tentokrát samozřejmě nemohlo chybět drobné pohoštění, ale
zejména hudební dárek.
Ten si i tentokrát pro všechny oslavence
připravily děti z Muzikálového kroužku ze
Základní školy genpor. Františka Peřiny, pod
vedením učitele Miroslava Maxanta. Zazněly známé muzikálové i pohádkové melodie,
které jistě byly příjemným zpestřením celého
setkání. Po vystoupení sboru již následovaly
gratulace z rukou starostky Jitky Synkové,
která každému oslavenci osobně poblahopřála a předala drobný dárek a květinu.

foto: -ras-

SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Růžena Veselá, Anna Ondrášková, Marie Švecová, Vladimír Mařík, Silva Nová,
Vlasta Karhanová, Karel Jánský, Ludmila
Druckerová, Veronika Gromnicová, Anna

www.repy.cz

Šindelářová, Marta Skaláková, Jana Hájková, Marcela Faktorová, Jan Venclík, Zdeněk Soukup, Jaroslav Schweiner, Miroslav Ošťádal.
-RAS-
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OSLAVY 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLUBU
TJ SOKOL ŘEPY-FOTBAL

V

sobotu 22. června se konaly oslavy 95. výročí od založení našeho
fotbalového klubu. Vedle našeho
hřiště tak vyrostl třeba skákací hrad zapůjčený DDM Prahy 6. Dále si mohl každý návštěvník vyzkoušet střelbu na branku, nebo navštívit stánek DDM Praha 6,
kde bylo možné si vyrobit klubový předmět
v podobě odznaku. Za zorganizování této
aktivity děkujeme paní Lasíkové a celému
DDM Praha 6, a doufáme, že nám zachová přízeň při další podobné akci. Nakonec
jste si mohli zakoupit některý ze suvenýrů
v klubovém stánku a tím podpořit náš klub.
Během dne se na hřišti předvedly
všechny řepské týmy od mini-přípravky,
přes mladší a starší přípravku, mladší
a starší žáky, mladší dorost, až nakonec
náš tým dospělých v historicky prvním
souboji s týmem Prague Raptors.
Během poločasové pauzy došlo na
předání upomínkových předmětů z rukou
starostky Řep Mgr. Jitky Synkové zasloužilým členům našeho klubu, kteří v minulosti

foto: ras

přispěli k tomu, že jsme letos mohli slavit
už 95 let řepského fotbalu. Děkujeme
a přejeme jim hodně zdraví.

Věříme, že se i nadále budeme náš klub
úspěšně rozvíjet a za 5 let všichni společně
oslavíme 100. výročí. JIŘÍ KOČOVSKÝ

FOTBAL TJ SOKOL ŘEPY – ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASŮ PODZIM 2019
DATUM

DEN

5.10.

SO

6.10.

NE

12.10.

SO

13.10

NE

19.10.

SO

20.10.

NE

26.10.

SO

28.10.

PO

2.11.

SO

3.11.

NE

9.11.

SO

10.11.

NE

16.11.

SO

17.11.

NE
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Muži „A“

Muži „B“

Starší
dorost
U17-19

Starší
žáci „A“
U14-15

Starší
žáci „B“
U14-15

Mladší
žáci „A“
U12-13

Mladší
žáci „B“
U12-13

Starší
přípravka
U10-11

Mladší
přípravka
U8-9

SC Olympia
Radotín
(10:00)
FK Union
Strašnice
(16:00)

FK Dukla
Praha ženy
(14:00)

Football Club
Prosex
(15:00)

TJ Sokol
Stodůlky „B“
(11:00)

SK Ďáblice
„B“
(13:00)

TJ Avia
Čakovice
(9:00)

AFK Slavoj
Podolí „B“
(15:30)
FK Klánovice
(11:15)

FK Řeporyje
(9:00)
FK FC Zličín
(15:30)

Spartak
Hrdlořezy
(13:30)

