
Sbor dobrovolných hasičů Řepy informuje

Nabídka pomoci pro seniory

Zpravodaj Prahy 17, 2/2020, ročník 26, zdarma

Vraky. Co s nimi a jak se jich zbavit?
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Z RADNICE

jako nový člen Redakční rady jsem obdržel 
štafetový kolík k napsání dnešního „úvod-
ního slova“.

Předpokládám, že jste si udělali pohodu, 
na stole Vám voní čaj či káva a Vy se zvolna 
pouštíte do čtení únorového čísla naší i Vaší 
Řepské sedmnáctky. Pevně věřím, že Vám 
při jejím čtení pohoda vydrží a že nebudete 
moc hartusit. Ale pokud máte pocit, že Vám 
v Řepské sedmnáctce něco chybí, neváhej-
te nám to sdělit na mailovou adresu redakce 
a slibuji Vám, že se Vaším námětem, kritikou 
apod. bude Redakční rada seriózně zabývat.

Ale trochu k únoru. Únor patří k zimním 
měsícům, který se tradičně vyznačoval 
sněhem a mrazem, což ale v poslední době 
moc neplatí. Radost z toho určitě mají „sil-
ničáři“ a řidiči, naopak smutní jsou vlekaři, 
lyžaři (hlavně běžkaři), zemědělci, kteří sice 
patrně očekávali, že stará pranostika „Únor 
bílý, pole sílí“ letos nebude platit. Ptáte se, 
jak to? Protože nedošlo k naplnění jiné pra-
nostiky, a to „Kolik mračen na Jakuba, tolik 
sněhu v zimě“ – 25. 7. bylo jasno a teplo-

měr se šplhal k 36°C. A já pevně věřím, že 
z nedostatku zimy, tzn. sněhu i mrazu, jsou 
smutné i děti. Vždyť koulování patřilo k ne-
zbytným dětským každodenním zimním 
zábavám, které občas odneslo i nějaké to 
okno a zamrzlé rybníčky (dokonce i Vltava) 
byly plné dětí i dospělých. Škoda. Třeba 
by to děti i nás dospělé zvedlo od počítačů 
a televize a s bruslemi na nohou bychom 
se snažili ukázat tělu, kdo je jeho pánem. 

Na závěr si zde dovolím uvést dva ci-
táty, které Vám třeba pomohou odbourat 
nějaký ten stres, který zdraví neprospívá.

„Dej každému dni příležitost, aby se 
stal nejkrásnějším dnem tvého života.“ 
(M. Twain – americký spisovatel) a „Nej-
ztracenější den života je ten, v němž jsme 
se nezasmáli.“ (N.-S. R. Chamfort – fran-
couzský spisovatel). 

Pohodový únor Vám za celou Redakční 
radu přeje MGR. MIROSLAV ŠOUKAL

P. S.: A nezapomeňte na sv. Valentýna!

Schválení přijetí finančního daru pro 
KC Průhon, Socháňova 1220/27 Pra-
ha 6 - Řepy
Rada městské části projednala žádost ře-
ditele KC Průhon, Socháňova 1220/27, 
Praha 6 - Řepy o schválení přijetí finanč-
ního daru.

Rada městské části schvaluje přije-
tí finančního daru ve výši 100 000 Kč od 
Letiště Praha, a.s., K letišti 1019/6, 161 00 
Praha 6 - Ruzyně v rámci programu „DOB-
RÉ SOUSEDSTVÍ“, na pořízení techniky 
pro KC Průhon.

Dům s  pečovatelskou službou v  Praze 
Řepích - zapracování schválených změn 
do původní projektové dokumentace, 
přijetí nabídky 
Rada městské části projednala přijetí na-
bídky na podlimitní veřejnou zakázku na 
služby „Dům s pečovatelskou službou 
v Praze Řepích“, zapracování schvále-
ných změn do původní projektové doku-
mentace, zadanou v jednacím řízení bez 
uveřejnění dle § 63 odst. 3 písm. c) záko-

na č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek.

Rada městské části rozhodla o přijetí 
nabídky na podlimitní veřejnou zakázku 
na služby „Dům s pečovatelskou službou 
v Praze Řepích“, zapracování schválených 
změn do původní projektové dokumenta-
ce, zadanou v jednacím řízení bez uveřej-
nění dle § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zaká-
zek, účastníka: ŠUMAVAPLAN, 
spol. s r.o., 

Plynofikace BD Skuteckého čp. 1705, 
Praha-Řepy, přípojka plynu
Rada městské části se seznámila s předlo-
ženým stavebním záměrem na plynovodní 
přípojku k bytovému domu čp. 1705, ul. 
Skuteckého, Praha-Řepy.

Rada městské části souhlasí s vybu-
dováním plynovodní přípojky k bytovému 
domu čp. 1705, Skuteckého, Praha-Řepy 
s tím, že stavebník uzavře s OSOM smlou-
vu o pronájmu pozemku parc. č. 1142/250, 
k.ú. Řepy.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, VÁŽENÉ ČTENÁŘKY,

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

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 22. 4. 2020,
MÍSTO KONÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO, SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.REPY.CZ
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Žalanského 291, Španielova 1280, 
Makovského 1141, Bendova 1121: 
Pondělí  8.00–12.00/13.00–17.30
Středa  8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek  7.30–11.00

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

Czech POINT Španielova 1280:
V úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

Informace na tel. 234 683 111
nebo www.repy.cz
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Vážení čtenáři,
otvíráte únorovou Řepskou sedmnáctku 
a já pevně věřím, že vám přinese do nad-
cházejících zimních dnů spoustu zajíma-
vých informací.

Hlavním tématem posledních týdnů bylo 
v naší městské části samozřejmě Sportovní 
centrum Řepy. Podrobný článek k tomu-
to tématu si můžete přečíst na straně 6. 
Zastupitelstvo MČ Praha 17 na svém mi-
mořádném zasedání ve středu 15. 1. 2020 
hlasovalo o uzavření dodatku smlouvy se 
společností Geosan Group a.s. Díky tomuto 
rozhodujícímu jednání zastupitelstva bude 
již opravdu brzy otevřeno sportovní cent-
rum veřejnosti. Chtěla bych touto cestou 
poděkovat všem zúčastněným zastupite-
lům, kteří umožnili svým hlasováním pode-
psání dodatku smlouvy. Osobně je pro mě 
také velmi důležité, že mohou začít kurzy 
plavání pro naše řepské školy. 

Stavba sportovního centra se prodlouži-
la a prodražila zejména kvůli zásahu Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 
Na základě zrušeného výběrového řízení 
musela MČ Praha 17 založit vlastní společ-
nost Zdravá sedmnáctka s.r.o. a investovat 
vlastní prostředky do změny projektové 
dokumentace a zprovoznění sportovní-
ho centra. Dalšími důvody zpoždění byly 
zejména nepředvídatelné okolnosti, ke 
kterým došlo až po zahájení stavby. Díky 
těmto komplikacím nemohlo být sportovní 
centrum otevřeno v původním termínu.

Realizaci projektu však provázely i po-
zitivní události. V prosinci 2019 schválilo 
zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém za-
sedání dotaci 30 mil. Kč. Celkově se nám 
tedy podařilo na projekt Sportovního cen-
tra Řepy získat od magistrátu hl. m Prahy 
dotace ve výši 90 mil. Kč!

Nezbývá než se těšit, že již v březnu 
otevřeme Sportovní centrum Řepy.

JITKA SYNKOVÁ

SLOVO STAROSTKY

BAZÉN
WELLNESS
SPORT. HALA

SPORTOVNÍ
CENTRUM
ŘEPY

Pro další informace 
sledujte www.repy.cz

V březnu pro vás 
bude otevřeno 

Na Chobotě
163 00 Praha 6 - Řepy

info@sc-repy.cz

www.sc-repy.cz
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CO VÁS ZAJÍMÁ

Zastupitelstvo městské části na svém 
zasedání dne 18. prosince 2019 
schválilo termín vyhlášení dotační-

ho řízení v oblasti sportu, volnočasových 
aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 
2020. Dotace, jejímž poskytovatelem bude 
městská část Praha 17, představuje účelo-
vou dotaci z rozpočtu městské části.

Žadatelem o dotaci se rozumí fyzická 
osoba či nezisková právnická osoba, jež 
vyvíjí činnost zaměřenou na využití volné-
ho času obyvatel městské části Praha 17 
u všech věkových kategorií v oblasti spor-
tu, na sociální péči, kulturu, pobyt v pří-
rodě a jiné zájmové činnosti a spolkový 
život s dominantním působením na území 
městské části Praha 17.

ŽÁDAT LZE O DOTACI V RÁMCI 
TĚCHTO PROGRAMŮ:

Dotace na podporu sportovních aktivit 
dětí, mládeže a starších dospělých, kte-
rá může být poskytnuta na pravidelnou 
sportovní činnost dětí a mládeže (26 let 
a mladší), na činnost zdravotně hendike-
povaných sportovců, na podporu trenérů 
dětí a mládeže, na podporu cvičitelů tré-
nujících starší dospělé nad 60 let a na pra-
videlnou sportovní činnost starších dospě-
lých nad 60 let (ve sportovním oddílu musí 
být registrováno minimálně 50% cvičenců 
starších 60 let).

Dotace na podporu závodní činnosti a or-
ganizaci významných sportovních akcí 
může být poskytnuta na pořádání význam-
ných sportovních akcí v MČ Praha 17 re-
publikového či mezinárodního charakteru, 
na zajištění účasti na významných spor-
tovních akcích v tuzemsku i zahraničí, na 
výkonnostní sport klubů hrajících soutěž 
dospělých řízenou republikovým svazem. 
Dotace na výkonnostní sport je určena pro 
všechny věkové kategorie.

Dotace na podporu provozu a  údržbu 
sportovišť a  sportovních areálů může 
být poskytnuta na zajištění provozu spor-
tovišť a sportovních areálů a na zajištění 
jejich oprav.

Dotace na podporu volnočasových ak-
tivit dětí, mládeže, seniorů a občanů se 
zdravotním postižením může být poskyt-
nuta na provoz volnočasových klubů pro 
děti a mládež, na provoz letních a zimních 
táborů pro děti, na provoz volnočasových 
klubů pro seniory a na provoz volnočaso-
vých klubů pro osoby se zdravotním po-
stižením.

Dotace na podporu sociálních služeb 
poskytovaných na území MČ Praha 17 
může být poskytnuta k úhradě nákladů 
na podporu sociálních služeb poskytova-
ných na území MČ Praha 17. Příjemcem 
dotace se rozumí poskytovatel sociálních 
služeb, který splňuje náležitosti zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutá 
dotace je určena především na následu-
jící druhy sociálních služeb: pečovatelská 
služba, osobní asistence, odborné sociál-
ní poradenství, sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním posti-
žením a na provoz nízkoprahového zaříze-
ní pro děti a mládež.

Dotace na podporu kultury v  MČ Pra-
ha  17 může být poskytnuta na realizaci 

kulturních programů a na zajištění provo-
zu kulturního zařízení.

Dotační řízení pro rok 2020 je zveřejněno 
na internetové stránce městské části Pra-
ha 17 www.repy.cz. Pod odkazem Měst-
ská část Praha 17, Granty, dotace, Dotace 
na podporu sportu, volnočasových aktivit, 
sociálních služeb a  kultury, Vyhlášení 
dotací pro rok 2020 jsou v Zásadách pro 
poskytování dotací uvedeny bližší podmínky 
o podání žádostí, žadatelích, o poskytnutí 
dotací a jejich výši, o evidenci dotací, kont-
role a vyúčtování. Tyto zásady prosím pou-
žijte při vyplňování žádosti, abyste dodrželi 
podmínky pro přidělení dotace.

Žádost o dotaci bude žadatel podávat 
prostřednictvím závazného formuláře ŽÁ-
DOST PRO ROK 2020 jedenkrát v písem-
ném vyhotovení včetně povinných příloh do 
podatelny ÚMČ Praha 17 a jedenkrát elek-
tronicky ve formátu Microsoft Word (pouze 
formulář žádosti bez povinných příloh) na 
e-mail dotace-ekn@praha17.cz v termínu od 
3. 2. 2020 do 6. 3. 2020 včetně.

IVANA BABICKÁ,
EKONOMICKÝ ODBOR

Vyhlášení dotací pro rok 2020

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 POSKYTNE DOTACE 
V OBLASTI SPORTU, VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT, 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A KULTURY Z ODVODU 
Z VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ 
A JINÝCH TECHNICKÝCH HERNÍCH ZAŘÍZENÍ

foto: Adrià Crehuet Cano
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NÍZKOPRAHOVÉ 
ZAŘÍZENÍ PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ 
KLUB 17

NABÍDKA POMOCI PRO SENIORY

Zveme děti a mladé lidi ve věku od 6 
do 18 let do Klubu 17, kde mají mož-
nost trávit svůj volný čas, být s ka-

marády, napsat si úkoly, nebo se i svěřit 
se svými starostmi. 

Celoročně máme otevřeno třikrát týdně.

Úterý 15-20 hod.
Středa 15-20 hod.
Pátek 15-20 hod.

Na každý den je připraven program 
v podobě různých her, vyrábění, turnajů. 
Máme k dispozici velké množství různých 
her a pomůcek k trávení volného času.  

Kdo chce, dostane i prostor pro uspořádání 
vlastního nápadu pro ostatní. Jednou mě-
síčně pořádáme den otevřených dveří, kdy 
do klubu zveme všechny, kteří se k nám 
chtějí přijít podívat. V létě o prázdninách 
jezdíme společně na různé výlety. Vše, co 
u nás nabízíme, je zdarma.

Najdete nás na adrese Socháňova 
1221, Praha 6 - Řepy, vedle KC Průhon.

Kontakt:
Tel: 235 311 791, mobil  776 167 106
E-mail: Klub17@seznam.cz 

Pečovatelská služba je terénní so-
ciální služba, poskytovaná v domác-
nostech osob, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronic-
kého onemocnění nebo zdravotního po-
stižení a jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné osoby. 

Služba je poskytována na základě pí-
semné smlouvy, jejíž součástí je i Úhra-

dovník s cenami poskytovaných úkonů 
a Vnitřní pravidla, kterými se poskytování 
služby řídí.

NABÍZÍME:
■  pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu (pomoc při podávání jíd-
la, oblékání, svlékání, prostorové orien-
taci, přesunu na vozík)

■  pomoc při osobní hygieně (pomoc při 
úkonech osobní hygieny, použití WC, 
základní péče o vlasy a nehty)

■  pomoc při zajištění stravy (dovoz a do-
náška jídla, příprava a podání jídla, po-
moc při pití)

■  pomoc při zajištění chodu domácnosti 
(běžný úklid a údržba domácnosti, praní 
a žehlení prádla, běžné a velké nákupy)

■  zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím (doprovázení dětí a do-
spělých k lékaři, na úřady, procházky)

JAK O SLUŽBU POŽÁDAT:
Potřebné informace pro poskytování pe-
čovatelské služby a Žádost o službu mů-
žete získat osobně na recepci CSZS nebo 
telefonicky ve všední dny 7-15.30 hod. na 
níže uvedených kontaktech. 

