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Otevřený dopis radnímu na Magistrátu
hl. m. Prahy Adamu Zábranskému
Informace k rekonstrukci pošty
Finance na výuku jazyků přesunuty na další rok
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Z RADNICE

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
prázdniny se staly minulostí, podzimní dny
jsou na dohled a vy opět otvíráte naši Řepskou sedmnáctku.
Začíná nový školní rok, avšak patrně letos nejen žáci prvních ročníků, ale všechny
děti školou povinné i jejich rodiče, vyhlížejí
ke školním budovám s trochou obav. Koronavirová krize, která ovlivnila nejen školní
docházku, ale život nás všech na jaře, patrně ještě neřekla poslední sbohem, a tak
se musíme s nutnými opatřeními i nadále
vypořádat. Čeká na nás pravděpodobně
nejen opět povinné nošení roušek ve
veřejných budovách, školách či městské
hromadné dopravě, ale také omezení při
konání různých akcí. Právě z těchto důvodů
bylo nutné zrušit letošní Babí léto, které
bylo původně plánováno na druhou půli září.

ÚŘEDNÍ HODINY
Přesto však věřme, že situaci zvládneme a nebude nutné přistoupit k tak
razantním opatřením jako v jarním období.
V zářijovém čísle našeho časopisu si
mimo jiné můžete přečíst podrobnosti
k nutnému stěhování řepské pošty a opravě OC Řepy, informace z Centra sociálně
zdravotních služeb či rozhovor s Davidem
Pomahačem. A jelikož je září většinou ještě teplotně velmi přívětivý měsíc, zveme
vás opět na výlet – tentokrát do Zubrnic.
Věřím, že se Řepská sedmnáctka stane
vaším milým společníkem v nadcházejícím
podzimu.
PŘÍJEMNÉ ČTENÍ VÁM PŘEJE
RADKA SÁLUSOVÁ

AKTUÁLNĚ Z RADNICE
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách
www.repy.cz v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě v Odboru kanceláře starostky MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy.
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Obsluha a údržba odpadkových košů na psí
exkrementy, Praha-Řepy, 09/20-08/22“
Rada vzala na vědomí předloženou
důvodovou zprávu a souhlasila se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na
služby „Obsluha a údržba odpadkových
košů na psí exkrementy, Praha-Řepy,
09/20-08/22“.
Urbanistická studie centra sídliště Řepy
(okolí OC Řepy)
Rada se seznámila s rozpracovanou
Urbanistickou studií centra sídliště Řepy
(okolí OC Řepy) při ul. Makovského, Skuteckého a Bazovského, Praha-Řepy.
Rada nesouhlasila s předloženou Urbanistickou studií centra sídliště Řepy
vzhledem k tomu, že:
– neodpovídá původnímu záměru MČ Praha 17 ani představám o životě v Řepích
prosazovaných ÚMČ Praha 17;
– není v souladu se Strategickým plánem
pro MČ Praha 17;
– navrhuje neúnosné zahuštění výstavby
několika vysokopodlažními domy na relativně malém území v okolí OC Řepy,
což není v zájmu MČ Praha 17;
– zabírá pro parkování stávající zelené plochy ve velkém rozsahu, což není v zájmu
MČ Praha 17.
Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s rozpracovanou Urbanistickou studií

centra sídliště Řepy a souhlasit s ukončením prací na této studii.
Povolení výjimky z počtu dětí a žáků ve
školách zřizovaných MČ Praha 17 pro
školní rok 2020/2021
Rada vzala na vědomí důvodovou zprávu k žádostem ředitelek základních a mateřských škol o schválení výjimky z počtu
dětí a žáků na jednotlivé třídy.
Rada souhlasila s navýšením počtu dětí
a žáků na jednotlivé třídy základních a mateřských škol pro školní rok 2020/2021
takto:
1. 26 dětí na třídu ve čtyřech třídách pracoviště Sluníčko a jedné třídě pracoviště Duha v MŠ Laudova se speciálními třídami
2. 26 dětí na třídu v pěti třídách, 27 dětí ve
čtyřech třídách v MŠ Bendova
3. 25 dětí na třídu v pěti třídách v MŠ Socháňova
4. 25 dětí na třídu ve čtyřech třídách
v MŠ Pastelka
5. 17 žáků v přípravné třídě v ZŠ genpor.
Fr. Peřiny.

Úřadu MČ Praha 17

Žalanského 291, Španielova 1280,
Makovského 1141, Bendova 1121:
Pondělí
8.00–12.00/13.00–17.30
Středa
8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek
7.30–11.00
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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Vedoucím okrsku je komisař Vladimír Bernát tel. 778 765 904, zástupce
Bc. Roman Bartošák, tel. 778 701 032.
(kontakty dostupné pouze v pracovní
době: Po-Pá 7.30 – 16 hod.)
Seznam okrskářů:
Bohuslav Holan
Minář Vlastimil
Martin Žákovský
Bc. Roman Bartošák