FK Zlíchov
1914 „B“
(10:30)
TJ Sokol
Stodůlky „B“
(14:30)
SK Čechie
Smíchov
(14:00)

TJ Sokol
Lochkov
(12:00)
ABC Bráník
„C“
(14:00)

FK LOKO
Vltavín
(12:00)
SK Třeboradice
(12:00)

Sport. Tým
při ČVUT
(14:00)
TJ Sokol
Bílá Hora
(10:30)
SK Dolní Chabry
(13:30)

/ 2019

FK Řeporyje
(14:00)

SK Čechie Dubeč
(10:00)

ZE SPORTU

BĚH
NADĚJE

Ř

epští mladí hasiči včetně vedoucích
se v rámci letního soustředění zúčastnili "BĚHU NADĚJE 2019" konaného 31. 8. na stadionu Sletiště v Kladně.
Tato nezávodní humanitární akce je spojena s veřejnou sbírkou na podporu boje
proti rakovině.
Závodníci zdolávali buď kratší kilometrovou trať, nebo ti zdatnější pětikilometrovou.
Ale o to ani tak nešlo! Smyslem závodu
bylo strávit společně pěkné dopoledne
a podpořit tuto akci symbolickou finanční
částkou ve výši 1 000 Kč.
Všichni jsme za svůj výkon obdrželi diplom a s dobrým pocitem, že jsme pomohli
dobré věci, jsme opouštěli stadion. Už nyní
se těšíme na další ročník!
EVA KOPEČNÁ,
VEDOUCÍ MLÁDEŽE SDH
PRAHA 17 - ŘEPY

ŘÍJEN V DDM
NA BÍLÉ HOŘE
Sobota 5. 10. od 9.30 do 12 hod., Zookoutek
Hladit a krmit dovoleno! Zvířátkům v našem zookoutku můžete
přinést, suchý chleba nebo zeleninu a ovoce. Zveme předškolní
děti, děti i mládež. Zdarma
Oddíl Mladých hasičů

Sobota 5. 10. od 9 do 16 hod.
v Řepích
Rozsvícená sobota – den plný workshopů, otevřených lekcí,
tvoření, her a dalších aktivit. Přijďte se podívat, co vše je možné
PŘIJĎTE MEZI NÁS!!!
v Domě dětí a mládeže.

ODDÍL MLADÝCH HASIČŮ
V ŘEPÍCH
VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Sobota 5. 10. od 10 do 12 hod. a od 12 do 14 hod., keramicPŘIJÍMÁME DĚTI ŠKOLOU POVINNÉ OD 6-18 LET
Najdete nás ve školním roce 2019/2020
ká dílna
každé ÚTERÝ od 17 – 18.30 hodin
Keramická sobota – pro děti i další zájemce, kteří nemají čas na
pravidelné kroužky.
VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 na travnaté ploše naproti Úřadu městské části Praha 17
PŘIJÍMÁME DĚTI ŠKOLOU POVINNÉ OD
LETŽalanského v období ZÁŘÍ – ŘÍJEN, DUBEN – ČERVEN
ulici
Cena za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 200 Kč pro
do každé ÚTERÝvod6-18
Najdetestudenty
nás ve školním roce 2019/2020
17 – 18.30 hodin
na travnaté ploše naproti Úřadu městské části Prahaa17v zimním období LISTOPAD – BŘEZEN v tělocvičně
26 let a 250 Kč pro dospělé.
v ulici Žalanského v období ZÁŘÍ- ŘÍJEN, DUBEN – ČERVEN
ZŠ
genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici v Řepích od 17 – 18 hodin.
a v zimním období LISTOPAD – BŘEZEN
v tělocvičně
Rodinná vstupenka (1rodič + 1dítě) 250 Kč.
ZŠ genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici v Řepích
od 17 – 18 hodin.
kontakt: mladez@sdhrepy.cz
kontakt: mladez@sdhrepy.cz
Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333 nebo
klara.pliestikova@ddmp6.cz
PŘIJĎTE MEZI NÁS!!!
Sobota 30. 10. od 17 hod.
Halloween po Česku – Orientační závod dvojic ve Hvězdě podle mapy, nutné přihlášky předem. Registrace 15.30 - 16.30 hod.,
hromadný start 17 hod., vyhlášení výsledků cca 18.30 hod.
Podrobné informace o všech programech najdete
na www.ddmp6.cz