Adresa: CSZS Bendova 1121/5, 163 00 
Praha 6 – Řepy

Kontakt: 235 314 141, 777 575 117
(ve všední dny)

Sociální pracovnice: Renata Koštelová, 
DiS, tel. 777 723 624
Vrchní pečovatelka: Zdenka Pšenčíková, 
tel. 777 777 629
Vedoucí přímé péče: Mgr. Monika Čermá-
ková, tel. 775 591 700

foto: archiv redakce

foto: shuterstock
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Stavba Sportovního centra Řepy 
(SCŘ) je oprávněně sledovaným 
tématem. Tak velkou stavbu naše 

městská část nikdy nerealizovala a pravdě-
podobně již nikdy realizovat nebude. Musí-
me si přiznat, že došlo k několika kompli-
kacím, které zapříčinily pozdější dokončení 
celého areálu a také navýšení ceny.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZO-
VATELE
Stavba Sportovního centra Řepy se pro-
dloužila a prodražila zejména kvůli zásahu 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutě-
že (ÚOHS). Cílem městské části bylo zís-
kat zkušeného provozovatele sportovního 
centra. V řádném výběrovém řízení byl vy-
brán provozovatel, který měl dle smlouvy 
povinnou investici, a podle jeho požadav-
ků se měnila projektová dokumentace. 
Nicméně až po skončení výběrového ří-
zení na provozovatele sportovního centra 
bylo toto výběrové řízení napadeno konku-
renční společností, která se o provozování 
Sportovního centra Řepy ani neucházela. 
ÚOHS této firmě vyhověl. S tímto rozhod-
nutím MČ Praha 17 nesouhlasí a brání se 
správní žalobou u Krajského soudu v Brně.

Na základě zrušeného výběrového říze-
ní musela MČ Praha 17 následně založit 
vlastní společnost Zdravá sedmnáctka 
s.r.o a investovat vlastní prostředky do 
změny projektové dokumentace a zpro-
voznění sportovního centra.

Dalšími důvody prodloužení termínu do-
končení stavby a navýšení investice jsou 
nepředvídatelné okolnosti, které nastaly až 
po zahájení stavby, a také vady projektu. 
K vadám v projektu došlo i přesto, že MČ 
Praha 17 tento projekt nechávala posoudit 
odbornou firmou. Na základě všech těchto 
zmíněných komplikací nemohlo být Spor-
tovní centrum Řepy dokončeno a otevřeno 
v původním termínu.

ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Od září 2019 prochází celý areál zkušeb-
ním provozem, jehož délka byla Stavebním 
úřadem Prahy 17 stanovena na 6 měsíců. 
Slouží k ověření funkčnosti všech tech-
nologií a zahrnuje různé zátěžové testy. 
Jedním z nich byla například tzv. hluková 
zkouška, kdy byly měřící přístroje umís-
těny na přilehlých panelových domech. 
Účelem bylo zjistit, zda provoz sportovní-
ho areálu nebude rušit obyvatele okolních 
domů. Prověřování funkčnosti stále probí-
há i v bazénové části komplexu, jelikož dle 
platné legislativy je třeba dodržet stanove-
ný počet odběrů vody. 

Po zkušebním provozu proběhne řádná 
kolaudace a investor, tedy MČ Praha 17, 
dílo převezme. Zkušební provoz dle smlou-
vy zajišťuje zhotovitel, tedy společnost 
Geosan Group a.s. V průběhu zkušebního 
provozu byly také odhaleny nedostatky na 
venkovních tenisových kurtech s betono-
vým povrchem, které vykazují vážné vady 

povrchu, bránící v provozu. Zhotovitel je 
musí odstranit na vlastní náklady. 

Nicméně vzhledem k venkovním tep-
lotám je v tomto případě zřejmé, že není 
reálné tento nedostatek do začátku března 
odstranit. 

Začátkem ledna 2020 došlo k havárii 
v multifunkční sportovní hale na vzducho-
technice a vytečení velkého množství vody 
na podlahu haly. Dva prasklé výměníky 
zhotovitel slibuje dodat do 10. 2. 2020 
a jejich zprovoznění do 15. 2. 2020. Vyte-
klá voda ale způsobila problém na podlaze 
haly. Byla detekována dvě místa, kde došlo 
ke zvlnění povrchu. Nyní se šetří, zda je 
příčinou podlahový rošt nebo jen samotný 
finální povrch. Závadu i následky havárie 
bude muset opět odstranit na své náklady 
zhotovitel. Z těchto případů je patrné, že 
zkušební provoz má své opodstatnění.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA O DO-
DATKU SMLOUVY
Na mimořádném zasedání zastupitelstva 
MČ Praha 17, které se konalo ve středu 
15. 1. 2020, zastupitelé hlasovali o uzavře-
ní dodatku smlouvy se společností Geosan 
Group a.s. Zastupitelé s podepsáním tohoto 
dodatku souhlasili a učinili tak další krok pro 
otevření nového sportovního areálu v Ře-
pích. Na jednání zastupitelstva panovala sho-
da také v otázkách řešení dalších nedostatků 
spojených s přípravou projektu a s průbě-
hem stavby. Jakékoliv pokuty mohou být vy-
máhány až po dokončení celého díla. 

MČ Praha 17 převezme provoz spor-
tovního centra v březnu 2020. V součas-
né době v areálu pokračuje šestiměsíční 
zkušební provoz. 

JAROSLAV BÍRO,
MÍSTOSTAROSTA

SPORTOVNÍ CENTRUM ŘEPY

foto: archiv redakce
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INFORMUJEME

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŘEPY INFORMUJE

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM…

Sbor dobrovolných hasičů Praha 17 – 
Řepy, by vás rád poinformoval o čin-
nosti výjezdové jednotky JPO III, 

v rámci Prahy a okolí, za rok 2019.

ČLENOVÉ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY 
SE PODÍLELI NA TĚCHTO AKCÍCH:
■  z výjezdů – 12x požár, 7x technická po-

moc, 1x dopravní nehoda, 5x planý po-
plach, 1x taktické cvičení, 1x záloha na 
naší zbrojnici, 4x stáž celého družstva na 
stanici HZS hl. m. Prahy, 30x individuální 

stáž jednotlivců na stanicích HZS hl. m. 
Prahy, 21x asistence na fotbalových utká-
ních a u filmařů, 1x výcvik a školení na 
velkokapacitní čerpadla HZS hl. m. Prahy 
a 2x výcvik s dýchací technikou v areálu 
Hlavní báňské a záchranné stanice Motol;

■  z dalších akcích v Řepích: 8x kropení kluziště, 
1x odstranění sněhu ze střechy ZŠ Španielo-
va, 2x strojení vánočního stromu u ZŠ Špani-
elova, příprava a zabezpečení pálení čaroděj-
nic, Den otevřených dveří na naší zbrojnici, 

zajištění voleb do EU, účast s technikou na 
akci „Babí léto“, 3x školení vedoucích pra-
covníků ÚMČ Praha 17 s přenosnými hasi-
cími přístroji a účast s technikou na dni IZS 
Praha 6 konané u obory Hvězda.

A NYNÍ JEN PÁR VYBRANÝCH AKCÍ: 
7. 1. – k výjezdu zařazena nová velkokapa-
citní cisterna CAS 30/T815-7
19. 1. – první výjezd CAS 30 – požár ga-
ráží Praha 6 – Břevnov, ulice Tomanova 
(23.05-3.20 hod.)
25. 2. – požár haly Praha 4 – Michle – CAS 
30 (2.10 hod. a v 5.30 hod. střídání členů 
jednotky)
24. 3. – celoměstské námětové cvičení 
v bývalém hotelu Opatov v Praze 11
26. – 28. 10. – požár lesa Praha 5 – Mo-
tol – hašení a rozebírání celé plochy (opa-
kované výjezdy)

Všem členům výjezdové jednotky patří 
velké poděkování a našim spoluobčanům 
přeji klidný a pohodový rok 2020.

LUBOMÍR SPÁLENKA,
VELITEL VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY 

Svátek Tří králů mnozí z nás vnímáme 
jako pomyslnou tečku za vánočními 
svátky. Zkusili jste ale zapátrat v za-

jímavé historii, která se k těmto králům 
váže? Postavy mudrců z východu, kteří při-
náší zlato, kadidlo a myrhu jsou zmíněny 
již v Matoušově evangeliu. Není zde však 
uveden jejich přesný počet a také jejich 
jména se objevují až později ve středově-
ku. Výklad jejich počtu se snad odvíjel od 
třech darů, které právě narozenému Spa-
siteli přinesli. Prvním, kdo tři krále zmiňo-
val konkrétními jmény, byl až ve 12. století 
kancléř pařížské Sorbony Petr Comestor.

Pokud jste se nikdy nezamysleli nad 
významem jednotlivých darů, měli jste 
možnost vyslechnout si vysvětlení třeba 
na Tříkrálovém průvodu, který se v Ře-
pích každoročně v zahradě Domova sv. 
Karla Boromejského koná. Letos připadl 
na neděli 5. ledna. Jako vždy byl průvod-
cem celého odpoledne v roli pastýře P. 
Řehoř J. Žáček, který příchozím, tedy 
zejména dětem, vysvětlil, co se tenkrát 
u jesliček událo. Vězte tedy, že zlato bylo 
vždy vnímáno jako nejcennější kov, tedy 
kov hodný nového krále. Kadidlo je směs 
vonných dřevin a pryskyřic, a odedávna 
bylo používáno při liturgických obřadech. 

Bylo tedy symbolem přiznávajícím Kris-
tovo božství. Myrha je pak vonná šťáva 
vytékající ze stejnojmenného keře. Byla 
vždy velice ceněna, a dovolit si ji mohli 
jen ti nejzámožnější. Kromě jiného měla 
konzervační účinky a používala se již ve 
starém Egyptě k balzamování mrtvých 
těl. Můžeme ji tedy vnímat jako jakousi 
předzvěst Kristovy smrti a utrpení.

Na zahradě sester boromejek byl i le-
tos připraven živý betlém, ke kterému 
se opravdu přišli poklonit tři králové. Ani 
tentokrát samozřejmě nechyběl hudební 
doprovod a příjemné teplé občerstvení 
v podobě vánočky a horkého čaje. Společ-
ný zpěv koled byl pak příjemným zakonče-
ním hezkého odpoledne.

-RAS-

foto: archiv redakce

foto: -ras-

06-07 v2.indd   7 28.01.20   14:59



8 / ÚNOR  / 2020

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Patrně pro zlepšení efektu petardy využil neznámý vandal při osla-
vě nového roku tzv. chytrou odpadovou nádobu, tedy BigBell, 
umístěný u lesoparku Na Fialce. Takto vypadá poničená nádoba 
po vybuchnutí petardy…

NEPOVEDENÁ OSLAVA 
NOVÉHO ROKU

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Dle § 2 odst. 7  vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu 
zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, 
je od 1. 1. 2020 obec povinna zajistit celoročně místa pro oddě-
lené soustřeďování jedlých olejů a tuků. 

Hlavní město Praha tuto zákonnou povinnost splňuje možností 
celoročního odevzdání olejů ve sběrných dvorech, nad rámec 
toho je sběr olejů zařazen do mobilního sběru nebezpečného 
odpadu. 

Nádobový systém se dle vyjádření Magistrátu bude od začátku 
roku 2020 testovat ve vybraných městských částech,  pokud se 
sběr osvědčí a nebudou problémy s čistotou apod., rozšířil by se 
nádobový sběr i do ostatních městských částí. 

MGR. DAVID ZLATÝ,
VEDOUCÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

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

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

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

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

ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

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

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

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

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

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

če, přehrávače, telefony apod.) 
•  stavební suť

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

 1. 2. 12-16 hod. Parkoviště ul. Galandova 
 7. 2. 14-18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
13. 2. 14-18 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
14. 2. 14-18 hod. Parkoviště ul. Drahoňovského
22. 2. 12-16 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
28. 2. 14-18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
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CO VÁS ZAJÍMÁ

Vraky jsou trnem v oku nejedno-
ho obyvatele Řep. Ať už jste ři-
dič a parkujete na území Prahy 17 

a vraky vám zabírají místo na parkování 
nebo vám jen vadí, jak takové nevzhled-
né vozidlo hyzdí své okolí.

Zákon hovoří jasně, jaké vozidlo lze po-
važovat za vrak tak, aby bylo možné ho dle 
zákona odstranit. Vrakem se rozumí takové 
vozidlo, které je zjevně trvale technicky 
nezpůsobilé k provozu.

Jakmile je takovéto vozidlo identifiko-
váno, může začít správní řízení. Podnět 
na zahájení správního řízení podává ve 
většině případů vlastník komunikace. Po-
kud silniční správní úřad shledá podnět 
oprávněným, správní řízení zahájí. 

Zákon zároveň určuje, jaké kroky je pro 
odstranění vraků učinit: 
a) lustrace provozovatele
b)  oznámení o zahájení řízení a výzva 

k uplatnění práva vyjádřit se k podkla-
dům rozhodnutí

c) vydání rozhodnutí
d) nabytí právní moci rozhodnutí
e) odstranění vozidla

Podle zákona o pozemních komunika-
cích platí, že po marném uplynutí 2 měsíců 
ode dne, kdy byla pravomocně uložena 
povinnost podle rozhodnutí, zajistí hlavní 
město Praha zastoupené Správou služeb 
hl. m. Prahy, jako vlastník komunikace, 
odstranění vraku.

Odstraňování vraků je bohužel neko-
nečná činnost. Jeden vrak se podaří od-
stranit a za pár týdnů se objeví nový. 
Úředníkům Odboru životního prostředí 
a dopravy se od července 2019 podařilo 
z řepských ulic odstranit 20 vraků vozidel. 
Buď se podařilo kontaktovat majitele, nebo 
bylo toto vozidlo odtaženo. Dalších 50 vo-
zidel se prověřuje.

Nejrychlejší a nejsnazší způsob, jak se 
mohou odpovědní úředníci o vracích do-
zvědět, je napsat na emailovou adresu: 
vraky@praha17.cz, která je k tomu účelu 
zřízena. 

MARTIN MAREK,
MÍSTOSTAROSTA

VRAKY. CO S NIMI A JAK SE JICH ZBAVIT?

Začátkem minulého roku jsme začali 
pracovat na nových webových strán-
kách městské části. V první polovině 

roku jsme uspořádali dotazníkový průzkum 
a dva veřejné workshopy, na kterých jsme 
se věnovali úvodní stránce, kalendáři akcí 
a prezentaci projektů. Přestože je zapojení 
veřejnosti časově náročnější, považujeme 
ho za přínosné a díky němu jsme získali ce-
lou řadou užitečných podnětů.