tel. 778 701 945
tel. 778 701 949
tel. 778 701 944
tel. 778 702 032

Ctibor Čeleda
David Hanc
Mgr. Věra Menšíková
Lenka Abrahamová

tel. 778 701 998
tel. 778 702 035
tel. 778 702 031
tel. 778 701 943

dočasně neobsazen
Aleš Rajtr
Martin Cásek

tel. 778 701 906
tel. 778 701 984
tel. 778 701 997

www.repy.cz
02-03.indd 3

SLOVO STAROSTKY

17.08.2020 17:20:24

17.08.2020 17:20:24

17.08.2020 17:20:24
17.08.2020 17:20:24

Veronika Börnerová
Tomáš Erben
Jiří Žáček

tel. 778 701 982
tel. 778 701 996
tel. 778 702 033

Vzhledem k tomu, že jednotliví strážníci mají různý režim služeb, může se
stávat, že nebudou přijímat hovor na uvedeném mobilním telefonu, či telefon nebude dostupný. V takovém případě volejte
prosím tel.č. 235 316 122 (úřední hodiny
od 9 do 18 hod.), nebo 222 025 721-2
(operační středisko obvodního ředitelství – nepřetržitý provoz).
TOMÁŠ NAVRÁTIL,
ZÁSTUPCE ŘEDITELE
OŘ MP PRAHA 13

Vážení čtenáři,
přichází září, nastává nový školní rok
a s blížícím se podzimem všichni napjatě
očekáváme vývoj situace a nová nařízení
vlády v souvislosti s koronavirovou krizí,
která naše životy zasáhla na jaře. Již v minulých týdnech jsme vyslechli mnohé návrhy různých nařízení, některé se však obratem opět zrušily či upravily. Nezbývá, než
vyčkat, co nám nové týdny přinesou. My
jsme samozřejmě pilně pracovali na přípravě našich škol, kam se konečně vrátí žáci,
někteří po opravdu dlouhé, půlroční pauze.
Již na jaře jsme všechna školská zařízení
na našem území zabezpečili hygienickými
i dezinfekčními prostředky. Těchto prostředků jsme nakoupili dostatek, takže školy mají
zásoby na eventuální druhou vlnu, která by
mohla přijít na podzim. Před návratem žáků
byly všechny prostory dezinfikovány, u vstupů do budov a školních jídelen jsou nainstalovány dávkovače dezinfekčních prostředků,
v případě potřeby počítáme s používáním
ochranných štítů či roušek.
Pokud by opět nastala situace, kdy by bylo
nutné zavést distanční výuku, jsme připraveni
učitelům poskytnout potřebnou techniku.
Dalším palčivým problémem, který nás
v poslední době trápí, je přidělování magistrátních bytů v Řepích početným rodinám
nepřizpůsobivých občanů z celé České
republiky. V srpnu jsem vyvolala jednání na
Magistrátu hlavního města Prahy, protože
s tímto postupem zásadně nesouhlasím.
Podrobnosti naleznete na straně 5.
Věřím, že předpovědi týkající se druhé
vlny koronaviru se nenaplní a podzimní
týdny prožijeme co nejklidněji.
VAŠE STAROSTKA
JITKA SYNKOVÁ
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OBCHODNÍ CENTRUM ŘEPY ZÍSKÁ
PO 28 LETECH ZCELA NOVOU PODOBU

O

bchodní centrum Řepy v Praze 17
čeká po prázdninách zásadní rekonstrukce. Od prosince 2017 je stavba v portfoliu společnosti Trikaya, která pro
ni nyní získala stavební povolení na renovaci a pustí se tak do vůbec prvních rozsáhlejších stavebních úprav od dob její kolaudace
v roce 1992. Stavební práce začnou v září
a potrvají do konce příštího roku.
Obchodní centrum Řepy je momentálně rozděleno do dvou samostatných
budov, které nabízejí mix služeb a obchodů. Vizí společnosti Trikaya je spojit
obě v jednu a vytvořit tak multifunkční
centrum, kde návštěvníci najdou vše, co
v každodenním životě potřebují, na jednom místě. Změní se i uspořádání pater.
Nová multifunkční budova bude složena

ze tří pater obchodů a zbývající dvě patra
budou k dispozici pro služby, kanceláře
a sportovně-relaxační aktivity.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
REKONSTRUKCE

První etapa rekonstrukce je nyní již u konce. Začala na podzim loňského roku a spočívala v přestěhování Policie ČR do nových
prostor, které společnost Trikaya v květnu
2020 zkolaudovala. Příslušníci Policie ČR
jsou tak prvními uživateli zcela nových zrekonstruovaných prostor centra.
Druhá etapa přestavby počítá s uzavřením celé budovy A, která je v těsné
blízkosti zastávky MHD, k 1. září 2020.
Do stávající budovy B, která zůstane
v provozu, se přestěhují bankomaty Ko-

merční banky a Air Bank a také menší
provizorní jednotka České spořitelny, které
budou po celou dobu této části rekonstrukce k dispozici v prostorách u vstupu do
supermarketu Albert. Po dobu této etapy
rekonstrukce v OC Řepy nebude k dispozici pobočka České pošty.
Dokončení této etapy a stěhování nájemců zpět do zrenovované části centra
se uskuteční na přelomu května a června
roku 2021.
V druhé polovině příštího roku pak dojde na rekonstrukci budovy B a propojení
obou budov v jednu obchodní pasáž.
ZDROJ: PETRA FILSAKOVÁ,
EWING PR

INFORMACE
K REKONSTRUKCI POŠTY
Pobočka České pošty Praha 618 v Obchodním centru
Shoping point Řepy (OC Řepy), neboli OVUS,
se kvůli plánované rekonstrukci celé budovy
uzavřela k 29. 8. 2020.