www.repy.cz
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TIP NA VÝLET

KOMOŘANSKÉ A MODŘANSKÉ TŮNĚ
Chcete se v neděli na chvilku podívat do jihomoravského
lužního lesa? Do krajiny jižních a jihovýchodních Čech?
Není problém!

S

tačí vám k tomu lítačka, dobrá obuv
a pár minut jízdy vlakem z nádraží
Praha – Braník. Výlet je fyzicky i časově nenáročný – nemusíte brzy vstávat,
můžete vyrazit třeba v poledne.
Z vlaku vystoupíme v Praze – Zbraslavi. Podejdeme Most Závodu míru a nalezneme modrou turistickou značku. Ale
nemusíme se jí držet. Povede nás především řeka Vltava, po jejímž pravém břehu
půjdeme. Kráčíme po staré navigaci, dnes
již zarostlé křovinami a rákosím, takže břeh
vypadá jako původní.
Souběžně vede i naučná stezka „Počítáme s vodou“, která nás poučí o úloze
dešťové vody a možných důsledcích, když
je vodní režim krajiny narušen.
Občerstvit se lze ve dvou hospůdkách
„U posledního Kelta“ a „Konec žízně“.
Posezení je pouze venkovní, a tak asi jen
od jara do podzimu. Zvolil jsem „Kelta“
a grilovaného pstruha z lahovických sádek
a zvolil jsem dobře!
Za Radotínským mostem, jenž je součástí Pražského okruhu, konečně začíná
důvod dnešní vycházky. Vstupujeme do
jednoho z nejnovějších chráněných území
– přírodní památky v Praze - Komořanské
a modřanské tůně.
V 19. století došlo k zúžení toku z důvodu celoroční splavnosti pro větší lodě.
Vpravo, v bývalém korytě řeky, vznikly
protipovodňové nádrže. Postupně chátraly a zarůstaly, až se proměnily v soustavu
tůní, nebo chcete-li lagun a slepých ramen.
Lidským zásahem tak postupně vznikl rozlohou malý ekosystém lužního lesa, jaký
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v daleko větším rozsahu najdeme v oblastech jižní Moravy a na jihu Čech. Bez občasného zásahu člověka se však neobejde.
Tůně je třeba odbahňovat, náletové rostliny
mýtit. Díky tomu můžeme obdivovat plno
druhů chráněných a ohrožených vodních
a vlhkomilných rostlin jako třeba planín
štítnatý, voďanku žabí, orobinec. Z dřevin
je zastoupena vrba, olše, jasan, jilm a akát.
Našlapujme tiše a dívejme se kam.
Můžeme zahlédnout skokana, užovku. Z ptačí říše potápku, ledňáčka, racka.
Hnízdní příležitost tu nachází labutě, slípky
a lysky. Občasným návštěvníkem je prý
i zdatný dřevorubec bobr.
U oddechové louky naučná stezka končí. Ale my můžeme jít ještě dál po břehu
řeky a kochat se dalšími tůněmi a tůňkami.
To už se z cesty stává pěšina, více či méně

zarostlá. Vltava zleva přibírá hnědožlutou
Berounku a zastavuje se vzdutím jezu
v Modřanech.
Vyšplháme se na násep cyklostezky
u budovy bývalého modřanského nádraží.
Kdysi krásný objekt chátrá. Proč ho České
dráhy někomu neprodají, když ho neužívají? Možná by si tu nějaký milovník železnic
zařídil bydlení nebo živnost!
Dál už cesta ku Praze vede po rušné
cyklostezce kolem dětských hřišť a sportovišť. Pryč je klid vodního světa. Před stanicí
vlaku Praha-Modřany si ještě můžeme dát
romantickou tečku za dnešním výletem
v podobě plavby přívozem do Lahoviček.
Odtud nás dopraví autobus MHD na Smíchov. Šťastnou cestu!
TEXT A FOTO: JAN BÖSSER