Během podzimu jsme na základě po-
znatků a výstupů z dotazníku a workshopů 
zpracovali požadavky na nový web a při-
pravili podklady pro firmu, která na jejich 
základě navrhne grafiku. První funkční 

prototyp nového webu byl hotový v po-
lovině ledna. Následně jsme posoudili 
vytvořené řešení a zpracovali požadavky 
na jeho úpravu.

V současnosti probíhají práce na finální 
podobě webu. Poté bude prostřednictvím 
oddělení informatiky proveden přesun 
všech dat a informací ze stávajících strá-
nek do nového webu.

ZA PRACOVNÍ SKUPINU
JAKUB HRADIL,

INFORMATIK
ING. ARCH. MICHAL ŠTĚPAŘ,

MÍSTOSTAROSTA

PRACUJEME 
NA NOVÉM WEBU

NOVÝ TERMÍN 
UZAVŘENÍ 
ŘEPSKÉ POŠTY

Jak jsme vás již informovali, v letoš-
ním roce je plánována rekonstruk-
ce obchodního centra Shoping point 

Řepy, neboli OVUSu. Tento objekt je ve 
vlastnictví soukromé společnosti Trikaya. 

Po dobu rekonstrukce bude pobočka Čes-
ké pošty (ČP) v Řepích uzavřena a jako náhra-
da bude sloužit pobočka pošty ve Stodůlkách. 
Aktuálně by měla být pobočka ČP v Řepích 
pro veřejnost otevřena až do 31. 3. 2020. 

Bližší informace vám přineseme v břez-
novém čísle Řepské 17, na webu městské 
části www.repy.cz a na Facebookovém 
profilu Praha 17.

JIŘÍ HOLUB

foto: Martin Marek
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INFORMUJEME

PARKOVÁNÍ 
V ŘEPÍCH

O POŘÁDEK KOLEM 
POPELNIC JE ZÁJEM

Z VAŠICH DOPISŮ

Domnívám se, že když občané v an-
ketě rozhodnou, že modré zóny ne-
chtějí, tak by to mělo platit pro Rad-

nici alespoň pro její volební období a ne, 
že se anketa bude vyhlašovat tak dlouho, 
dokud občané nebudou souhlasit. Osob-
ně se domnívám, že modré zóny rozhodně 
parkování nevyřeší, jenom vytáhnou pení-
ze z peněženek všech obyvatel. Není na 
škodu podívat se na FB Řepy I, Řepy II - 
na vyjádření uživatelů. Taky by bylo vhod-
né si uvědomit, že v rámci „korektnosti“ 
by tyto „zóny“ musely být i ve starých 
Řepích i za Slánskou silnicí, na Fialce, na 
Bílé Hoře apod. Nevím, jak by se to tam-
ním obyvatelům líbilo.

Souhlasila bych s názorem zastupitele 
pana Ing. Francla (ANO) (zveřejněným 
v prosincové Řepské 17), že by se parkova-
cí plochy mohly – někde – vytvořit i na úkor 
zeleně, konkrétně ve Španielově ul., kde 
je u některých domů travnatý pruh, široký 
chodník a další travnatý pruh a podélné par-
kování na ulici. Zde by se jistě dalo nahradit 
podélné parkování kolmým. Takových míst 
by se v Řepích jistě našlo více.

Dalším problémem jsou vraky a pří-
věsné vozíky na parkovištích, například 
parkoviště v Žufanově ul. (naproti Koli-
bě), kde je takto zabráno nejméně deset 
míst. Kromě toho je na vozících umístěna 
spousta odpadů.

Taktéž by bylo vhodné zjistit, kdo po-
volil parkování vozidlům „Carsharingu“, 
která stojí i několik dní na stejném místě 
– konkrétně u bývalé restaurace U Hasiče 
stála např. 8. 12. tři vozidla stejné firmy, 
přičemž zde „parkují“ vozidla minimálně 
dvou firem.

Doufám, že se „Radnice“ zamyslí a roz-
hodne ke spokojenosti řepských občanů.

JANA RICHTEROVÁ

Téma kontejnerových stání v ledno-
vém vydání zaujalo řadu čtenářů. 
Obrátili se na mě zástupci něko-

lika SVJ (Společenství vlastníků jedno-
tek), kteří projevili o nová kontejnerová 
stání zájem. Přišlo i několik otázek, ná-
padů a podnětů. Rád bych proto některé 
informace doplnil:

V současné době pracujeme na pro-
váděcí dokumentaci, kterou následně 
prodiskutujeme na veřejném jednání Ko-
mise pro životní prostředí, veřejný prostor 
a Smart City. Jednání jsou veřejná, pokud 
vás téma zajímá, můžete se přijít zeptat, 
diskutovat nebo se jen podívat.

Kontejnerová stání chceme obměňo-
vat postupně, podle jejich stavu a život-
nosti. V první řadě se zaměříme na staré 
polorozpadlé zdi z betonových tvárnic či 
panelů. Vzhledem k velkému množství 
stání i jejich různému stavu očekáváme, 
že celková obměna bude trvat několik 
let. Náklady se snažíme snižovat pou-
žitím konstrukce z běžně dostupných 
materiálů.

Prostor s kontejnery na směsný odpad 
bude možné zamknout nebo nechat volně 
přístupný. Každé SVJ si vybere, co je pro 
něj výhodnější. Díky uzamykání dochází 
k poklesu odpadu a tím i šetření peněz 
lidí, kteří za odvoz platí. Z volně přístupné-
ho lze v případě potřeby udělat uzamyka-
telný a naopak. Samotné zamykání vývoz 
odpadu nekomplikuje. V řadě pražských 

čtvrtí taková stání běžně fungují a Pražské 
služby s nimi umí pracovat. Tříděný odpad 
zůstane nadále volně přístupný.

Nová stání nezabrání lidem, aby od-
kládali nepotřebné věci k popelnicím, 
ale pokud se tak bude dít uvnitř stání, 
přestane docházet k omezování průchod-
nosti chodníků a znečišťování okolí. Věci 
umístěné mimo kontejnerová stání jsou 
fakticky černou skládkou, jejího původce 
lze postihnout dle zákona. Doporučuji 
se v takovém případě obrátit na Odbor 
životního prostředí a dopravy.

Popínavé rostliny a zelená střecha 
napomohou zlepšit klima a v letních mě-
sících snížit přehřívání okolí. Na svém 
povrchu zachytávají prach a škodliviny 
z ovzduší, které se při dešti dostanou 
zpět do vegetační vrstvy. Tím zlepšují 
kvalitu vzduchu, který dýcháme. Navr-
žené rostliny zvané rozchodníky mají 
velkou schopnost regenerace a obstojí 
i v nepříznivých podmínkách, dlouhodo-
bém suchu, horku nebo naopak deštivém 
období a mrazech. Zároveň patří mezi 
medonosné rostliny kvetoucí od jara do 
podzimu, které vyhledávají kvůli opylová-
ní motýly a čmeláci.

Děkuji všem, kteří mě kontaktovali.

ING. ARCH. MICHAL ŠTĚPAŘ,
MÍSTOSTAROSTA

Dobrý den pane inženýre,
chtěla bych reagovat na Váš článek "Ko-
nec nepořádku kolem popelnic" v ledno-
vé Řepské 17.

Chtěla bych ocenit Vaši snahu udělat 
něco pro odstranění nepořádku kolem 
kontejnerů s odpadem na řepském síd-
lišti. Bohužel vidím Váš návrh s vybudo-
váním uzamykatelných stání pro veškeré 
kontejnery (tříděný odpad je, myslím, 
v gesci města a ne Prahy 17) jako ne-
šťastný. Tím, že se rozmístí po Řepích 
(za drahé peníze včetně návrhů oslove-
ných architektů) nová stání na kontej-
nery (předchozí byla vybudována zcela 
nedávno), která se budou zamykat, se 
neodstraní to, že lidé kolem kontejnerů 
odhazují veškeré nepotřebné věci včetně 
nábytku, TV, lednic apod. Jen se tito lidé 

nebudou namáhat umístit tyto věci do 
již zřízených stání, ale pohodí je vedle. 
Kromě toho ten, kdo nebude mít zrovna 
u sebe klíč k vlastním kontejnerům, hodí 
odpad do kontejnerů domu sousedního, 
kde kontejnery zamčené nejsou (viz sídliš-
tě Stodůlky). Na Makovského ulici takové 
uzamykatelné stání je - zámky poničené 
tak, aby nešly použít, laminátová střecha 
propálená (zřejmě ve stání hořelo, nebo 
silvestrovské rachejtle). A v předpoklá-
dané popínavé zeleni a zatravněných 
střechách na nových konstrukcích by se 
jenom držel prach, hmyz a možná i hlo-
davci. A také bych nechtěla slyšet pope-
láře, kteří by museli nosit svazek klíčů 
a se zamykáním se zdržovat - jejich tempo 
je opravdu vysoké. Takže díky za snahu. 

BORLOVÁ - ŘEPY
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TÉMA MĚSÍCE ÚNORA
V únoru jsme oslovili radního a člena Komise pro dopravu a bezpečnost Bc. Václava Dbalého (ODS), člena Komise pro strategic-
ké plánování a územní rozvoj Jiřího Masopusta (PLUS) a Miroslava Bartoše (KSČM) – člena Komise pro dopravu a bezpečnost. 
Položili jsme jim tuto otázku:

Považujete Řepy za bezpečnou městskou část?

Napadají Vás v této oblasti nějaké možnosti zlepšení?

BC. VÁCLAV 
DBALÝ 
(ODS)

Já se domnívám, že Řepy jsou bezpeč-
nou městskou částí. Je ale otázka, kdo si 
co představuje pod pojmem bezpečnost. 
Trochu jiná je situace na sídlišti a trochu 
jiná ve vilové zástavbě, ať již počtem po-
hybujících se lidí, tak i možná větší ano-
nymitou na sídlišti. 

Nedomnívám se však, že by se občané 
museli bát vyjít večer ven z domu, že by 
zde docházelo k vraždám, loupežím nebo 
k znásilnění. Jediný známý problém po-
slední doby byla domluvená rvačka mla-
distvých přes internet.

K větší bezpečnosti by jistě přispělo 
větší množství policistů nebo strážníků, 
což ovšem městská část neovlivní, neboť 
ani jednu složku nefinancuje. Další mož-
ností je zvýšení počtu kamer městského 
kamerového systému, ale tomuto řešení 
nejsem nakloněn, neboť jednak jde o sle-
dovanost kamer určenými strážníky či 
policisty a jednak jejich využitelnost, tedy 
velikost prostoru, který sledují. 

Celkové bezpečnosti ale může na-
pomoci každý všímavý občan, který si 
všimne podezřelých osob a zavolá linku 
156 nebo 158. Je třeba si uvědomit, že to, 
co se děje dnes někomu cizímu, se může 
stát zítra i mně.

JIŘÍ 
MASOPUST 
(PLUS) 

Řepy musí čelit různým bezpečnost-
ním rizikům. Z majetkové kriminality jsou 
nejčastějšími vloupání či krádeže vozidel. 
Vloupání do provozoven, bytů či vykrá-
dání sklepních kojí. Z násilné kriminality 
výtržnictví, ublížení na zdraví - především 
pod vlivem alkoholu a drog. Další nešvar, 
který nás trápí, je výskyt nepřizpůsobi-
vých bezdomovců. Čím se může naše 
městská část pochlubit, je velmi precizně 
vypracované krizové řízení městské části 
s návazností na krizové řízení hl. m. Pra-
hy. Jedná se o souhrn bezpečnostních 
opatření k ochraně osob a majetku. Velmi 
rád zmíním, že bezpečnost pro nás také 
zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů v Ře-
pích. Jeho jednotka zabezpečuje výjezd na 
základě rozhodnutí operačního důstojníka 
HZS hl. m. Prahy. Sbor je vybaven kvalitní 
technikou, moderní hasičskou zbrojnicí. 
Ovšem ani sebelepší technika bez jistého 
nadšení a obětování času členů dobrovol-
ných hasičů nemůže nikdy fungovat. Tak 
alespoň za mě velké poděkování. 

Aby bylo naše prostředí bezpečné je 
stále co vylepšovat. Je nutné správně 
nastavit legislativu. Tak, aby šla s dobou. 
To se našim zákonodárcům nedaří. Jako 
například, máme přeplněné věznice, tak 
zvýší hranici trestného činu na deset ti-
síc korun. A zloději mohou krást za vyšší 
částky a bude to stále jen přestupek. 
Nepřizpůsobiví bezdomovci se sjíždějí na 
hlavní nádraží z celé republiky. Tam jsou 
patřičně vykázáni. Tak nastoupí do vyhřá-
té tramvaje, kde je na konečné v Řepích 
řidič vyhodí. A co zavést domovské prá-
vo? Nastavení výkonnějších pravomocí 
PČR a Městské policii. Myslím, že naše 
městská část je zatím bezpečná. Ale vždy 
záleží jen na nás, jak budeme chtít utvářet 
náš životní prostor, společnost. A v takové 
společnosti budeme žít.

MIROSLAV 
BARTOŠ
(KSČM)

Bydlím v naší městské části již 37 let 
a musím říci, že má zkušenost s bezpeč-
ností je vesměs pozitivní. Myslím, že Řepy 
patří mezi bezpečná místa pro život jejich 
občanů. Samozřejmě ani zde nejsme 
ušetřeni drobné kriminality, vandalismu, 
bezdomovců. 

Já sám považuji za problém bezpečnos-
ti dopravu. Především v nočních hodinách 
se mění ulice Řep na závodní dráhu, kde 
se prohání automobily více než nepřimě-
řenou rychlostí. Jako řešení vidím přede-
vším v navýšení počtu policistů a přede-
vším městských strážníků v ulicích Řep. 
Rovněž by prospělo bezpečnosti v ulicích, 
kdyby tady byla v provozu 24 hodin slu-
žebna městské policie.

Redakční rada nenese odpovědnost za správnost uvedených informací. Zodpovědný je autor příspěvku se všemi důsledky z toho plynoucími.
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Když přestane téct voda, je to nepří-
jemné pro všechny, ale pro občany 
s omezenou pohyblivostí může před-

stavovat cesta k cisterně a následná dopra-
va vody domů nepřekonatelný problém. 

Praha 17 se proto připojila k dalším 
osmnácti městským částem v Praze do 
projektu „Balená voda“ pro seniory a zdra-
votně postižené, který realizuje společnost 
Pražské vodovody a kanalizace. 

Tato služba je určena pro držitele prů-
kazu ZTP, ZTP/P a TP a spočívá v tom, že 
v době havárie s přerušením dodávky vody 
delším než 5 hodin bude balená pitná voda 
dodávána přímo do bytů seniorů a osob se 
zdravotním postižením a to zdarma! 