P

oskytování veškerých služeb po
dobu rekonstrukce převezme od
31. 8. 2020 pošta Praha 515 sídlící na adrese Hábova 1516/3, 155 00 Stodůlky. Celé obchodní centrum se uzavře
k 1. 9. 2020.
Rekonstrukce OC Řepy byla několikrát odložena. Česká pošta se rozhodla
jako jedinou možnou a nejschůdnější variantu přesunout veškeré služby
z řepské pošty na poštu Praha 515 ve
Stodůlkách. Sem se přesune veškerá
personální kapacita naší pošty a zároveň
bude rozšířena pobočka ve Stodůlkách
o další přepážky. MČ Praha 17 nabízela
České poště zřízení infocentra v městských prostorách. Bohužel, vzhledem
k odkladům rekonstrukce toto infocentrum nebude zřízeno.
Pobočka pošty Praha 515 ve Stodůlkách je z Řep dostupná nejrychleji autobusem linky 225 do stanice „Stodůlky“.
Příjezd je bezbariérový, stejně jako odjezd. Trasa z Řep do Stodůlek je popsána
v reportáži, kterou jsme pro vás natočili

společně s Monikou Čermákovou a umístili na webové stránky městské části.
Oznámené zásilky budou ukládány
u pošty Praha 515, pokud nezvolíte jinou
pobočku, která vám vyhovuje.
Příjemci důchodů si současně mohou
požádat o doručení důchodů v místě jejich trvalého nebo přechodného bydliště.
Senioři se mohou o případnou pomoc
obracet na Centrum sociálních a zdravotních služeb.
Hodiny pro veřejnost na poště Praha
515 jsou v rozsahu ve všední dny od 8.00
do 19.00, v sobotu pak od 9.00 do 13.00
hodin.
Pro případné dotazy související s rekonstrukcí, dočasným uzavřením, poskytovanými službami v náhradní pobočce apod.
bude k 1. 9. 2020 zřízena e-mailová adresa České pošty: podpora.p618@cpost.cz
a speciální telefonní linka s číslem 608
810 235. Zde bude možné konzultovat
vaše dotazy.
JIŘÍ HOLUB

Česká pošta, Praha 618,
Makovského 1349/2a,
bude od 29. 8. 2020
pro veřejnost DOČASNĚ
UZAVŘENA.

KCE
REKONSTRU
Poskytování všech poštovních
služeb po dobu rekonstrukce
bude od 31. 8. 2020 zajištěno
na poště:

Praha 515, Hábova 1516/3,
155 00 Stodůlky.
MH
to s č.
do zastávky tod lky.
d . .
de z ízena
e mailová adresa eské o ty
podpora.p618@cpost.cz
a s eciální tele onní linka
s číslem 608 810 235.
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OTEVŘENÝ DOPIS RADNÍMU NA MAGISTRÁTU
HL. M. PRAHY ADAMU ZÁBRANSKÉMU ZA PIRÁTY
Vážení občané,
ve vedení naší městské části jsem již 14 let. Za tuto dobu jsem zažila několik primátorů a různých koalic na Magistrátu hlavního města Prahy. Ale nikdy se mi nestalo, abych musela řešit nesmyslnou
politiku koalice z magistrátu. Současná koalice Pirátů, Praha Sobě
a TOP09, KDU-ČSL a STAN si z naší městské části dělá pokusného
králíka v podobě sociálních experimentů se začleňováním početných
rodin nepřizpůsobivých občanů, a to doslova z celé České republiky.
Magistrát v naší městské části vlastní 585 bytů, které pod heslem

„Sociální zabydlování“, začal přidělovat početným rodinám z ubytoven. Jak mi bylo osobně řečeno radním pro bydlení a transparentnost
Adamem Zábranským (Piráti), jedná se o vytvoření sociálního mixu.
Já osobně takovéto experimenty odmítám a budu bojovat
za to, aby Řepy byly stále dobrým místem pro život. Své argumenty proti postupu magistrátu jsem shrnula v otevřeném
dopise Adamu Zábranskému. Pokud nesouhlasíte s postupem
magistrátu, napište prosím přímo panu radnímu na e-mail:
Adam.Zabransky@praha.eu