Z NAŠÍ PŘÍRODY

NAŠI JEŽCI

J

ežci jsou zástupci starobylého řádu
hmyzožravců, který představuje již od
druhohor výchozí skupinu pro evoluci
savců. Potomky hmyzožravců jsou, mimo
jiné, letouni, ale také primáti. Dalšími příbuznými ježků jsou rejskové a krtci. Hmyzožravci mají charakteristické protáhlé pohyblivé čenichy, vynikající čich, malé uši
a oči a chrup složený z ostrých drobných
zubů, prozrazujících schopné lovce. Ježci
jsou nejznámější zástupci řádu a vzbuzují
u lidí veskrze pozitivní emoce. Střední Evropu obývají dva druhy ježků - ježek západní (Erinaceus europaeus) a ježek východní
(Erinaceus roumanicus). Dva blízké druhy
přítomné v současnosti jsou důsledkem
oddělení populací, původně jednoho druhu, v období glaciálu. Po ústupu zalednění se populace postupně vrátily zpět, ale
už pozměněné. Právě na území České republiky žijí oba druhy společně, zatímco
západní obývá prakticky celé Čechy i většinu Moravy, ježek východní na západě
Čech už výrazně ubývá.
Oba druhy se liší počtem bodlin (= přeměněná srst), kdy západní jich má asi o tisícovku více. Pro určení druhu nedoporučuji
počítat bodliny, ale jednodušší je podívat se
na hruď (západní ji má tmavší hnědou, naopak východní šedou až bílou náprsenku);
dále západní má bodliny uspořádané v jednom směru odpředu dozadu a východní
všemi směry rozcuchané. Navíc, západní
má konce bodlin světlé. Pokud budete mít
potíže s určením příslušnosti k západnímu,
nebo východnímu typu, nezoufejte. Na
území České republiky se vyskytují ježci
jak čistě východní, tak druh západní i jedinci
vykazující znaky obou druhů. Jsme svědky
procesu vzniku a postupného oddělení
dvou samostatných druhů s přechodnou
zónou, kde je ještě možné křížení. Pochopitelně, že speciace (vznik samostatných
druhů z původního) je proces dlouhodobý,
neukončený, ani během staletí.
Ježci jsou v nížině aktivní od dubna
do října. Nepříznivé roční období prospí
v chráněném úkrytu pod úrovní země,
v rozsedlinách skal, pod vývraty i např.
pod dřevěnou kůlnou. Žijí samotářsky, ke
konfliktům mezi jedinci nedochází. Samice
rodí dvakrát do roka holá, slepá mláďata
s měkkými ostny zanořenými v kůži. Ježci
jsou aktivní hlavně po setmění, kdy začínají
s hlasitým šustěním a funěním pátrat po
potravě. Neuvěřitelně pestrý jídelníček
ježků se skládá hlavně z bezobratlých
živočichů – červů, měkkýšů, pavouků, lezoucího i pod lampami spadlého hmyzu,
dále konzumují larvy, kukly, obojživelníky,
menší plazy, ptačí vejce i mláďata a malé