Jak projekt „Balená voda“ v praxi fun-
guje? Jediné, co musí zájemce o tuto 
službu učinit, je registrace prostřednictvím 
formuláře, který je zveřejněn v tomto čísle 
Řepské sedmnáctky a na webových strán-
kách MČ Praha 17.

Formulář naleznete na internetové ad-
rese: www.repy.cz/mc/projekt-balena-voda

Vyplněný formulář, který obsahuje 
i všechny další důležité informace, je tře-
ba doručit:
■  Poštou na adresu: Pražské vodovody a ka-

nalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Pra-
ha 10.

■  Osobně: Do budovy zákaznického cen-
tra společnosti Pražské vodovody a ka-
nalizace, Dykova 3, Praha 10.

■  Osobně: V zalepené obálce do podatel-
ny Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského uli-
ci, č. 291/12b, nebo na recepci Centra so-
ciálně zdravotních služeb v Bendově ulici, 
č. 1121/5. Obálku označte heslem „Bale-
ná voda“.

JAK PROBÍHÁ DISTRIBUCE 
"BALENÉ VODY"?
V době, kdy bude v místě zájemcem regis-
trované adresy omezena nebo přerušena 
dodávka pitné vody z důvodu havárie vo-
dovodu, obdrží registrovaný zájemce na 
telefon SMS zprávu: "Voda PVK: máte-li 
zájem o donesení pitné vody v náhradním 
balení, zavolejte na tel. 228 883 606, nej-
později do hodiny od obdržení této zprávy."

Následně bude zahájena distribuce sáč-
ků s pitnou vodou na zaregistrované adre-
sy. Distribuci pitné vody do místa, které 
si zaregistrovaný zájemce zvolí, zajišťují 
zaměstnanci PVK, a.s., a smluvní partneři, 
kteří se vždy prokáží průkazem. Distribuce 
bude poskytována v době od 9.00 do 21.00 
hod., pokud to technické a místní podmínky 

umožní. Voda je dodávána ve dvoulitrových  
sáčcích, trvanlivost je 2 měsíce.

Součástí projektu je také dodávka 
kontejnerů s balenou vodou i na strate-
gická místa v městské části, jako školky, 
školy, sociální a zdravotnická zařízení 
a úřady. 

Naše městská část dlouhodobě usilu-
je o zlepšování bezbariérovosti na svém 
území. Projekt „Balená voda“, do něhož 
jsme se zapojili, je dalším pozitivní krokem 
v této oblasti.

ING. JAROSLAVA ŠIMONOVÁ,
RADNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

Balicí linka je instalována v úpravně 
vody Káraný. Celý proces balení vody do 
sáčků včetně použité folie, je v souladu 
se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a souvisejících předpisů. 
Potřebné údaje o jakosti pitné vody, včet-
ně data spotřeby, jsou uvedeny na sáčku. 
Jakost vody v sáčcích je průběžně kontro-
lována akreditovanou laboratoří.

Chtěli bychom Vám v krátkos-
ti představit nově vzniklý projekt 
organizace A  DOMA, z. s. s ná-

zvem Rodina jako základ péče o oso-
by s duševním onemocněním CZ.03.2
.X/0.0/0.0/18_095/0011252, který vznikl 
na pomoc lidem s duševním onemocně-
ním a jejich rodinám. 

Projekt je určen pro ty z vás, kteří odpoví 
na alespoň jednu z uvedených otázek „ano“.
■  Trápí Vás nebo Vašeho blízkého duševní 

onemocnění a nevíte jak dál?
■  Máte pocit, že nejste součástí plánová-

ní léčby pro Vás nebo Vašeho blízkého?

■  Máte pocit, že ve Vaší rodině vlivem du-
ševního onemocnění vznikají konflikty?

■  Staráte se o duševně nemocného, ale ne-
máte dostatek informací a času pro sebe? 

■  Potřebujete jako rodina pomoc odborní-
ků, ale nemáte na to peníze?

Projekt je určen lidem s duševním 
onemocněním od 18 let a jejich rodinám, 
kteří žijí v Praze. Do projektu se mohou 
zapojit například i mladí lidé s poruchami 
autismu, lidé s depresí či úzkostí nebo 
senioři s demencí. Projekt je určen ne-
jen pro rodiny, ale i pro partnery, kteří se 

o svého blízkého s duševním onemoc-
něním starají.

Víme, že péče o duševně nemocné je 
drahá, my Vám proto veškeré aktivity po-
skytujeme ZDARMA. 

V případě, že se to týká Vás nebo zná-
te někoho v okolí, komu by naše služba 
mohla pomoci, neváhejte se obrátit na 
číslo: +420 725 319 208 nebo na mail: 
rodinazakladpece@adoma-os.cz a my Vám 
poskytneme pomocnou ruku. 

PROJEKT 
„BALENÁ 
VODA“

INFORMUJEME
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INFORMUJEME

■  Vyplněný formulář lze poslat poštou na adresu: Pražské vodo-
vody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 

■  Přinést na zákaznické centrum společnosti Pražské vodovody 
a kanalizace, Dykova 3, Praha 10 

■  Obálku označte heslem „Balená voda“ 

Zájemce podpisem tohoto formuláře dává společnosti Pražské vo-
dovody a kanalizace, a.s., jako správci ve smyslu zákona c. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, výslovný souhlas se 
shromažďováním, zpracováním a využíváním osobních údajů, které 
zájemce poskytl v tomto formuláři. Tyto osobní údaje budou zpra-
covávány pro účely zajištění dodávky pitné vody v sáčcích osobám, 
které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P po dobu registrace.

Zájemce bere na vědomí, že údaje mohou být v souladu se 
zákonem o ochraně osobních údajů zpřístupněny subjektům ve 
smluvním vztahu se společností Pražské vodovody a kanalizace, 
a.s., za účelem zajištění této doplňkové služby.

Zájemce písemně oznámí případnou změnu údaje/u v regist-
raci SMS INFO pro dodávku balené pitné vody držitelům průkazu 
TP, ZTP nebo ZTP/P na adresu Pražské vodovody a kanalizace, 
a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10. 

Tato doplňková služba je poskytována pouze a výlučně regist-
rovaným zájemcům zdarma. Zájemce bere na vědomí a souhlasí 
s tím, že na tuto doplňkovou službu není právní nárok a není 
možné ji vymáhat. 

Jméno a příjmení: 

Adresa pro donesení pitné vody v sáčku: 

Číslo bytu, podlaží:       Tel.*:

Průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P č.: 

*Službu lze poskytnout pouze na telefonní čísla registrovaná u českých operátorů.

V                                                      dne

Podpis 

ŽÁDOST O AKTIVACI SLUŽBY SMS INFO
PRO DODÁVKU BALENÉ PITNÉ VODY 
DRŽITELŮM PRŮKAZU TP, ZTP NEBO ZTP/P

Žádost	o	ak*vaci	služby	SMS	info	
pro	dodávku	balené	pitné	vody		

držitelům	průkazu	TP,	ZTP	nebo	ZTP/P	

Jméno a příjmení: ..............................................................................................................................  

Adresa pro donesení pitné vody v sáčku:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Číslo bytu, podlaží: .....................................              Tel.*: ........................................................  

Průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P č.: ......................................................................  

• Vyplněný formulář lze poslat poštou na adresu: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,  
Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10  

• Přinést na zákaznické centrum společnosti Pražské vodovody a kanalizace, Dykova 3, Praha 
10  

• Obálku označte heslem „Balená voda“  

Zájemce podpisem tohoto formuláře dává společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., jako 
správci ve smyslu zákona c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, výslovný 
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KALENDÁŘ AKCÍ

1. 2. - 30. 3. Ekologie duše - výstava obrazů a fotografií z tvor-
by manželů Miroslavy a Marka Trizuljakových, vernisáž výsta-
vy proběhne v sobotu 15. 2. od 16.00 hod. 
Refektář, vstup volný.

4. 2. Koncert pro violoncello, účinkují Vladimír a Marek Sů-
vovi, na programu J. Haydn, J. S. Bach, A. Dvořák a další.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

6. 2. Tajemné sovy - beseda s pracovníky Záchranné stani-
ce pro volně žijící živočichy Penthea a ukázka výcviku sov. 
Denní stacionář, vstup volný, od 10.00 hod.

9. 2. Od baroka po současnost, účinkují: Dana Klásková - 
housle, Marek Fichtner – violoncello.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

11. 2. Koncert s hrami pro klienty stacionáře, účinkují žáci 5. 
třídy Japonské školy v Praze
Denní stacionář, vstup volný, od 9.30 hod.

16. 2. Víly a Rusalky, účinkuje Duo Dacapo (Kateřina Macour-
ková Hlaváčová - flétna, Michal Macourek - klavír). Na pro-
gramu díla pro flétnu a klavír od C. Reineckeho, A. Dvořáka 
a F. Liszta.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

23. 2. Světová a japonská hudba - klavírní koncert, účinkuje 
Yuria Okaji, na programu: L. van Beethoven, F. Chopin, J. Hi-
ssaishi, F. B. Mendelsohn, B. Smetana a další.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod. 

1. 3. Březnové serenády, účinkují: Jan Borůvka - flétna, Mar-
tina Čabanová, Jan Bareš - hoboj, Jan Juna, Magdalena Pra-
jerová - klarinet, Jaroslav Dráb, Tomáš Krejbich - lesní roh, An-
drej Sochor, Lucie Libichová - fagot, na programu Ch. Gounod: 
Petite symphonie, W. A. Mozart: Serenáda c-moll K.V. 388.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
probíhá na základě povolení Magistrátu hl. města Prahy pod 
č. j. S-MHMP/464339/2013 a byla vyhlášena na podporu čin-
nosti a provozu Domova, který slouží nemocným seniorům. 
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PROGRAM ÚNOR 2020 

Divadlo pro děti: 
Kvak a Žbluňk

Karneval loupežníků 
a pirátů

Bazar 
oblečení

KVIFF Film: 
Bílý bílý den

LiStOváNí: Zpátky ve hře 
(Michal Viewegh)

Divadlo pro děti: 
Princezna Čokoláda

Z archivu Jiřího Hanzelky 
a Miroslava Zikmunda

Divadlo pro děti: 
O nemocném pejskovi

Divadlo pro děti: 
O Červené karkulce

Divadlo pro děti: 
Švec a čert

Valentýnský večer: 
B. Ježek a D. Lomička

Divadlo pro děti: 
Pinocchio

Pro děti: O princezně, 
která se ničeho nebála

Pohádka o dvou nerozlučných žabích kamarádech. Představení je inspiro-
váno známou knihou Arnolda Lobela. Hraje: Divadlo Tondy Novotného. Sál 
KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Loupežníci, piráti, zlatokopci - zkrátka karneval v dobrodružném stylu. 
W-Klub dobré nálady zve všechny, nejen seniory. K tanci a k poslechu zahra-
je kapela Country Panoptikum, bude zábavný bazar, soutěže o nejvtipnější 
masku. Občerstvení vlastní. Vstupenky na místě. Objednávky míst u stolů na 
sms tel. 604 136 139. Sál KC Průhon. (vstupné 130 Kč/základní, 70 Kč/senioři)

Vyprázdněte šatníky a navštivte bazar oblečení v KC Průhon. Rezervuj-
te si své místo! Rezervace tel. 601 324 852, nebo osobně na recepci. Sál 
KC Průhon. (prodávající vratná záloha 100 Kč; nakupující vstup zdarma)

Příběh se odehrává v islandském městečku, kde se muž vyrovnává s tajem-
stvím své zesnulé ženy, která vedla druhý život. Film získal ocenění na MFF 
v Cannes 2019. Island 2019, 109 min. Režie: H. Pálmason. Od 15 let. České 
titulky. Sál KC Průhon. (vstupné 80 Kč základní/60 Kč studenti, senioři) 

Viewegh ve svých povídkách vystavuje postavu Oskara kritickým život-
ním momentům: manželskému stereotypu či nevěrám, ale také skoro jisté 
smrti a ve víru těžkých následků. Jedním z nich je rozvod spojený s rozvra-
tem Oskarových dosavadních jistot. Svižné, ironické, melancholicky gro-
teskní. Účinkují: Markéta Lánská a Alan Novotný (alt. V. Hollá a L. Hejlík). Sál 
KC Průhon. (vstupné 120 Kč základní/100 Kč studenti, senioři)

Půvabná pohádka o princezně, která má ráda jen sladkosti, bonbony 
a čokoládu. Bolí jí z toho bříško, zoubky a je bledá. Naštěstí je tu jeden 
moudrý čaroděj. Naučí princeznu jíst zdravě a díky tomu bude krásnější. 
Hraje: Dobře naladěné divadlo. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 50 Kč)

Přednáška o legendární cestovatelské dvojici - Jiřím Hanzelkovi a Mirosla-
vu Zikmundovi. Nakonec společně procestovali více než 80 zemí a poté i 
vydali řadu publikací a také krátkometrážních i celovečerních �lmů. Před-
náškou vás bude provázet PhDr. Magdalena Preiningerová ze Spolku pro 
využití odkazu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Sál KC Průhon. 
(vstupné 80 Kč základní/60 Kč studenti, senioři) 

Aneb jak si pejsek popletl lentilky s léky. Kočička otevře okno, a než ode-
jde z jejich domečku, upozorní pejska, že až se umyje, ať okno zavře, aby 
nenastydl. Myslíte, že ji pejsek poslechne? Hraje: Divadlo Úsměv. Sál KC 
Průhon. (vstupné 50 Kč)

Klasická pohádka s loutky a maňásky. A dvě herečky, které prožívají příběh 
Karkulky – každá ovšem trochu jinak. Nebude chybět humor, a tak se i po-
řádně zasmějeme. Hraje: Divadlo Bořivoj. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 50 Kč)

Když ševce navštíví čert, není to žádná legrace a už vůbec, když začne šev-
covat na místo ševce. Čert mu poví, že dostal přikázáno, aby do pekla při-
nesl lidskou duši. Hraje: Nezávislé divadlo. Sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Hudební duo Bohuslav Ježek & Dominik Lomička společně vystupuje 
šestým rokem po celé ČR i v zahraničí. Součástí repertoáru: populární 
a taneční světové písně, lidová muzika, ale i vážná hudba. Hrají s velkou 
radostí a chutí. Hospůdka KD Bílá Hora. (vstupné dobrovolné)

Řezbář Geppetto už léta touží po synkovi. Proto si vyřeže loutku, které dá 
jméno Pinocchio. Zlý lišák Gideon prodá loutku řediteli kočovného diva-
dla. Kdo přijde Pinocchiovi na pomoc? A vrátí se dřevěný chlapec zpět ke 
svému otci? Hraje: Nezávislé divadlo. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 50 Kč)