VÁŽENÝ PANE RADNÍ,

tímto otevřeným dopisem reaguji na naši společnou schůzku ze
dne 19. 8. 2020, o kterou jsem Vás požádala. Schůzky se společně se mnou zúčastnil také místostarosta naší městské části
Praha 17 pan Jiří Masopust, který má na starosti správu obecního majetku naší městské části.
Jak jistě víte, Řepy jsou umístěny na relativně malém území,
ale s velkou hustotou zastavění a počtem obyvatel. Hlavní město
Praha vlastní v naší městské části celkem 585 bytů, což je druhý
největší počet mezi ostatními městskými částmi.
V minulosti jsme si v Řepích nechali zpracovat demografickou
studii, abychom mohli plánovat rozvoj naší městské části, podle předpokládaného vývoje počtu obyvatel, jejich stáří a sociálního postavení.
Nemáme problém s umisťováním dětí do mateřských a základní škol.
Máme velké množství dětských hřišť a sportovišť. Kriminalita v naší
městské části byla na jedné z nejnižších úrovní z celé Prahy.
Jsem proto velmi rozhořčena a zklamána, když jsem se dozvěděla, že Magistrát hl. m. Prahy pod Vaším vedením a s heslem „Sociální zabydlování“ začal ve spolupráci s neziskovými
organizacemi vytipovávat rodiny z celé České republiky, které žijí
na ubytovnách, a přidělovat jim magistrátní byty v Praze, konkrétně v naší městské části. Podle Vašich slov má jít o vytvoření
sociálního mixu. Toto vše je výsledek změny pravidel přidělování
magistrátních bytů, které Vaše koalice změnila. Mladí lidé z Prahy
tak nemají šanci magistrátní byt získat.
V uplynulých dvou měsících byly magistrátní byty přiděleny
těmto početným rodinám i u nás. Bohužel, již nyní jsme zaznamenali nejen řadu stížností od občanů na chování našich nových
sousedů, ale dokonce i nárůst kriminality.
Vzhledem k předchozímu neúspěšnému jednání, které u Vás na
toto téma proběhlo s naším bývalým místostarostou, vyvolala jsem
sama další jednání přímo s Vámi. Jak jsem Vám sdělila, odmítám
Vaše experimenty s vytvářením sociálního mixu. Představitelé Vaší
strany často mluví o tom, co Praze chybí, a že Praha by se měla
přiblížit západním metropolím. Já tvrdím, že jediné, co Praze chybí,
jsou různá ghetta a no-go zóny. Nedovolím, aby se pod Vaší taktovkou něco podobného stalo u nás v Řepích, mimo jiné protože:
■ Městská část Praha 17 má díky zmiňované demografické studii dostatečnou kapacitu v mateřských i základních školách
pro všechny řepské děti, ovšem nepočítá s masivním nárůstem rodin.
■ V případě přidělení bytů většímu množství sociálně slabších
rodin, MČ nepokryje svou kapacitou sociálního odboru jejich
požadavky.
■ Vzhledem k současné situaci již považuji za důležité zmínit
i fakt, že MČ Praha 17 nemá stálou služebnu městské policie
a využívá strážníky z Prahy 13.
■ Masivnější nárůst občanů by způsobil potíže i v lékařské péči,
která je už nyní těsně pod hranicí dostatečnosti.
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Dům č. 1146-1148 v ulici Makovského, kde jsou byty ve vlastnictví magistrátu.

Co se týče přidělování bytů naší městské části, pro ně máme
jasná pravidla. Jedním z nich je trvalé bydliště na našem území,
a to po dobu nejméně tří let. Je mi stále s podivem, proč jsou
byty v majetku hlavního města Prahy přidělovány nepřizpůsobivým občanům z různých koutů České republiky. V souvislosti
s touto situací bych ráda zmínila i fakt, že se na nás obrátila řada
lékařů, zdravotních sester či záchranářů, kteří pracují v sousední
Fakultní nemocnici Motol či nemocnici Na Homolce a dojíždí do
magistrátních bytů, které jsou na Černém Mostě. Nebylo by žádoucí, aby těmto lidem, kteří každý den zachraňují lidské životy,
byl dopřán komfort bydlení v těsné blízkosti jejich pracoviště
a nebyli nuceni dojíždět přes celou Prahu?
Na závěr mého dopisu mi dovolte alespoň dvě otázky k zamyšlení.
Myslíte si, že tyto Vaše kroky nejsou diskriminační?
Proč nemají šanci získat magistrátní byt třeba mladí lidé z Prahy,
kteří se chtějí odstěhovat od rodičů?
Moc dobře víte, jaká je situace na trhu s bydlením a Vaše kroky
ji ještě zhoršují. Žádná nová výstavba magistrátních bytů situaci
na trhu s bydlením jen tak nevyřeší. Kdyby ale mladí měli možnost získat magistrátní byt, byl by to alespoň jeden vstřícný krok.
Vážený pane radní, apeluji na Vás, abyste přehodnotil záměr
sestěhovávat do naší klidné městské části sociálně slabé rodiny
z ubytoven z celé České republiky.
S ÚCTOU
PHDR. JITKA SYNKOVÁ,
STAROSTKA MČ PRAHA 17
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INFORMUJEME

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

P

Řepský
Všeználek

o celý rok, počínaje zářím 2019 a konče červencovo-srpnovým číslem v roce 2020, byla v každé Řepské 17 vyhlášena jedna otázka, na kterou mohli soutěžící odpovědět
do posledního dne v měsíci, v kterém číslo zpravodaje vychází.
Správné odpovědi byly na stránkách časopisu zveřejněny vždy
ob číslo zpravodaje, tj. např. otázka ze září v listopadu...
Uzávěrka celé soutěže byla 31. 8. 2020.
Výherci budou odměněni zajímavými věcnými dary.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ – ČERVEN 2020
Autobusové garáže Řepy byly uvedeny do provozu 15. srpna 1982.
foto: Archiv KZ Řepy