www.repy.cz

Ježek západní

savce. Ježci se mohou živit i mrtvými
živočichy, drobnými plody a organickými
zbytky z odpadu. Tento typ strávníka nazýváme oportunistou – konzumuje to, co je
v danou dobu k dispozici s vynaložením minimálního úsilí. Díky účinné ochraně bodlin
mají ježci jen málo přirozených predátorů.
Nejvýznamnějším je výr velký, který si díky
silným pařátům s obranou ježka snadno
poradí. Největšími nebezpečími pro ježky
jsou hustá doprava a snaha o přehnanou
uspořádanost venkovního prostředí. Ježci
sbírají přednostně potravu pod lampami
na komunikacích a vystavují se tak riziku
usmrcení. Stejně tak je lákají žížaly po
dešti na zpevněných površích. Mnohem
fatálnější je potřeba lidí odklízet vše neestetické z území obcí, parků a zahrad.
Tento moderní trend se nepříznivě odráží
ve všech fázích životního cyklu, nejen
ježků. Je třeba ponechat alespoň někde
listový opad, ořezané větve stromů, keře
s větvemi až k zemi a holou půdu nezasypanou drcenou kůrou a nepokrytou textilií.
Pečlivě uklizené venkovní prostředí s nízko
střiženými trávními plochami je chudé na
potravu a úkryty. Navíc, novodobé oplocení objektů tvoří neprostupnou bariéru
pohybu živočichů. Ve výsledku je prostředí
chudé na potravu, navíc omezené bariérami. Ježci musí věnovat mnohem více času
a úsilí, aby zabezpečili své potřeby. Ježek
za jednu noc obvykle projde trasu 1-1,2
km. V obydlené oblasti je vysoká pravděpodobnost překonávání komunikací. Při
nedostatku potravy musí ujít mnohem větší vzdálenost při zvýšeném riziku přejetí.

Zvláště důležité je vytvoření tukových zásob před zimou. Ježci s nízkou váhou (pod
500 g), nepřipravení na přezimování, jsou
často aktivní až do období prvních mrazů
ve snaze se vykrmit. Stejně tak přirozeně
uhyne až 60 % tohoročních mláďat. Tato
zvířata mají malou šanci přežít do jara
a mnohdy končí v domovech dobrovolných
zachránců a specializovaných stanicích
pro záchranu živočichů. Péče o ježky není
příliš složitá, ani nákladná a dokrmení ježci
mají dobrou šanci vrátit se do volného prostředí následujícího jara. Otázkou zůstává,
zda jsou zachránění ježci plnohodnotnou
součástí přirozené populace. Počet zachráněných jedinců je jistě uspokojující
hodnotou snahy pomáhat ježkům, ale skutečná ochrana spočívá ve vytvoření pestré
mozaiky prostředí bez bariér, pastí (výkopy,
nádrže na vodu, nezakryté jímky), uchování
kousků neudržovaného přirozeného prostředí na okraji parku, nebo zahrady, a také
zbytečně nepoužívat chemické prostředky
a nevypalovat trávu.
A jak je to s ježky a ovocem? Ježci
nemají sladké ovoce příliš v oblibě. Přesto se v blízkosti spadaných plodů často
vyskytují. Pravděpodobné vysvětlení je,
že vůně fermentačních procesů v rozkládajícím ovoci láká bezobratlé, běžnou potravu ježků. Tedy představu o transportu
ovoce ježky pomocí bodlin lze ponechat
v ilustracích knih pro děti.
TEXT A FOTO:
RNDR. LUCIE BREJŠKOVÁ. PH.D.
ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA
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INZERCE

SLUŽBY
MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů,
i o víkendech. PECINA
Tel.: 235 510 096, 602 954 461
!!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU. Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí, atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Stěhování
všeho druhu. Vše za rozumnou cenu!
Tel.: 773 484 056

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

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

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

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

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

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

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

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

PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery firem s rodinami
hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme bezproblémový
průběh nájmu. BEZ PROVIZE!
Tel.: 605 993 268

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

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

KOUPÍM BYT V ŘEPÍCH, přímo od majitele.