Loutková pohádka o svérázné a nebojácné princezně. Nebojí se ničeho 
a díky své odvaze vyřeší i zapeklité problémy a situace. Představení s růz-
nými druhy loutek a autorskými písničkami. Hraje: Divadlo Tondy Novot-
ného. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 50 Kč)
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Výstava:
KLÁT3

V obrazech Jaroslava Kláta lze najít prvky fauvismu, kubismu nebo surre-
alismu, ale i  francouzský postimpresionismus. Výstava představí tvorbu 
tří generací Klátů. KC Průhon do konce března 2020. (vstup zdarma)

SO 9-13
PO-PÁ 9-19
19

Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00  Praha - Řepy, tel. produkce: 728 404 042, e-mail: info@pruhon.cz
Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00  Praha 6 – Řepy, tel. produkce: 777 320 390, produkce@kdbh.cz 
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KLÁT 3
Únor 2020 
Březen 2020

PRŮNIKY
REALISMU
ABSTRAKCE
VE TŘECH
GENERACÍCH

Galerie KC Průhon 
Socháňova 1220/27, Praha 6 - Řepy 
PO-PÁ 9-19  SO 9-13
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PO ŠPANĚLSKU

Čtvrtek Čtvrtek 
5. března
2020 
19:00 hod

KC Průhon 
Socháňova 1220/27 
Praha 6 - Řepy

PO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKUPO ŠPANĚLSKU
Ve španělském království si královna, její dcera a králův 
vojevůdce usmyslí, že kralovat zvládnou lépe než on - 
a především bez jeho přítomnosti. Po jeho smrti (o které se 
nedá hovořit jako o náhodné) se ujímají vlády a zbavují se 
králových nejdůvěrnějších šlechticů. Zvládnou si udržet vládu 
a místo na královském trůnu? Komedie na náměty 
francouzské tragikomedie Le Cid od Pierra Corneilla. Délka: 
cca 1 hod. Hraje: Divadelní spolek Přeživší. Společenský sál 
KC Průhon. (vstupné: 100 Kč základní/80 Kč studenti, senioři)

Divadlo
A5 PUC.indd   1 23.01.20   23:15

Bez názvu-3   1 24.01.2020   13:51:55

Valentýnský večer 
živé hudby:

Dominik Lomička
& Bohuslav Ježek

Valentýnský hudební večer v KD Bílá Hora pro každého milovníka hudby! Hudební duo Bohu-
slav Ježek & Dominik Lomička společně vystupuje šestým rokem na svatbách, firemních akcích 
a oslavách po celé ČR i v zahraničí. D. Lomička – kytarista a showman, zajišťuje dobrou náladu. 
B. Ježek – akordeonista, jenž se učil hrát od svého dědečka, vkládá do skladeb osobitou hudební 
interpretaci. Součástí repertoáru: populární a taneční světové písně, lidová muzika, ale i vážná 
hudba. Hrají s velkou radostí a chutí. Hospůdka KD Bílá Hora. (vstupné dobrovolné)

pátek 14. 2. 2020, 19:00

KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy

Udělejte úklid v šatní skříni! Máte doma šaty, kalhoty, boty, kabáty, košile, či klobou-
ky, 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 pro-
dávající vstup vratná záloha 100 Kč; nakupující vstup zdarma)

KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, www.pruhon.cz

22. 2. 2020
15:00 - 18:00

BAZAR
OBLEČENÍ

26/02/2020, 19:00

Hrají: Markéta Lánská a Alan Novotný
(alt. V. Hollá a L.Hejlík)

Oskar je vystaven kritickým životním momentům: manželskému stere-
otypu či nevěrám, ale také skoro jisté smrti. Melancholicky groteskní, 
svižné, ironické. Sál KC Průhon. (vstupné 120 Kč / 100 Kč snížené)

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, www.pruhon.cz
Rezervace a prodej vstupenek v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz

Rezervace a prodej vstupenek v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, www.pruhon.cz

11. ÚNOR 2020, 19:00
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč snížené

MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL KARLOVY VARY
přináší promítání filmu do KC průhon
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Socháňova 1220/27 
Praha 6 - Řepy
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Valentýnský hudební večer v KD Bílá Hora pro každého milovníka hudby! Hudební duo Bohu-
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ky, 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 pro-
dávající vstup vratná záloha 100 Kč; nakupující vstup zdarma)

KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, www.pruhon.cz
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Oskar je vystaven kritickým životním momentům: manželskému stere-
otypu či nevěrám, ale také skoro jisté smrti. Melancholicky groteskní, 
svižné, ironické. Sál KC Průhon. (vstupné 120 Kč / 100 Kč snížené)
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V současné době jsou v Řepích čin-
né dva velké volejbalové oddíly 
– TJ Sokol Řepy a SK Španielka 

Řepy. Ten první sdružuje hlavně „dospě-
láky“, ten druhý zase jen dívčí mládežnic-
ká družstva. Celkem se jedná asi o sto pa-
desát volejbalistů a volejbalistek, a to už 
je pěkný tým, ne? Slyšeli jste o nich? Ne, 
anebo jen málo? Tak vám o tomto „týmu“ 
něco napíšu. Píšu o týmu, protože všichni 
volejbalisti se považují za jeden tým a je 
tomu tak i v Řepích. 

Volejbalový oddíl TJ Sokol Řepy má tři 
týmy žen, které hrají venkovní antukovou 
soutěž. Po podzimní části soutěže jsou 
ženy ve čtvrté třídě na předních místech 
tabulky a ve třetí třídě v druhé polovině. 
I muži mají antukovou soutěž po podzimu 
dobře rozehranou. Ve třetí třídě máme dva 
týmy, které jsou na třetím a osmém místě 
a ve druhé třídě máme dva týmy na čtvr-
tém a osmém místě. Během zimy, kdy se 
hrají soutěže první třídy a pražský přebor, 
máme i tady svá želízka v ohni. Oba týmy 
(ženy i muži) hrají pod hlavičkou SK Špa-
nielka Řepy. Tým žen je v půlce soutěže 
na čtvrtém místě a tým mužů na pátém 
místě. Pokud byste chtěli přijít těmto 

týmům zafandit, musíte se za muži vydat 
do sportovní haly TJ Ruzyně, kde má toto 
družstvo domácí palubovku a jejich hracím 
dnem je pondělí od 19 hod. A za ženami do 
ZŠ J. Wericha, což je jednodušší, ale hrací 
den mají v neděli od 19.30 hod. Máme 
také tým rekreačních volejbalistů, kteří ne-
bojují v žádných soutěžích, ale o to s větší 
chutí se scházejí a volejbal hrají pro své 
potěšení. Najdete je ve středu v tělocvičně 
v Laudově ulici a v neděli v ZŠ na Dědině.

Volejbalový oddíl SK Španielka Řepy má 
ve svých řadách zejména mladé hráčky vo-
lejbalu. Sezóna 2019/2020 je pro „Španiel-
ku“ přelomová, neboť po dlouhé době není 
sportovní klub součásti školního sportovní-
ho klubu ZŠ J. Wericha. ZŠ nechtěla nadále 
ve spolupráci pokračovat. Znamená to pro 
nás jiné fungování pronájmu a spolupráce, 
ale zvládli jsme to a jedeme dál. V soutěžích 
pořádaných pražským volejbalovým sva-
zem máme přihlášeno pět týmů – dva týmy 
minivolejbalu, tým mladších žákyň (ročník 
2007 a mladší), tým starších žákyň (ročník 
2005 a mladší) a tým kadetek (ročník 2003 
a mladší). Kromě těchto soutěží máme svá 
želízka v ohni i v celorepublikových soutě-
žích. Tým kadetek hraje I. ligu, tým juniorek 

extraligu a tým žen A první ligu. V současné 
době se soutěže překlopily do druhé části, 
kde už budou sehrány zápasy o celkové 
umístění v soutěžích. Přestože se jedná 
o nejvyšší volejbalové soutěže žen (např. 
v kategorii juniorek hrají v extralize jen dva 
pražské týmy – SK Španielka Řepy a Olymp 
Praha), nemáme v Řepích vhodnou halu 
a tyto týmy musí mít své domovské hřiště 
v ZŠ v Ruzyni. Týmy hrají většinou v pátek 
večer, nebo přes víkendové dny. 

Kromě mistrovských zápasů se volejba-
listky a volejbalisté účastní různých turnajů. 
Například v celoročním republikovém turnaji 
„Amatérské volejbalové ligy“ se hráči z Řep 
objevují asi v šesti týmech. Mládežnické 
týmy (mladší a starší žákyně a juniorky) se 
o vánočních svátcích zúčastnily velkého 
volejbalového turnaje „Prague volleyball 
games“, který odehrálo 91 týmů ze šesti 
zemí. Postup v turnaji i celkové výsledky 
najdete na těchto internetových stránkách: 
https://www.praguevolleyballgames.cz/ Nej-
lépe dopadly juniorky, které ve své kategorii 
skončily na 6. místě. Pro všechny (hráčky 
i trenéry) to byla velká zkušenost. 

Na začátku ledna týmy žen TJ Sokola 
Řepy pořádaly již 13. Ročník Memoriálu 

ŘEPSKÉ VOLEJBALOVÉ ZPRÁVY
Zdravím všechny sportovní příznivce volejbalu. 
Vám jsou určeny tyto krátké volejbalové zprávy.

foto: archiv SK Španielka Řepy
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MC ŘEPÍK HLEDÁ NOVÉ POSILY A CHYSTÁ BAZÁREK 
OBLEČENÍ I KURZ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ

V Řepíku jsou vždy vítáni nejen ti, 
kteří si vyberou cokoli z programu 
mateřského centra, ale rádi mezi 

sebou přivítáme také posily, které se za-
pojí do našeho týmu, jenž se s nadšením 
na chodu Řepíku podílí. Na pohlaví ani 
věku nezáleží, nicméně MC Řepík tak, jak 
ho nyní všichni znají, vytváří v první řadě 
maminky, které se rozhodly rodičovskou 
dovolenou trávit se svými dětmi aktivně.

Stačí dobrá nálada a chuť se zapojit. 
Nejenže si vaše děti najdou nové kamará-
dy, ale i vy získáte přátele, se kterými si 
užijete spoustu zábavy. Neváhejte a zajdě-
te k nám do herny, ozvěte se na e-mail 
mcrepik@gmail.com, nebo nám napište 
na Facebooku MaterskeCentrumREPIK.
Budeme se na vás těšit!

Jsme skvělá parta, a tak vám mezi námi 
bude určitě dobře. Letošní rok jsme zahájili 
novoroční výpravou do Prokopského údolí, 
ze které byli nadšení malí i velcí, a už plá-
nujeme další akce.

Ve čtvrtek 20. února pořádáme ve spo-
lupráci s programem fitMAMI kurz první 
pomoci u miminek a dětí do tří let. Člověk 
nikdy neví, do jaké situace se s dětmi, tře-
ba i cizí vinou, dostane. Proto je lepší být 
připraven a umět poskytnout alespoň zá-
kladní první pomoc. Seminář vede zkušená 

lektorka s dlouholetou praxí v nemocnici 
a u záchranné služby.

V týdnu od 24. února mají děti jarní 
prázdniny, a proto prosím raději sledujte 
naše FB stránky, kde budou aktuální in-
formace o prázdninovém provozu Řepíku.

Zároveň si rovnou můžete do kalen-
dáře poznamenat, že se ve dnech 20. 

a 21. března v Řepíku uskuteční tradiční 
jarní bazárek dětského oblečení a obuvi.
Máte-li doma hromady oblečení, které už 
vaše děti během nadcházející letní sezó-
ny neunosí, můžete se jich snadno zbavit 
a nakoupit jiné kousky za rozumnou cenu.

LENKA ALIAPULIU

Vlasty Pöschlové. Uskutečnil se jako 
v loni ve sportovní hale TJ Ruzyně a do 
hry se zapojilo celkem devět týmů. Po 
velice vyrovnaných bojích obhájilo vítěz-
ství družstvo Španielky (Řepy C). Další 
týmy skončily v tomto pořadí: 2. Aritma, 
3. Jinonické jiskry, 4. Řepy B, 5. Řepy A, 
6. Týnec nad Sázavou, 7. Libuš a 8. Be-
roun. I letos bylo o hráčky dobře posta-
ráno a nestrádaly hladem. Eva Neužilová 
napekla během turnaje třináct bochníků 
chleba, hráčky připravily pomazánky a dal-
ší občerstvení. Žízeň nám pomáhala hasit 
restaurace v hale. 

Během stejného víkendu odehrály týmy 
kadetek a juniorek Velkou cenu Prahy, kde 
skončily na 5. místě v kadetkách a 2. místě 
v juniorkách. Tady patří velký dík trenérovi 
Michalu Grivalskému. 

A co nás čeká? Kromě mistrovských 
soutěží a republikového turnaje žákyň, 
jsou v plánu 18. ledna a 7. března smíšené 
turnaje mužů a žen opět v ruzyňské hale. 
Zimní sezónu zakončíme plesem volejba-
listů v řepské Sokolovně 4. dubna 2020. 
A pak hurá na antuku. Týmy SK Španielka 
Řepy se jako každoročně zúčastní velkého 

volejbalového turnaje v Lupenici u Rych-
nova nad Kněžnou.

Na antukových kurtech za sokolovnou 
nás najdete od května. V plánu máme je-
jich rekonstrukci. Realizace však záleží na 
zastupitelstvu městské části, zdali nám 
dofinancují projekt rekonstrukce. Z granto-
vého programu MHMP jsme na něj dostali 
půl miliónu. Tak uvidíme. 

Pokud nechcete čekat, až se dostaví 
nová řepská hala (a ani to nezaručuje 
řepským volejbalistům, že si v ní zahrají - 
není to škoda?) a máte rádi volejbal, přijďte 
podpořit řepské týmy na jejich domovská 
hřiště v Ruzyni. Tímto bych chtěla podě-
kovat zejména ZŠ T. G. Masaryka v Ruzyni 
a TJ Ruzyně. Bez nich bychom neodehráli 
žádnou vyšší mistrovskou soutěž a žádný 
volejbalový turnaj. DÍKY MOC!

Rozpisy všech zápasů i výsledky na-
jdete na stránkách volejbalového svazu: 
http://www.cvf.cz/souteze/?kraj=29

Kontaktovat taky můžete jednotlivé tre-
néry, nebo navštívit stránky obou spolků: 
www.sokolrepy.cz a www.spanielkarepy.cz

Myslím, že všechny volejbalové týmy 
řepské fanoušky ocení! 

JEŠTĚ MÁM JEDNU PROSBU:
SK Španielka Řepy se potýká v současné 
s nedostatkem trenérů a asistentů k jed-
notlivým týmům. Pokud jste bývalá/ý nebo 
současná/ý volejbalistka/ta a máte zájem 
pracovat s mládeží, velice rádi vás uvítáme 
ve svých řadách. Co můžeme nabídnout? 
Pravidelný pohyb, procvičení mozkových 
buněk při přípravě tréninkových jednotek, 
adrenalin při soutěžích, účast na soustře-
děních a v neposlední řadě radost z vítěz-
ství a dobrou partu. 