LÓGR PRO
ŘEPSKÉ ŽÍŽALY

K

omunitní zahrada na konečné tramvají vznikla na pozemku, který ještě v první polovině minulého století byl polem,
ale postupně byl využíván jen jako parkoviště či plocha pro
stavební odpad. Není tedy divu, že půda na pozemku zahrady
není žádná úrodná černozem.
Pěstování zeleniny chce Komunitní spolek v budoucnu realizovat hlavně ve vyvýšených záhonech. Tam se sice bude část
zeminy kupovat, ale je jasné, že bez pravidelné dodávky živin se
zahrada neobejde. Také proto byl založen kompost, do kterého
přispívají i mnozí nečlenové spolku. Je to vzájemně výhodná
spolupráce – lidé se zbaví bioodpadu, který je jim hloupé vyhazovat do směsi, a tento materiál se bez dalších nároků na energie vrací tam, odkud přišel – do půdy a následně do potravy lidí
i dalších živočichů. Žížaly jsou jen jedním (asi nejviditelnějším)
z mnoha druhů organismů, které se na zpracování kompostu
podílejí. A možná už jste slyšeli, že žížaly milují lógr. A my lidé
milujeme kávu... Tak proč bychom to nedali dohromady? Už
vidíte ten krásně začarovaný kruh? Proto se lidé v Komunitním
spolku rozhodli, že zkusí oslovit řepské restaurace, hospody,
cukrárny, zda by byly ochotné lógr pro zahradu sbírat a podporovat tak dobrou věc. Zatím svoji pomoc přislíbili v Šenkovně,
Twin Lids a v restauraci Sokol. Budeme se postupně ptát i jinde
v Řepích. Můžete nám v tom POMOCI. Buď zkusit přesvědčit
personál ve svém oblíbeném podniku (nemusí být nutně z Řep),
nebo třeba sbírat lógr z kávovaru v práci či doma. ANI ZRNKO
NAZMAR!
ING. IVANA ŠTĚTINOVÁ
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KZREPY
KZREPY@GMAIL.COM

ZA REDAKČNÍ RADU JAN BÖSSER

PC KURZY PRO SENIORY

V

červnu proběhlo další kolo kurzů základů práce s PC pro
seniory v Centru sociálně zdravotních služeb. Tento kurz
proběhl již mnohokrát, avšak přesto byl jakoby první. Kvůli mimořádné situaci začal později v intenzivnějším rytmu a z hygienických důvodů byla snížena kapacita a nastavena přísnější
pravidla pro účastníky.
Přes tato omezení kurzem úspěšně prošlo sedm účastníků,
kteří byli seznámeni s tím, co počítače jsou, co všechno na nich
lze dělat a základech práce ve Windows 10. Lektor kurzu, David
Živor, ke své koncepci řekl: „Nedělám si ambice, že je všechno
naučím, ale chci jim ukázat, co všechno lze s počítači dělat, aby
se později mohli ptát dětí a vnoučat na konkrétní věci. Když přátelům popisuji, co tam děláme, žertovně odpovídám, že učím
babičky spamovat.“
Osnova deseti setkání zahrnuje seznámení s počítačem a jeho
příslušenstvím, základy práce ve Windows 10, posílání e-mailů,
vyhledávání a nakupování na Internetu. V každém z kurzů se
vždy sejde pestrá skupina lidí s nejrůznějšími zkušenostmi s počítačem. Vždy je proto pro mě výzvou, jak kurz postavit, aby byl
přínosem pro všechny. Nejpopulárnějším tématem je na každém
z kurzů bezkonkurenčně odpověď na dotaz: „Jak stáhnout fotky
z mobilu a poslat je příbuzným na e-mail?“
Věřím, že tyto kurzy byly přínosem všem účastníkům, které
jsem s prací na PC seznámil.
Doufám, že se díky kurzům počítačů bojí méně. Do budoucna
připravujeme pokračování – další kurzy, které (pokud to situace
dovolí) začnou od října a nebudou se věnovat pouze základům
práce s PC, ale chceme je zaměřit nějak konkrétněji – třeba práce
na chytrých telefonech a tabletech s Androidem.
DAVID ŽIVOR, DIS.
LEKTOR PC KURZŮ
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CO VÁS ZAJÍMÁ

FINANCE NA VÝUKU JAZYKŮ PŘESUNUTY NA DALŠÍ ROK

P

rogram pro podporu kvality výuky cizích jazyků v základních školách MČ
Praha 17 „My ve světě – svět u nás“,
který finančně podporuje Prague Airport
– Letiště Praha, u nás funguje již od roku
2012. Letošní ročník se bohužel kvůli koronaviru neuskutečnil. Starostce Jitce Synkové se podařilo s Letištěm Praha uzavřít
dodatek smlouvy a dar ve výši 441.520 Kč
bude čerpán ve školním roce 2020/2021.
Od roku 2012 Letiště Praha a.s. finančně podpořilo projekt „My ve světě – svět
u nás“ částkou téměř 3,3 miliónu korun.
Na dlouhodobé studijní cesty již vycestovalo
681 a na krátkodobé studijní cesty 717 žáků
řepských základních škol. Do programu se
zároveň zapojilo 30 učitelů. Hlavní volený jazyk je angličtina a výjezdy směřují do Anglie.
Žáci škol prošli mnoha destinacemi např.
Stratford n. Avonou, Oxford, York, Cornwall,
Eastbourne, Worthing, Porsmouth, Wales,
Skotsko. Jako druhý jazyk je volena němčina
a výjezdy jsou tedy směřovány do zemí mluvících německy např. Německo, Rakousko,

foto: Archiv ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Švýcarsko. Přehlídka destinací je opět pestrá – Berlín, Drážďany, Moritzburg, Mnichov,
Salzburg, Linz, Řezno, Brémy, národní parky
Hartz, Berchtesgaden, Bavorský les.