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

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

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

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

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

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

HLÍDÁNÍ PEJSKŮ menších plemen – o víkendu, dovolených
nebo kdykoli po domluvě. Hlidanipsu17@seznam.cz
Tel.: 603 910 026
SPORTOVNÍ RYBOLOV DŘETOVICE - 15 minut od Prahy. Kapři,
líni, amuři, jeseteři. www.rybnik-dretovice.cz Tel.: 736 459 431

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY, STĚRKA + NÁVŠTĚVA
ZDARMA! jsaifrt@seznam.cz
Tel.: 606 227 390

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

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

SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ.
Oprava žaluzií. Přesklení skel. zdenek.janci@email.cz.
Tel.: 733 720 950
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BYTY, NEMOVITOSTI
VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2KK V ULICI ŽUFANOVA ZA VĚTŠÍ
V ŘEPÍCH.
Tel.: 731 849 797

Tel.: 604 617 788

ZAMĚSTNÁNÍ
SERVÍRKA/ČÍŠNÍK
RESTAURACE CURRY&TIKKA, Bělohorská 259/41, Praha 6
přijme servírku/číšníka na HPP/DPP. Nástup možný ihned.
Tel.: 773 907 000
HLEDÁM PANÍ/SLEČNU NA PRAVIDELNÉ HLÍDÁNÍ
dvouletého chlapečka v Praze 17. Prosím o zasílání nabídek na
email: olbos@centrum.cz

INZERCE

Školka Želvička
Španielova 52a,
163 00 Praha - Řepy
Tel.: 604 433 057
www.skolkazelvicka.cz

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
Mytí oken • čištění koberců • úklid po
malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

Školka Želvička
Španielova 52a,

163 00 Praha - Řepy
Hledáme do našeho týmu
Tel.: 604 433 057

FYZIOTERAPEUTA/KU

www.skolkazelvicka.cz

První hodina zdarma :)

První hodina zdarma :)

Požadujeme:
• specializaci v příslušném oboru
• zodpovědnost, komunikaci, manuální zručnost
• samostatnost, flexibilitu, aktivní přístup

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6
tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE

Kosmetický a kadeřnický salon

SÍTĚ A SUŠÁKY

Giaccomo

info@bydlenijerabek.cz

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

Nabízíme:
Vašeho kvalifikačního růstu
● Zájmové prográmky již od 1,5 roku
̊ podporu
motivující
ohodnocení
● Provozmzdové
denně, Po
- Pá 7:30 - 18:00
̊ perspektivní
● Celodenní stravování
a
stabilní
zaměstnání
● Víkendové řádění

● 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.

̊

+420 739 034 488

Kontaktujte nás a my Vám rádi zodpovíme
WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ
všechny dotazy a provedeme prostory školičky!

www.studio-giaccomo.cz
Nevanova 1070/35

ŽALUZIE

Tel.: 777 681 447 kosmetika, pedikúra, manikúra
603 509 733 kadeřnictví
VÝKUP
HOTOVÉ
608
222 211ZA
modelace
nehtů
KOMISNÍ
PRODEJ
736
513 425 masáže

27 let

Po předložení tohoto kuponu

AUTOBAZAR MOTOL
SÍTĚ PROTI HMYZU

SLEVA
40%

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt

Mail: zuzka.rous@gmail.com

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

MUDr. Eva Binková
Praktická lékařka pro dospělé
registruje nové pacienty.

z montáže

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

LEVNÁ A DOSTUPNÁ AUTA
SPLÁTKY, POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ

tel. : 212 248 401
www.ordinacebinkova.cz
Poliklinika Hůrka (u metra B Hůrka)

Všem mým zákazníkům děkuji
za patnáctiletou přízeň.
Naviděnou s vámi i s ostatními
v další sezóně se těší Hana Pichlová.

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

www.dellu.cz

VŠE PRO VÁŠ BYT

MVDr. Michael Růžička, s. r. o.
Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

Chcete
u nás
VÝROBA
DEK Ainzerovat?
POLŠTÁŘŮ
na míru i s naplněním (peří, duté
Každé
čtvrté,
po
sobě
vlákno), velký výběr povlečení
ČIŠTĚNÍ
PEŘÍ
jdoucí
otištění,
DOPRAVA ZDARMA
je s 50% slevou.