Vy, kteří jste dočetli až sem, asi máte 
volejbal rádi. Tak neváhejte a přijďte mezi 
nás, nebo přiveďte své děti. 

Těšíme se na vás.

LENKA MALINKOVIČOVÁ 
(PŘEDSEDKYNĚ TJ SOKOL ŘEPY 

A SK ŠPANIELKA ŘEPY)
TEL: 602 119 824, E-MAIL: 

LMALINKOVICOV@SEZNAM.CZ

foto: archiv MC Řepík
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V prosinci potěšili žáci 5. A své mlad-
ší spolužáky z prvních a druhých 
tříd a žáci 5. B spolužáky z příprav-

né třídy originálním vánočním představe-
ním. Loutkové divadlo doplněné zpěvem 
vánočních koled a také vědomostní sou-
těží s nadšením uvítali žáci i jejich učitelé. 

Mohli se tak na chvíli odpoutat od učení 
a představovat si, co budou mít asi tak letos 
pod stromečkem. Představení předcházela 
dlouhá příprava, která začala již začátkem 
listopadu, kdy páťáci dostali za úkol vymy-
slet pohádku, kterou by bylo možné zahrát 
jako loutkové divadlo. Pohádky děti nazkou-
šely, sehrály nejprve před svými spolužáky 
a nakonec po těžkém rozhodování vybraly 
z každé třídy čtyři nejlepší, které daly základ 
úspěšnému představení.

A pak že dnešní děti nemají fantazii a ne-
umí si hrát jinak než na mobilu, tabletu či 
počítači! Naši páťáci dostali příležitost a do-
kázali, že tak zlé to s nimi rozhodně není.

Děkujeme a přejeme hodně dalších 
hereckých příležitostí a úspěchů!

ZDEŇKA ŘIČICOVÁ

Rádi bychom vás informovali, že 
s novým rokem spatřila světlo svě-
ta nová kniha pohádek. Jmenuje se 

„Pohádky z počítače“ a celou ji napsa-
li a nakreslili žáci 5. B ZŠ Jana Wericha. 

Pilně na ní pracovali v hodinách čes-
kého jazyka i doma. A jak už sám název 

napovídá, najdete v ní pohádky o počíta-
čích, seznámíte se s duchy a skřítky, kteří 
v nich přebývají. Dozvíte se například, kdo 
ve skutečnosti počítače řídí, proč se vám 
ztrácejí složky, nebo proč zrovna vypad-
ne Wi-Fi, když se nám to nejméně hodí. 
Pokud byste měli chuť si knihu přečíst, 

neváhejte, navštivte naši školní knihovnu 
a knížku si zde půjčte.

Autorům knihy přeji, ať se knížka líbí 
a přináší radost všem čtenářům.

ZDEŇKA ŘIČICOVÁ

Ve spolupráci s vedením Spolku rodi-
čů MŠ Bendova jsme dětem do ka-
ždé třídy objednali vzdělávací pro-

gram studentů medicíny 1. a 2. lékařské 
fakulty UK „Nemocnice pro medvídky“. 
Cílem tohoto projektu bylo pomoci dětem 
předškolního věku zbavit se strachu z bí-
lých plášťů a samotného ošetření u lékaře.

V den návštěvy mediků si každé z dětí 
přineslo do školky plyšového medvídka. 
Doma si s rodiči vymysleli nemoc, kterou 

pak u svého mazlíčka druhý den ve školce 
léčily. Dostaly se tak do role rodiče pacienta 
a beze strachu přihlížely vyšetření, které bylo 
medvídkovi prováděno. Přijímaly tak určitou 
zodpovědnost, kdy si uvědomovaly důleži-
tost návštěvy lékaře a spolu s tím také to, 
že jeho cílem je pomáhat, nikoliv ubližovat.

V první části programu se studenti dě-
tem představili a navázali s nimi kontakt 
cílenými dotazy. Následně děti se zájmem 
a určitou dávkou empatie sledovaly scénku 
o medvědovi, který se při přecházení vo-
zovky nerozhlédl a srazilo ho auto. Studenti 
tak chtěli malým divákům připomenout dů-
ležitost pravidel bezpečnosti na silnici a se-
známit je s telefonními čísly záchranných 
složek. Ihned se našlo několik dětských 
dobrovolníků, kteří se oblékli do oprav-
dového nemocničního sálového oblečení 

a zodpovědně se zhostili role lékařů. Podle 
instrukcí mediků začali medvěda operovat. 
Vyjímali z něj jednotlivé orgány a dozvídali 
se, jak se jmenují a k čemu slouží.  

Přihlížející děti byly velice netrpělivé 
a chtěly si vyzkoušet také některé techniky 
první pomoci. Studenti si je rozdělili do tří 
skupin a nejdříve je seznámili s obsahem 
lékárničky. Praktickými činnostmi podle 
odborných instrukcí se děti učily na svých 
plyšových hračkách obvazovat, nalepovat 
náplasti, poslouchat srdce. Seznamovaly se 
s první pomocí při říznutí, popálení, zlomeni-
ně, ale také hlavně jak předcházet úrazům, 
jak si své zdraví chránit a pečovat o něj. 

Vzdělávací program studentů se dětem 
natolik líbil, že je inspiroval ke kolektivní 
hře na lékaře a záchranáře. 

   MARCELA KOMÍNOVÁ

VÁNOČNÍ LOUTKOVÉ DIVADLO 
OD DĚTÍ PRO DĚTI

DALŠÍ NADĚJNÍ SPISOVATELÉ V ZŠ JANA WERICHA

PROJEKT 
„NEMOCNICE 
PRO MEDVÍDKY 
V MŠ BENDOVA“

! 	

Základní	škola	Jana	Wericha	Vás	srdečně	zve		

v	pondělí	2.	prosince	2019	od	16.00	 
na	vánoční	dílny	a	živý	betlém.	 

 
V	17.30	slavnostně	rozsvíIme 

vánoční	stromeček	za	zpěvu	koled.	

 
V	průběhu	akce	se	můžete	těšit	na	vánoční	trhy	spojené	

s	prodejem	občerstvení. 
 

!

Na	Vaši	návštěvu	se	těší	žáci	a	učitelé	ZŠ	Jana	Wericha.	

Základní škola Jana Wericha 
Praha 6 - Řepy, Španielova 19/1111

Vás srdečně zve na 

DEN OTEVŘENÝCH  
DVEŘÍ 

ve středu 19. 2. 2020 
od 10 do 17 hodin

Přijďte si prohlédnout prostory 
školy, seznámit se s programem 

a aktivitami, které škola žákům nabízí.

V době konání DNE OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ jsou pracovníci 

ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO 
PRACOVIŠTĚ 

připraveni zodpovědět vaše 
případné dotazy. 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 
proběhne

1. a 2. 4. 2020 od 14 do 17 hodin.

Pro předškoláky začne 21. 4. 2020 kurz 
„Škola hrou aneb do školy se těšíme“.

Foto: Zdeňka Řičicová
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AUSCHWITZ – TOVÁRNA NA SMRT

Někteří žáci 8. a 9. ročníků měli možnost podívat se do 
Auschwitzu, jednoho z komplexů německých nacistic-
kých koncentračních a vyhlazovacích táborů fungujících 

během druhé světové války v Polsku. Náš dvoudenní výlet byl 
propojen s prohlídkou nedalekého historického města Krakov. 

Už v půl páté ráno na nás čekal autobus v Řepích a pak ná-
sledovala šestihodinová cesta do Polska. Po příjezdu do Osvěti-
mi v dopoledních hodinách jsme byli rozděleni na dvě skupiny. 
K osmákům i deváťákům byl přiřazen místní polský průvodce či 
průvodkyně, kteří podrobně věděli, jak to zde vypadalo a co se 
tu dělo. Uměli dobře česky, takže jsme jim všechno rozuměli 
a mohli se na všechno ptát. Ještě před vstupem do areálu nás 
čekala bezpečnostní kontrola a každý z nás obdržel přehrávací 
krabičku, ke které byla napojena sluchátka. Když jsme prošli 
branou bývalého tábora s nápisem „Arbeit macht frei“; branou, 
pod kterou prošlo kolem 2 milionů lidí z bývalého tábora, a ocitli 
jsme se v prostoru za ostnatými dráty, dříve nabitými elektrickým 
proudem, okamžitě nám proběhl mráz po zádech.

Průvodce nás postupně vedl přesně těmi místy, kde před ani 
ne tak dlouhou dobou trpělo tolik nevinných lidí. Osvětimský 
koncentrační tábor měl dvě části. V původní části byly cihlové 
domy (bývalá kasárna) a v nové části tábora již byly jen dřevěné 
baráky. Nejdříve jsme procházeli mezi cihlovými domy, které slou-
žily jako vězení, nebo jako tzv. „sauna“ pro příjem nových vězňů. 
Nyní tu jsou vystaveny fotografie, co tu byly pořízeny, a navíc se 
v těchto domech nachází různé věci, které vězňům přímo patřily. 

V jednom z domů byla k vidění například obrovská hromada 
vlasů, které byly vězňům oholeny a následně byly prodávány, na-
příklad na výrobu koberců a ponožek. Viděli jsme také plechovky, 
ve kterých se uchovával plyn (Cyklon B), kvůli němuž lidé umírali 
v plynových komorách. Nechybělo ani obrovské množství bot, 
které jim byly odebrány. Ke každým botám kdysi patřil člověk, 
byla jich plná místnost a přitom byl vystaven jen zlomek toho, 
co se v Osvětimi našlo. Ke všem exponátům jsme dostali vy-
světlení. Když jsme procházeli okolo fotografických ukázek obětí, 
jak vypadali, když zde museli přežívat, vyhublí na kost, nemocní 
a zanedbaní, každý z nás si sáhl do svědomí, že má být rád za to, 
co má, a že nežije v době, kdy tohle všechno byla skutečnost.

Po prohlídce první části tábora nás čekal desetiminutový pře-
jezd do tzv. „Březinky“, která byla dříve vesnicí, ale později z ní 
byla vybudována druhá část tábora – Birkenau. Toto místo jsme 
poznávali podle často otiskovaných fotografií tratě vlaku, ale 
my jsme dosud netušili, k jak velkému utrpení zde docházelo. 
Kapacita tábora byla 100 000 osob, o něco větší než v původním 
Auschwitzu (30 000). V mužské části tábora v řadě vedle sebe 
stojí pár dřevěných podlouhlých baráků, které se zachovaly z pů-

vodních dvou set, a na druhé straně je zachováno 15 cihlových 
domů pro ženy. Měli jsme příležitost podívat se do jednoho 
z domů, kde bylo k vidění několik trojpatrových dřevěných pa-
land, na kterých spalo tolik lidí, kolik se vešlo, často bez oble-
čení. Peřina ani polštář neexistovaly a vězni se často probouzeli 
s ukousnutým nosem nebo pohlavím kvůli velkému výskytu krys. 
Takové utrpení si neumíme vůbec představit. 

Poté se s námi už průvodce rozloučil a my jsme se šli podívat na 
zbytek jedné z plynových komor. Viděli jsme pouze pozůstatky po 
rafinované likvidaci lidí, ale ten pocit tam stát byl opravdu příšerný. 
Vždyť oni si mysleli, že se jdou jen umýt po dlouhé cestě! Když jsme 
se vraceli, každému z nás v hlavě probíhalo tisíce myšlenek o tom, 
za jakých podmínek lidé přežívali a nakonec stejně ve většině pří-
padů zemřeli. Byli jsme velmi otřeseni a nestyděli jsme se za slzy. 
Tohle byl jeden z nejsilnějších zážitků, na který nezapomeneme.

N. STRÁNSKÁ, 9. B 

…Po příjezdu do Osvětimi jsem si všiml změny nálady mezi dět-
mi, kdy srandu a úsměvy vystřídal pocit smutku a zděšení. Jen 
příchod do tábora, kde nás kontrolovali, mi připomněl hrůzu, kte-
rou museli zažívat lidé, kteří přijížděli a byli zde rozřazováni. Sa-
motné místo a budovy vypadají hezky, ale když jsem si uvědomil, 
co se zde dělo, přestalo se mi zde líbit. Na hrůzné atmosféře za-
pracovaly hromady věcí sebrané popraveným vězňům, komory 
smrti a fotky pořízené pár hodin před smrtí obětí. Myslím si, že 
pobyt v koncentračním táboře musel ovlivnit nejen život vězňů, 
ale i jejich věznitelů. Smutek, který jsem zde cítil, mě provázel 
celý den i po opuštění tábora. (Pepa, 8. B)

…Nejvíce mě ale dostaly fotky vyhublých lidí, kteří do tábora při-
jeli se sedmdesáti kily a umírali s dvaceti kily. (Viki, 9. C)

…Podepsané kufry, oholené vlasy, ze kterých se vyráběly kober-
ce, šaty malých dětí, boty a brýle, které se posílaly do Němec-
ka… (Anička, 9. A)

…Mě nejvíc zaujalo, že to tam bylo tak velký. A ty konkrétní pří-
běhy od lidí, co to zažili, co jsme tam četli v češtině, o tom jak 
moc ty lidi trápili a ponižovali… (Míša, 8. A)

…Před koncentračním táborem byla na panelech výstava, ve 
které bývalí vězni popisovali své prožitky a konkrétní okamžik, 
kdy zvažovali, zdali je jejich osudem vinen bůh nebo člověk… 
(Mgr. Fulínová)

foto: archiv školy
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DESÁTÝ KONCERT PRO ARUNU

V rámci začleňování cizinců do českého prostředí vznikl 
projekt „Volnočasový klub pro žáky s odlišným mateř-
ským jazykem“, který zajišťuje adaptaci cizinců na čes-

kou kulturu a jazyk.
Klub je takový Babylon jazyků, naleznete tu mnoho zahranič-

ních žáků z Vietnamu, Číny, Ukrajiny nebo Japonska, ale chodí 
sem i Češi, kteří si rozšiřují vědomosti o cizině. Kromě meziná-
rodních debat tu vznikají i nová přátelství, hrají se tu dramatické 
hry. Dochází zde i k výměně názorů a zkušeností v cizích jazycích 
a dokonce, když se žáci ani učitelky nedokážou domluvit, použijí 
němčinu, angličtinu nebo ruštinu. „Vždycky se pak domluvíme, 
někdy i rukama nohama,“ směje se pí učitelka Máchová. Klubu 
se ujaly dvě paní učitelky – Dana Máchová a Michaela Hellerová, 
které vedou žáky do různých koutů Prahy a seznamují je s českou 
kulturou, zvyky, tradicemi i jazykem.