Pro žáky i učitele je tento program velkým
přínosem a věříme, že jeho realizace bude
možná i v dalších letech.
JIŘÍ HOLUB

CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH
SLUŽEB SE PŘEDSTAVUJE
TERÉNNÍ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Dnes mi dovolte vás blíže seznámit s činností terénní pečovatelské služby, která je
jednou z kapacitně největších služeb. Jedná se o registrovanou sociální službu dle
zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách. Službu poskytujeme v přirozeném prostředí klientů, tedy v jejich
domácnostech.
Naši pečovatelé jsou profesionálně
vyškolení pracovníci, kteří poskytují pro
naše klienty (občany Řep, Sobína a Zličína) každý den v roce od 7 do 19 hodin
tyto služby:
■ pečovatelské úkony spojené s chodem
domácnosti (úklid domácnosti, praní
a žehlení prádla, vyřizování záležitostí
v zájmu klienta – např. lékárna, úřady)
■ činnosti spojené s péčí o vlastní osobu
(podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při osobní hygieně, základní péče
o vlasy a nehty, doprovázení např. na
úřady, k lékaři)
■ zajištění stravy (donáška obědů, nákupy, podávání jídla a pití).
Podmínkou pro poskytování služby je
podání žádosti o poskytnutí pečovatel-
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aplikace injekcí, dalších léčiv
aplikace inzulinu, včetně zaučení
zavedení permanentního katétru u žen
kontroly stavu klienta a předávání informací lékaři
■ paliativní péče

ské služby, následuje uzavření smlouvy
klienta s CSZS a domluvení na rozsahu
poskytování služeb. O rozsahu služeb
a frekvenci jejich využití rozhoduje výhradně klient sám na základě nabídky
kapacity CSZS.

■
■
■
■

DOMÁCÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČE

Podmínkou pro poskytování služby je
indikace ošetřujícího lékaře či zdravotnického zařízení dle dostupné kapacity
domácí zdravotní péče.

Další službou, kterou nabízíme je domácí zdravotní péče, někdy je známá pod
názvem „home care“. Jedná se o služby poskytované zdravotními sestrami
v domácnostech našich klientů na základě indikace lékaře. Péče je hrazena ze
zdravotního pojištění, bez finanční spoluúčasti klienta.
Naše sestřičky jsou odbornice na danou
problematiku, jsou zkušené, empatické
a aktivně se zajímají o klienty a jejich
potřeby.
Služby poskytujeme v průběhu celého
týdne od 7 do 19 hodin.
Pro naše klienty vykonáváme nejčastěji tyto úkony:
■ odběry biologického materiálu a doručení do laboratoře
■ převazy

Vážení čtenáři,
budeme velmi rádi, když se na nás obrátíte. Veškeré informace získáte u našich kolegů v recepci v Bendově ulici
1121, Praha 17, v pracovní době pondělí–pátek od 7 do 15.30 hod. (pondělí a středa do 17.30 hod.) nebo telefonicky na číslech 235 314 141 nebo
mobil 777 575 117, případně emailem
na cszs@iol.cz.
Veškeré informace (žádost, vnitřní
pravidla, úhradovník) jsou na webových stránkách www.cszs.cz k dispozici.
PHDR. JINDŘICH KADLEC,
ŘEDITEL CSZS
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY V ZÁŘÍ
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY (VOK) budou přistavovány ve
všední dny v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod. a o víkendu
od 12 do 16 hod. Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou
na daném stanovišti zůstávat přes noc.
3. 9.
4. 9.
5. 9.
10. 9.
11. 9.
17. 9.
18. 9.
19. 9.
25. 9.

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

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

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

CO LZE ODLOŽIT DO VOK

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

NEBEZPEČNÝ ODPAD
V RÁMCI organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně
odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:
• rozpouštědla • kyseliny • zásady • fotochemikálie • pesticidy
• zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry) • olej a tuk
(kromě jedlého) • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) • léčiva
• baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!
Možno odevzdat i jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích).

TRASA A – 3. 9. – ČTVRTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu)
křižovatka ul. Severýnova - Kolínova
křižovatka ul. Žalanského - Ke Kaménce
ul. Čistovická (parkoviště proti Scuderia Praha)
křižovatka ul. Opuková - Boršovská
křižovatka ul. Třanovského - Čistovická
křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu - Opuková
křižovatka ul. K Motolu - Čistovická

TRASA B – 8. 10. – ČTVRTEK

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

15.00-15.20
15.30-15.50
16.00-16.20
16.30-16.50
17.00-17.20
17.30-17.50
18.00-18.20
18.30-18.50
15.00-15.20
15.30-15.50
16.00-16.20
16.30-16.50
17.00-17.20
17.30-17.50
18.00-18.20
18.30-18.50

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

CO NELZE ODLOŽIT DO VOK

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

SBĚRNÉ DVORY
Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběrných dvorech:
• Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 736 518 204
• Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova, tel.: 731 142 348
Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18.00 hod. (v zimním období
do 17.00 hod.), sobota: 8.30 – 15.00 hod.
ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

KAM S BIOODPADEM
Stanoviště BIOVOK:
6. 9. 9-12 hod.
13. 9. 13-16 hod.
19. 9. 9-12 hod.
20. 9. 9-12 hod.
27. 9. 13-16 hod.