Ordinační
hodiny
Po. 7-12
Út. 8-13
St. 8-13
Čt. 15-20
Pá. 8-13

MA SÁ Ž E

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

Kontakt:
michaela.linhartova@praha17.cz
tel.:Veterinární
720 524 688,
234 683
531
klinika
Delta

● Prázdninový provoz
●
Kontakt: Zuzana Rousová
●
Tel.: +420ceny,
775již099
● Bezkonkurenční
od 40887
Kč/hod.

tel.: 724 120 913.

ŽKOVINY
LŮ

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

Veškeré informace
i na webu
www.repy.cz
odkazuhod.
Pracovní
doba: Po–Pá v
8.00–18.00
na Řepskou sedmnáctku.

ČI
Ů
STÍnaleznete
RNA ODĚV

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

www.veterinadelta.cz

NOVINKA

Ordinační
hodiny:
Nabízíme
vám:
Po–Pá: 8.00–11.30, 15.00–20.00
PéčiSo:
o obličej,
tělo a poprsí.
9.00–12.00
Intenzivní
Operační omlazující
hodiny: kúry.
Po–Pá: 11.30–15.00
Zeštíhlující
a anticelulitidní zábaly.

Rituál GERnét
ic:
Beauté De Lux
e

Ošetření akné a dalších kožních problémů.

• Preventivní vyšetření
Hlubokou relaxaci
¢ Kardiologické
vyšetřenía pohodu.
• Čipování,
vystavení europasů
Prodej kosmetiky
GERnétic.
¢ Očkování
Kosmetickou poradnu.
• Chirurgie
¢ Stomatologie
Adresa:
• RTG, sonografie, vyšetření moči
Slánská
¢ Odběry381/10,
krve Praha 6-Řepy
(křižovatka
Slánská-Plzeňská)
• Hospitalizace

Dopřejte si exkl
uzivní kúru
s blahodárnou
péčí o obličej
a celé tělo.
www.studiogernetic.cz

Otevírací doba dle objednání. Otevřeno i o víkendu.
Telefon recepce: 235 325 659 nebo 602 501 191
*kupón je možné uplatnit i bez předchozí objednávky

www.repy.cz
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ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Hledáte stabilní práci
v dostupné lokalitě?

Mytí oken • čištění koberců • úklid po
malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

Hotel Fortuna West***

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6
tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

přijme kolegy na pozice:

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

n

Kuchař/ka pro studenou
kuchyni

n

Řidič (zkrácený úvazek)

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
603 509 733
608 222 211
736 513 425

kosmetika, pedikúra, manikúra
kadeřnictví
modelace nehtů
masáže

VŠE PRO VÁŠ BYT
FUNKČNÍ KONZOLE

(demontáž starých, zaměření
a montáž nových)

Veterinární klinika Delta
MVDr. Michael Růžička, s. r. o.
Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00
Gsm: 731 215 116
E-mail: delta@vkd.cz
www.veterinadelta.cz
Ordinační hodiny:
Po–Pá: 8.00–11.30, 15.00–20.00
So: 9.00–12.00
Operační hodiny:
Po–Pá: 11.30–15.00
• Preventivní vyšetření
¢ Kardiologické vyšetření
• Čipování, vystavení europasů
¢ Očkování
• Chirurgie
¢ Stomatologie
• RTG, sonografie, vyšetření moči
¢ Odběry krve
• Hospitalizace
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SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA ZDARMA

ŽKOVINY
LŮ
ČI
Ů
ST Í
RNA ODĚV

NEVANOVA

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

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

INZERCE

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

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

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz
FINAL_inzerce_battery_import_pobocka_praha_rozmer_17.pdf 1 16.09.2019 12:23:31

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

www.repy.cz

31

INZERCE