A JAKÉ PAMÁTKY UŽ V PRAZE SPOLEČNĚ NAVŠTÍVILI?
Na podzim, kdy celý klub začal, se celá parta vydala do starých 
Řep, aby načerpala znalosti o tom, v jakém okolí se nachází ško-
la. Žáci se dostali ke kostelu sv. Martina, navštívili klášter bo-
romejek i tamější zahradu, vešli do kulturní instituce - knihovny 
Řepy, pročetli si pár reálií o Praze, potažmo Řepích a schůzku 
klubu zakončili návštěvou městského úřadu Řepy, kde se žáci 
dozvěděli, že zde mohou vyřizovat administrativní věci nutné 
k jejich pobytu. Zahraniční žáci spolu s dvěma učitelkami dále 
navštívili Břevnovský klášter, kde je uvítalo podzimní sluníčko, 
teplo a krásně nažloutlé zahrady, byli v letohrádku Hvězda. Do 
Hvězdy se chystají ještě teď na jaře, protože na podzim nestihli 
návštěvu muzea, které mělo tehdy krátkou otevírací dobu. Také 
se prošli po Karlově mostě, došli až na Kampu, kde je uchvátily 
sochy miminek od Davida Černého. Před Vánoci objevili i svá-
teční trh na náměstí Míru a tamější kostel sv. Ludmily, který byl 
v tyto předvánoční dny otevřen. Ochutnali vánoční pečený čaj 

nebo horkou čokoládu, nakoupili vánoční dárky a nasáli českou 
atmosféru Vánoc.

A KAM SE CHYSTAJÍ NA JAŘE?
Program je úplně nabitý. „Chceme navštívit areál Pražského hra-
du, vrch Vítkov kvůli bitvě Žižky v roce 1420, od které uplyne le-
tos 600 let, dále pak Šárecké údolí, horu Dívčí skok, „Mozartovu“ 
Bertramku i Národní muzeum, které se nedávno zrekonstruova-
lo, a Národní divadlo i s jeho sklepením, anebo Židovský hřbitov 
na Starém Městě,“ vyjmenovává Michaela Hellerová. 

„A když je špatné počasí, máme v záloze zajímavé úkoly,“ říká 
Dana Máchová. Na to M. Hellerová dodává: „Musíme být i ros-
ničky a každé čtvrteční ráno předpovídat, jak bude, podle toho 
se rozhodneme, jestli se vydáme do města, anebo zůstaneme 
ve škole a zahrajeme si různé dramatické hry, nebo zhlédneme 
dokumenty o českých památkách, čteme si knihy, např. „77 praž-
ských legend“ od Aleny Ježkové, podle kterých jsme si vyprávěli 
o doktoru Faustovi, Karlu IV., stavbě Karlova mostu, apod.“

ARCHIV ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY, PRACOVIŠTĚ SOCHÁŇOVA

Jubilejní, tedy 10. ročník koncertu pro Arunu, se konal v ZŠ 
genpor. Fr. Peřiny. Tento více než dvouhodinový koncert 
pořádá škola každoročně a vystupují na něm žáci druhého 

stupně. Vstupné je symbolických 20 Kč, které následně putují na 
vzdělávání Aruny Rabithy – indické dívky, jíž tato škola podporuje. 

Každoročně žasneme nad nadáním dětí, ale především nad 
jejich odvahou. Vystoupit před všemi svými spolužáky, to chce 
mít jí pořádnou dávku! Nicméně je třeba podotknout, že na to, 
kolik let všem těmto dětem je, ti v rolích posluchačů se chovají 

jako skvělé publikum. Každý z vystupujících si vysloužil mohut-
ný potlesk. A pokud se náhodou něco trošku nepovedlo, bylo 
cítit velkou podporu. Zkrátka, už to nejsou malé děti a dokáží si 
představit a uznat, že jde svým způsobem o hrdinství, jít takto 
„s kůží na trh“! Nicméně, povedlo se vše, a nejen to. 

Viděli a slyšeli jsme krásné výstupy. Nešlo rozhodně jen 
o zpěv, ale také o několik klavírních a kytarových vystoupení, 
z méně obvyklých hudebních nástrojů dokonce ukulele a elek-
trickou kytaru! Samozřejmě, že zpěv převládal. A stálo to za to. 
Nedá se říci, že by některé číslo bylo nejlepší, bylo jich opravdu 
hodně. Chris Mitkov si s písní Hello vysloužil její opakování, 
Alexandra Restori všechny doslova ohromila písní Burlesque, 
Matyáš Dresler zazpíval skvěle Lhůtu záruční od skupiny Slza 
nebo Hanka Šafářová píseň Ve vzduchu cukroví. Jedním z velmi 
krásných vystoupení byl duet pana učitele Maxanta se svou bý-
valou žákyní, která se zúčastnila jako host, Mínou Marhoulovou, 
Vivo per lei. A na fotografii je zachyceno asi nejdojemnější vy-
stoupení v podání Bety Karpíškové a Elišky Jiráskové, které se 
bravurně zhostily duetu Karla Gotta s dcerou, tedy písně Srdce 
nehasnou. Publikum se takřka okamžitě rozvlnilo a zazářilo ně-
kolika desítkami světýlek (z mobilních telefonů). 

Ještě jednou děkujeme všem dětem za jejich odvahu, tento 
zážitek a velmi se těšíme na další ročník.

-MISH-

POZNÁVÁME ČESKO

foto: - mish-

foto: archiv školy
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V pondělí 6. ledna se po vánočních 
prázdninách sešly děti ve školce v no-
vém roce 2020. Nejen ve třídě Med-

vídci jsme zavzpomínali na Vánoce a také na 
uvítání nového roku. Hned od rána si děti hrá-
ly s výtvarným materiálem a společně vytvo-
řily „ohňostrojovou koláž“, na kterou se mů-
žete podívat před školkou ve vitríně na plotě. 

Přečetli jsme si příběh o české tradici Tří 
králů a vysvětlili si její symboly a význam, 
děti si vystřihly korunu a dopoledne šly na 
„Tříkrálovskou“ vycházku po okolí. Koruny 
jsme nasadili na čepice a šli přivítat Ježíška 
ke kostelu sv. Martina. Před kostelem jsme 
si zazpívali koledu My tři králové. Po vzoru 
pohádky Chaloupka na vršku, jsme psali 
K+M+B 2020 „posvátnou křídou“ a děti 
písmena opisovaly venku na chodníku.

Děti si tak tradici prožily všemi smysly i ve 
zbytku týdne, jako například výrobou králů 
z papírových ruliček nebo jazykovými a ma-
tematickými úkoly s Kašparem, Melicharem 
a Baltazarem. 

ŠŤASTNÝ ROK 2020 PŘEJÍ DĚTI 
A UČITELKY ZE TŘÍDY MEDVÍDCI 

V MŠ BENDOVA

Začátkem ledna 2020 jsme s dětmi na-
vštívili místní kostel sv. Martina, který 
neodmyslitelně patří k Řepům. Milý 

pan varhaník Petr Suchel nám umožnil vstup 
do prostor kostela a hrou na varhany dopro-
vodil děti při zpěvu koled. Děti měly možnost 
si prohlédnout dřevěný betlém. Před obra-
zem sv. Martina jsme si připomněli legen-
du o sv. Martinovi a jeho milosrdenství. Při 
odchodu jsme se ještě poklonili Ježíškovi, 
který ležel v jesličkách před oltářem. Byla to 
hezká tečka na závěr vánoční doby.

KOLEKTIV MŠ SOCHÁŇOVA

Tříkrálový průvod je oslavou svátku 
„Tří králů“. Letos připadl tento svá-
tek na pondělí. 

Děti byly po návratu z vánočních prázd-
nin odpočaté a příjemně natěšené. Povída-
li jsme si, co komu přinesl Ježíšek, a také 
si vyprávěli příběh „O třech králích“, o mu-
drcích, kteří se přišli do Betléma poklonit 
novorozenému Ježíšovi.

Na vystřižené korunky si děti napsaly 
počáteční písmena jmen „tří králů“: Kašpar, 
Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje. Vol-
ba byla na dětech, mohly si vybrat. Starší děti 
si to napsaly samy a mladším jsme pomohli. 

Děti si oblékly bílá trička přes bundy a na 
čepice si nasadily korunky. Do rukou si vza-
ly hudební nástroje, kometu na tyčce a sa-
mozřejmě nesměl chybět ani tradiční český 
lidový rytmický hudební nástroj famfrnoch. 

A jako každý rok jsme mohli vyrazit 
na tradiční Tříkrálový průvod. Cílem této 

vycházky bylo seznámit naše děti před-
školního věku s touto tradicí. Cestou 
jsme zpívali naučené tradiční písně „My 
tři králové“ a „Famfr, famfr famfrnoch“. 
Zastavili jsme se v KC Průhon, v pekařství, 
lékárně, v papírnictví a u Městské policie 
Řepy. Všem jsme popřáli hodně zdraví 
a štěstí do nového roku a rozdávali ručně 
vyrobená přáníčka a perníčky. Děti si vyko-
ledovaly například lízátka nebo čokoládové 
mince, které si mezi sebou rozdělily. Tímto 
všem moc děkujeme.

Naši cestu jsme zakončili na zahradě 
naší mateřské školy. 

Tato tradice se nám učitelkám i dětem 
moc líbí. Děti se naučily koledy a dověděly 
se více o tradičním Tříkrálovém průvodu.

HANA PECHÁČKOVÁ, PETRA 
VLKOVÁ, DOMINIKA ŠEVROVÁ

TŘÍDA BROUČCI, MŠ SOCHÁŇOVA

TŘÍKRÁLOVÁ 
TRADICE 
V MŠ BENDOVA

TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD

NÁVŠTĚVA KOSTELA 
SV. MARTINA

foto: archiv školky

foto: archiv školky

foto: archiv školky
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PLÁN KLUBU 17
ÚNOR 2020

4. únor – Hrajeme Šibenici 
 5. únor – Plstění z ovčí vlny
 7. únor – Valentýnská šperková dílnička
 11. únor – Příběhy z kostek
 12. únor – Vytváříme Valentýnky
 14. únor – Odpoledne plné her
 18. únor – Připravujeme se na karneval, filmový večer
 19. únor –  Klub 17 vás zve na „Karneval filmových postav“ 

a „Den otevřených dveří“
21. únor – Tvoříme z rychleschnoucí hmoty

 25. únor – Hádej, kdo jsem 
 26. únor – Turnaj v deskových hrách
 28. únor – Hrajeme „Země, město“

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

PROGRAM VYCHÁZEK 
PRAHOU PRO SENIORY
ÚNOR 2020

„Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí, připravuje pro zá-
jemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně zná-
mých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exte-
riérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných 
pražských osobností…

ÚTERÝ 4. 2. 2020 

„ARCHITEKTURA NA ŽOFÍNĚ
A NA RAŠÍNOVĚ NÁBŘEŽÍ“ 

Vycházka se zaměří na kuriózní symbiózu historie a moder-
ny tak, jak to 20. století vytvořilo. Podrobněji se seznámí-
me s interiéry Tančícího domu a Mánesa, jehož výstavba 
v 30. letech 20. století dokončila luxus Masarykova nábře-
ží. Pokusíme se vstoupit do několika vestibulů reprezentač-
ních domů ve stylu historismu a secese, srovnatelné s Pa-
řížskou třídou. Žofín jako ostrov ve středověku neexistoval.  

Sraz v 11 hod. u Tančícího domu.
Prohlídku povede Ing. Stěnička.
Doba trvání 1-1,5 hodiny. Vstupné 50 Kč.

KLUB SENIORŮ PRŮHON
Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17, Socháňova 1221, 
Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program v únoru: 4. 2. Studio HAŠFILM: M. Haškovec a J. 
Šťastná, uvádějí – dopoledne krátkých neprofesionálních filmů, 
11. 2. Klubové setkání, 18. 2. Povídáme si o bylinkách s M. No-
vákovou, 25. 2. Klubové setkání. 

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 únoru: 5. 2. Klubové setkání, 12. 2. Klubové setká-
ní, 19. 2. Povídáme si o bylinkách s M. Novákovou, 26. 2. Klu-
bové 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 únoru: 3. 2. Cvičení na židlích s pí Vaňkovou, 10. 2. 
Slavíme jubilanty, 17. 2. Povídáme si o bylinkách s M. Nováko-
vou, 24. 2. Cvičení na židlích s pí Vaňkovou.

KLUB SENIORŮ CENTRUM
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, Bendova 
1121, Praha 17.
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Program v únoru: 4. 2. Film na přání, 11. 2. Klubové setkání, 
18. 2. Společenské hry, 25. 2. 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 únoru: 27. 2. Promítání fotografií, které připravi-
li k prezentaci dva naši členové ze zájezdu do Izraele a Jor-
dánska. 

PROGRAMY PRO ŘEPSKÉ SENIORY

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

Ve středu 8. 1. 2020 prohrála boj se 
zákeřnou chorobou členka našeho 
klubu Zdeňka Stehlíková.

Zdeni, budeme na Tebe s láskou vzpo-
mínat a je nám moc líto, že již nikdy mezi 
nás nepřijdeš. Budeš nám moc chybět  
a nikdy nezapomeneme na Tvůj úžasný 
optimismus, který jsi kolem sebe šířila. 
Byla jsi velmi statečná, ale osud Ti ne-
přál…

VZPOMÍNAJÍ KAMARÁDKY Z KLUBU 
SENIORŮ CENTRUM

Chcete se dozvědět více o tom, proč není na Vánoce sníh, 
krajinu trápí nedostatek vody a lidi extrémní horka? Ve 
středu 12. 2. 2020 od 17 hod. vás Komunitní spolek 

Řepy srdečně zve na besedu se známým odborníkem, profeso-
rem RNDr. Jakubem Hruškou, CSc., do sálu KC Průhon. Jakub 
Hruška vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, pracu-
je v České geologické službě a Ústavu výzkumu globální změny 
AV ČR. Zabývá se problematikou ochrany přírody a krajiny, změ-
nou klimatu, vlivem kyselého deště na vody, půdy, lesy a ekolo-
gií zemědělské krajiny. Vstupné dobrovolné.

Foto: Ondřej Kolář

JAK KLIMA OVLIVŇUJE 
NÁŠ ŽIVOT

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

ské 17 vyhlášena jedna otázka, na kterou 
mohou soutěžící odpovědět do poslední-
ho dne v měsíci, ve kterém číslo zpravoda-
je vychází, a to buď e-mailem do redakce:
redakce@praha17.cz, písemnou formou, do-
ručenou do podatelny Úřadu městské čás-
ti. Součástí odpovědi musí být celé jméno 
a kontakt na soutěžícího (telefon, e-mail). 
Správné odpovědi budou na stránkách ča-
sopisu zveřejněny vždy ob číslo zpravodaje, 
tj. např. otázka ze září v listopadu...

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

ZA REDAKČNÍ RADU
JAN BÖSSER

SOUTĚŽ ŘEPSKÉ SEDMNÁCTKY
Redakce a Redakční rada Řepské sedmnáctky vyhlásila pro své čtenáře soutěž. 