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

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.
Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky
rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina,
skořápky od vajec apod.
Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné
piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.
Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy.
UPOZORNĚNÍ!
Biovoky budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, v případě naplnění kontejneru před koncem doby přistavení budou kontejnery měněny za prázdné.
ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

DŘEVORUBECKÉ
ZÁVODY NA ALTÁNU
V LESOPARKU
Rozsáhlý areál lesoparku, který vznikl v roce 2014, nabízí celou řadu
atrakcí pro všechny věkové kategorie. Horní části dominuje 9 metrů
vysoká rozhledna se skluzavkou, je zde k vidění ptačí vyhlídka nebo
cvičiště pro pejsky. V dolní části kromě obvyklých prolézaček a skluzavek mohou děti vyzkoušet trampolíny zapuštěné v zemi, lanovku nebo
6 metrů dlouhou skluzavku ve svahu. Nechybí závěsné a kladinové
houpačky. Zajímavé jsou hudební a zvukové atrakce jako dendrofon či
parabolická ucha. Pro sportovce je tu posilovna.
JIŘÍ HOLUB

A

ktivní Lesopark Řepy zažil koncem června „dřevorubecké
závody“. Neznámý pachatel sekyrou přesekal tři akátové
sloupy, které podpírají střechu. „Za těch téměř deset let,
co jsem na radnici, už jsem něco zažil. U tohoto činu mi zůstává rozum stát. Jestli dotyčný trénoval na dřevorubeckou soutěž,
tak mu držím palce, ať se dostane na mistrovství světa někde na
druhém konci zeměkoule a už se k nám nikdy nevrací,“ komentoval počínání neznámého vandala místostarosta Martin Marek.
Altán byl bezprostředně po prošetření Policií ČR dočasně
opraven. „Sloupy jsou z akátového dřeva, které nyní není k dispozici. Dočasně jsou nahrazeny smrkovými. Za akátové budou
vyměněny během zimního období. Altán je zcela bezpečný,“
doplnil Martin Marek.

foto: Archiv Martina Marka

DEJTE BIOODPADU DRUHOU ŠANCI!
POŘIĎTE MU HNĚDOU BIOPOPELNICI

J

en v hnědé BIOpopelnici dostane rostlinný odpad z domácností šanci být ještě užitečný.

HNĚDÁ BIOPOPELNICE? TU NEMÁM…

Vy možná ještě ne, ale přes 13 000 pražských domácností už ano.
Chcete ji? Pokud jste vlastník nemovitosti, sdružení vlastníků, bytové družstvo apod., stačí vyplnit a odeslat formulář, který najdete na https://bio.praha.eu/formular/. Jako běžný nájemník požádejte o objednání BIOpopelnice povolanou osobu. Svoz bioodpadu je
pro vlastníky nemovitostí volitelný a poplatek za svoz je nastaven
v podobném režimu jako starý známý poplatek za směsný komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Celé to má
také finanční výhodu. BIOpopelnice vám navíc totiž sníží poplatky
za odvoz odpadu. Po převzetí služby pod Magistrát hl. m. Prahy je
pro vlastníky nemovitostí, kteří již nyní využívají BIOpopelnici, cena
snížena o 50 % oproti cenám z loňského roku. Zároveň je umožněno vlastníkům nemovitostí objednat si kromě četností svozu 1x za
14 dní i častější odvoz, a to 1x nebo 2x týdně.

POPLATEK ZA SVOZ BIOODPADU ZA MĚSÍC V KČ
Četnost obsluhy
/objem nádoby
120 litrů
240 litrů
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1x za
2 týdny
56
90

1x za
týden
112
179

2x za
týden
224
359

JE TO SNADNÉ!

Abyste věděli, co do BIOpopelnice na rostlinný odpad patří a co
ne, nabízíme vám přehledný seznam.

ANO

zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů) •
čajové sáčky, kávové sedliny včetně papírových filtrů • květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květináče) • tráva, plevel, drny se
zeminou • košťály a celé rostliny, zbytky rostlin • listí • větve
keřů i stromů • piliny, hobliny, kůra, štěpka • seno, sláma •
vychladlý popel ze spalování dřeva

NE

maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže • mléčné výrobky
• vajíčka (včetně skořápek) • zbytky obsahující suroviny živočišného původu • prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky • skořápky
z ořechů, pecky z ovoce • jedlý olej a tuk • zvířecí exkrementy
• peří, chlupy, vlasy • uhynulá zvířata • znečištěné piliny, hobliny, kůra, štěpka • nebezpečné odpady • obalové materiály •
vlhčené ubrousky
WEBOVÉ STRÁNKY: HTTPS://BIOODPAD.PRAHA.EU/
E-MAIL: BIOODPAD@PRAHA.EU, BIO@PSAS.CZ
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ:
HTTPS://BIO.PRAHA.EU/FORMULAR/
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ROZHOVOR

foto: Vítek Bedrna

#ZAŽÍT ŘEPY JINAK

DAVID POMAHAČ – POVÍDÁNÍ
O PRÁCI, KAVÁRNĚ, HUDBĚ
A O ŽITÍ A PŘEŽITÍ.