Jedná se o soutěž pro znalce nejen historie Řep.

Řepský Všeználek
OTÁZKA Č. 6 – ÚNOR 2020

Otázka tohoto měsíce se týká řepské-
ho znaku, který je tvořen neobvyklým 
řepským křížem, před nímž je meč 
a jakási tkanina přes něj přehozená.

Únorový Řepský Všeználek se ptá: Co 
má symbolizovat, či připomínat, meč 
s přehozenou látkou?

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ
– PROSINEC 2019

Gottwaldova ulice byla rozdělena 
a  přejmenována na dnešní Čistovic-
kou a Žalanského.
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Davy zahraničních turistů zde nepot-
káte. Upomínkové předměty všeho 
druhu, sklenice s pozdravem „aus 

Prag“ tu nekoupíte. Ani náš dobrý voják 
vás z každé výlohy nenabádá ke klidu. Za 
tím vším musíte níž, třeba do Nerudovy uli-
ce nebo na Malou Stranu. A pokud si po-
třebujete doplnit něco z výstroje sovětské 
armády, tak přes Vltavu na Staré Město.

Zato si můžete posedět u dobré kávy 
nebo sklenky vína, zahřát se svařákem či 
horkou griotkou, procházet se a nechat se 
hladit nostalgií minulých staletí. Vítejte ve 
starých časech, na Novém Světě!

Název této lokality vychází z toho, že 
stála mimo Hradčany. Jako mnoho měst 
si prošla několika požáry. Po posledním, 
v roce 1541, se zástavba rozrostla až 
k Jelenímu příkopu. Za 1. republiky zde 
žila převážně chudina a lidé sloužící na 
Pražském hradě. Obyvatelé se tísnili v ma-
lých domcích, a tak když počasí dovolilo, 
žilo se na ulici a ve dvorcích za domy. 
Mezi domy se na šňůrách sušilo prádlo 
vyprané v potoku Brusnice. Obrázek jak 
ze staré Itálie.

Procházku můžeme začít na Pohořel-
ci, kam nás dopraví tramvaj č. 22 z Bílé 
Hory. Vystoupíme a ještě chvilku jdeme 
po směru jízdy Keplerovou ulicí. Pak již 
zahneme doprava a po schodech sestou-
píme do ulice Na Náspu. Jsme v bizarní 
pražské miničtvrti Nový Svět. Vpravo je 
zeď Černínské zahrady, vlevo jediný dům 
v této uličce. Za kterým oknem asi seděl 
a pročítal scénáře filmový režisér Karel 
Kachyňa? Zahneme doleva do Černínské 
ulice. Vpravo se tyčí zeď areálu kláštera 
kapucínů, jdeme z kopce po prastaré dlaž-
bě až na křižovatku ulic Černínská a Nový 
Svět. Ocitneme se na jakémsi náměstíčku, 
návsi či plácku v srdci Nového Světa.

Nelze přehlédnout dům č. 10 – U Raka 
– roubenku s šindelovou střechou. U Raka 
zřejmě proto, že zde kdysi tekl potok Brus-
nice, bohatý na raky. Dnes teče v podzemí. 
V 2. polovině minulého století dům kou-
pili nerozluční přátelé, spisovatelé Arnošt 
Lustig a Ota Pavel. Ovšem dlouho se z něj 
netěšili. Lustig v roce 1968 emigroval a Pa-
vel v roce 1973 zemřel. Dnešní podoba 
domu není původní. Je to replika. Dům 
v 90. letech totiž napadla dřevomorka. 
Dnes tu je mini hotel.

Naproti nás ještě zaujme malý přízemní 
domeček, přilepený mezi dva sousední 
a vyplňující posledních pár metrů, které na 
rohu zbyly. Má jedno okno a nemá dveře, 
pouze v omítce naznačený rám. Vchází 
se tam ze sousedního domu č. 27. Že by 
nejmenší dům v republice?

Jdeme dál. Přízemní okna jsou často 
jen několik centimetrů nad vozovkou, ně-

kdy se rám dotýká samotné dlažby, takže 
obyvatelé žijí vlastně částečně pod povr-
chem ulice. Asi musí svítit i ve dne. A co 
když napadne sníh? Také by mne zajímalo, 
jak je to zde s úklidem této bílé nadílky. 
Asi nebudu daleko od pravdy, že si musí 
místní často pomoci sami.

Mineme dům, kde bydlel houslista Jan 
Ondříček a kde se mu narodil i syn Franti-
šek, který se potatil. Naproti v domě U Zla-
té hvězdy, který má schody na kouzelnou 
pavlač, je malá útulná kavárna. Lze pose-
dět venku, ale pokud najdete místo uvnitř, 
můžete se kochat výhledem do Jeleního 
příkopu a na potok Brusnici. Ve vedlejším 
domě U Zlatého beránka měl v 60. letech 
svůj ateliér výtvarník Milan Knížák. Domy 
už budou jen po pravé straně. Vlevo za zdí 
se skrývá dětské hřiště a kousek dál letní 
scéna divadla Ungelt. Mineme dvoupat-
rový raně barokní dům U Zlatého hroznu, 
který byl příbytkem klavíristy a hudebního 
skladatele Rudolfa Frimla. V domě U Zlaté 
hrušky byla za 1. republiky krčma nevalné 
pověsti, dnes je to restaurace.

Jsme na konci ulice Nový Svět, na rohu 
Kanovnické ulice. Stávala tu brána, kte-
rou se vstupovalo na Hradčany. Zbořena 

byla kolem roku 1890. Poslední dům č. 1 
U Zlatého noha býval hostincem, v kterém 
nějaký čas bydlel asi nejslavnější obyvatel 
Nového Světa, matematik, astronom, ast-
rolog a alchymista Tycho de Brahe. Připo-
míná nám to pamětní deska.

Vraťme se však několik kroků zpět 
a stoupejme Kapucínskou ulicí kolem bu-
dovy Zařízení služeb Ministerstva vnitra. 
V pravotočivé zatáčce je na zdi pamětní 
deska obětem umučeným komunistic-
kou policií. Za zdí lze zahlédnou střechu 
budovy s mnoha komíny. Je to nechvalně 
známý „Domeček“, který byl za Rakous-
ka-Uherska vojenskou věznicí, pak sloužil 
gestapu a posléze komunistické Státní 
bezpečnosti jako vyšetřovací věznice či 
přesněji mučírna. V dobách nejkrvavějších 
vykonstruovaných politických procesů zde 
nelidsky trpěli hrdinové protinacistického 
odboje a českoslovenští vojáci. Mnoho 
z nich tak mohlo porovnat metody gesta-
pa a StB. Někteří tvrdí, že StB byla daleko 
brutálnější. Z věže nedaleké Loretánské 
kaple zní zvonkohra...

Podejdeme zděný, zastřešený a dle 
oken asi průchozí most spojující Loretu 
s klášterem kapucínů. Jsme na konci 
dnešní procházky starými časy. Může-
me si však Nový Svět projít ještě jednou 
v opačném směru. Možná si všimneme 
něčeho, co nám napoprvé uniklo. A mož-
ná se už stmívá a na Novém Světě se 
rozsvítily pouliční plynové lampy. A třeba 
ještě zvládneme něco dobrého k pití. 
Šťastnou cestu!

 TEXT A FOTO: JAN BÖSSER

 VÝLET – NOVÝ SVĚT

TIP NA VÝLET

PŘIHLÁŠKY V KC PRŮHON V KANCELÁŘI Č. 2. A NA WWW.PRUHON.CZ/KURZY

Sedmipirko
pobytový, od 4 let - 2. třída

27. 6. - 3. 7.
Cena 3.500 Kč

Vodácký tábor
Berounka

putovní, děti od 3. třídy
4. 7. - 10. 7.

Cena 3.900 Kč

Toulky s ky�rou
příměstský, 1. - 5. třída

7. 7. - 10. 7.
Cena 1.450 Kč Turisťáček

příměstský, 1. - 5. třída
13. 7. - 17. 7.

Cena 1.800 Kč

Tady a teď
příměstský, děti od 5. třídy

13. 7. - 17. 7.
Cena 1.800 Kč

Ce�a za pokladem 
I., II., III.

příměstský, 4 až 6 let
I. turnus 20. 7. - 24. 7.
II. turnus 27. 7. - 31. 7.

III. turnus 3. 8. - 7. 8.
Cena 1.800 Kč

Aerobik pro divky
I., II.

příměstský, 1. - 5. třída
I. turnus 20. 7. - 24. 7.
II. turnus 27. 7. - 31. 7.

Cena 1.800 Kč

Pu jeme za záž�ky
I., II.

příměstský, 1. - 5. třída
I. turnus 20. 7. - 24. 7.
II. turnus 27. 7. - 31. 7.

Cena 1.800 Kč

Sporťák pro kluky
příměstský, 1. - 5. třída

20. 7. - 24. 7.
Cena 1.800 Kč

Keramika
I., II.

příměstský, 1. - 5. třída
I. turnus 3. 8. - 7. 8.

II. turnus 10. 8. - 14. 8.
Cena 1.800 Kč

S Ťapkou na �opě
I., II.

příměstský, 1. - 5. třída
I. turnus 10. 8. - 14. 8.
II. turnus 17. 8. - 21. 8.

Cena 1.800 Kč

Máme rádi zviřa�
příměstský, 1. - 5. třída

7. 7. - 10. 7.
Cena 1.800 Kč

´

Poklad skř�ků
příměstský, 1. - 5. třída

29. 6. - 3. 7.
Cena 1.800 Kč

´
´

´

Příměstské 
tábory 2020

Pobytový
Putovní
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Putovní
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SLUŽBY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 !! SÁDROKARTONEM!!
RYCHLÉ A ČISTÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ, snížené stropy, 

kazetové podhledy, obklady stěn, vnitřní tepelné 
a zvukové izolace, příčky, oblouky, světelné 

rampy, poradenství a konzultace zdarma. 
Praxe 20 let, spolehlivost a kvalita. 

www. abalapraha.cz. 
Tel.: 603 414 039

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BYTY, NEMOVITOSTI

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

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

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

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

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

PŘIJMEME  NA  PRÁCI  
ZAMĚSTNANCE 

(ženu/muže i aktivní důchodce)

na lehkou čistou manuální práci 
(standardní fyzická zdatnost,

 dobrý zdravotní stav)
do ruční výroby

ve slušném prostředí 
na DPP, HPP,  ev. zkrácený úvazek

na pracoviště ve Zličíně 
(Lidečská ul.)

v blízkosti sídliště Řepy

pište nebo volejte   

Tel.: 775 349 074
E-mail: teiva@tiscali.cz

Požadavky: 
STRUČNÝ ŽIVOTOPIS
bezúhonnost, slušnost, 

pracovitost, spolehlivost, 
pilnost, zodpovědnost, poctivost, 

důvěryhodnost, pečlivost, chuť 
pracovat, pracovní návyky.

ŘÁDKOVÁ INZERCE:
1 řádek = 60 znaků včetně mezer. Cena: 97Kč vč. DPH
Max. 5 řádků / inzerát.
 
PLOŠNÁ INZERCE:
Skládá se z tzv. modulů. Rozměr 1 modulu: 59x33 mm.
♦ Cena za 1 modul: 847 Kč vč. DPH
♦ Cena za 4 moduly: 2 662 Kč. vč. DPH
♦ Cena za ½ strany: 8 470 Kč vč. DPH
♦ Celostrana: 15 730 Kč vč. DPH
Práce grafika je zahrnuta v ceně.
Náklad je 12 000 výtisků. Roznáší se do všech schránek v MČ Praha 17.

Veškeré informace naleznete na www.repy.cz, na hlavní straně, 
v sekci Řepská sedmnáctka.
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Veterinární klinika Delta
MVDr. Michael Růžička, s. r. o.

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00

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

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

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

www.studio-giaccomo.cz 
Nevanova 1070/35

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

●

 

Zájmové prográmky již od 1,5 roku
●

 

Provoz denně, Po - Pá 7:30 - 18:00
●

 

Celodenní stravování
●

 

Víkendové řádění
●

 

Prázdninový provoz
●

 

●

 

● Bezkonkurenční ceny, již od 40 Kč/hod.

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

První hodina zdarma :)

Všem mým zákazníkům děkuji 
za patnáctiletou přízeň. 

Naviděnou s vámi i s ostatními 
v další sezóně se těší Hana Pichlová.

www.dellu.cz tel.: 724 120 913

MASÁŽE

JUDr. Luboš Vosyka
advokát

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

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

u st. Lužiny, metro B.

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

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ
 

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA ZDARMA

ČISTÍRNA ODĚVŮ

LŮŽKOVINY

Hledáte stabilní práci 
v dostupné lokalitě?

Hotel Fortuna West***
přijme kolegy na pozice:

  Recepční

 Servírka / číšník
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Chcete u nás inzerovat?
Každé čtvrté, po sobě
jdoucí otištění,
je s 50% slevou.

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

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

AUTOBAZAR MOTOL

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

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

Adresa: Bělohorská 188/57, tel.: 731 650 892
mail: praktik@monse.cz, web: www.monse.cz

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

lékařské služby pro zaměstnavatele.

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

Prodáváte nemovitost?
Vím jak na to!
-  odhad Vaší nemovitosti zdarma
-  příprava nemovitosti k prodeji, rozsáhlý marketing
-  zpracovaní smluvní dokumentace
-  advokátní úschova a bezpečnost převodu peněz
- pomoc s fi nancováním

Iryna Bezugla
Certifi kovaná realitní makléřka 
T: +420 776 464 096
E: iryna.bezugla@re-max.cz

Řeporyjské nám. 16,
Praha 5, Řeporyje

Partner– byt 2+kk nebo 2+1 v Praze 6,
– RD v Praze 6 do 15 mil. Kč,
– byt 3+kk až 4+kk v Řepích

Pro své klienty 
hledám ke koupi:

7

SLEVA 
40%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt27 let
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Spolehlivý realitní makléř

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

Garance
KVALITY

20 let 
praxe

ING. SIMONA FEIGERLOVÁ - AKONTA 
otevírá

NOVOU ÚČETNÍ KANCELÁŘ 

Dlouholeté zkušenosti v oblasti vedení 
účetnictví, mezd, daní, insolvenčních 

řízení a exekucí. 
Roční zúčtování Daně z příjmu 2019.

Konzultace možná  o víkendech ve vlastní  
kanceláři v Chýni. Hovoříme také anglicky a rusky.

Kontakt: 734 138 058 
E-mail: simonafei@gmail.com

271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz
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Dostáváte Ř17 do schránky? 
Pokud tomu tak není,
kontaktujte redakci:
redakce@praha17.cz

Zpravodaj je roznášen 
každý měsíc do všech 
schránek v MČ Praha 17 
zdarma.

28-32 INZERCE.indd   32 28.01.20   15:44