Z

a těch pár let, co připravujeme festival Zažít Řepy Jinak, jste si možná mnozí všimli, že se snažíme zvát
hudebníky, kteří jsou s námi spojeni osobně nebo jak se říká, srdcově. S hudebníkem Davidem Pomahačem jsme se neznali. Ale jeho první sólová deska „Do tmy
je daleko“, zasáhla přímo do srdce. A nejen mě. Posloucháme ji celá rodina včetně mých malých dětí. Nakazili jsme jí celý
náš festivalový organizační tým a věřím,
že tím nakazíme i festivalové řepské publikum. Víc už asi není potřeba dodávat.
Myslím si, že vše důležité zaznělo během
rozhovoru a co nezaznělo si budete moci
poslechnout 5. září na našem festivalu.
Takže zjišťuji, že jsi krom jiného i kavárník? Děláš to dlouho, nebo to je novinka?
Novinka ani ne. Vystřídal jsem pár podniků,
které jsem buď vedl nebo provozoval a teď

máme svoji kavárnu. Nedělám to samozřejmě sám a jsem v této kavárně spíš takový
maskot. O všechno se stará kolegyně Karolína, na které to stojí. Ona vymýšlí kuchyň
a všechno ostatní. Já vlastně dělám jen kafe.
Ptám se proto, že bych to do Tebe možná neřekl.
Asi máš pravdu. Máme ji sice, pravda, už
asi dva roky, ale je to pro mě vlastně pořád taková transformační fáze. Pořád přemýšlím, jestli to celé dává smysl. Rozumíš, hudba, kavárna, a to celé dohromady.
Měl jsem v plánu zeptat se na dopad
covidového šílenství na Tvůj umělecký život, ale nelze se v této souvislosti
nezeptat jaký dopad to má na Tvou kavárenskou živnost?
Samozřejmě drastický. My jsme to nějak přežili v tom smyslu, že jsme doposud nezavře-

li. Stáli jsme tam poctivě každý den. Během
„lockdownu“ jsme nezavřeli jediný den. Bylo
to šílené. I ta zátěž, kdy člověk sice pracoval
každý den, ale pořád o té situaci přemýšlel,
pořád jsme o tom mluvili, co bude a nebude.
Spousta lidí za námi chodila k okénku, podporovali nás, ale pokud v tom jsi každý den, tak
tě to semele, tomu se nedá uniknout. Museli
jsme se rozloučit s některými zaměstnanci,
někteří se vrátili, někteří bohužel ne. Hodně
nás to vyčerpalo. Pak jsme konečně mohli
otevřít, ale neměli jsme paradoxně sílu. Byli
jsme úplně utaveni. Jestli to přežijeme finančně nevím. Uvidíme.
Posluchači a fanoušci Tě znají především
z hudebního dua Kieslowski, které jste
tvořili společně s Marií Kieslowski, ale
působil jsi i v jiných projektech. Můžeš
nám o nich říct? A jak je to teď vlastně
s kapelou Kieslowski?
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ROZHOVOR

Kieslowski skončili. Samozřejmě nemám
křišťálovou kouli, ale v tuto chvíli je konec.
Marie se loni na jaře rozhodla, že už v tom
nebude pokračovat. Já jsem pochopitelně vymýšlel, co s tím udělat dál, protože
si myslím, že ten projekt by mohl být pořád funkční. Byť třeba s jinou zpěvačkou.
Protože i když to nebyl záměr, tak z Kieslowski se stala svým přirozeným způsobem vlastně taková vztahová kapela. Ty
písničky byly hlavně o vztazích, přestože
jsme s Marií nikdy nebyli partneři. Napadlo mě prostě přijít s tím, že mám novou
holku a pokračovat v tom. Že by to k tomu
tak nějak pasovalo. Ale v té době, kdy se
Marie rozhodla, jsem pracoval na jiném
projektu a v rámci nějakého hlubšího přemýšlení jsem se rozhodl, že už se k tomu
nechci vracet. Jestli se k tomu přeci jen
někdy vrátíme to nevím, ale v tuto chvíli
je to minulost. Na to konto jsem se rozhodl, že budu pokračovat sám.
Ten další projekt je Tvrdý/Pomahač?
Ano, pracovali jsme s Martinem (Martin
Hůla – hudebník, producent, známý také
jako Martin Tvrdý nebo Bonus, držitel několika cen Anděl a Apollo - pozn. autora)
na nových věcech. Ale Martin je neskutečně vytížený člověk. Máme v tuto chvíli asi
deset věcí, ale kdy se nám to podaří dodělat a vydat, to bohužel nedokážu říct. Teď
se tím netrápím a asi to tak má být. Každopádně ty písničky jsou skvělé.
Pokud se nemýlím, působil jsi i v Houpacích koních. Před dvěma lety na našem
festivalu hráli právě Houpací koně a já
jsem takhle pro náš časopis vyzpovídal
zpěváka Jirku Imlaufa.
Hrál jsem s nimi asi deset let. Ještě před
tím jejich zlomovým albem a velkým úspěchem. Dá-li se v českých poměrech hovořit o úspěchu alternativní kapely. Rozhodně jsou teď mnohem známější, než byli
před tím. Já je mám moc rád a teď jsme
se zrovna s klukama viděli na společném
koncertě k narozeninám Café v lese.
Koncem minulého roku jsi vydal svou
první sólovou desku „Do tmy je daleko“.
Vzpomínám si, že jsi křest desky několikrát odkládal, a nakonec to vyšlo na období, kdy začínala karanténní opatření.
Už tehdy platilo omezení pro akce v klubech do 100 lidí a rozestupy. Na tom křtu
jsem byl a musím říct, že ta atmosféra
nebyla veselá. Jak jsi to prožíval?
Den před tím jsme se s celým týmem sešli a už jsme věděli, že druhý den jsme bez
práce. Všichni muzikanti, technici, a že to
kulturu porazí. Ten koncert jsme si užili. Užili jsme si ho do jisté míry po svém.
Bylo to úžasný, ale pravda, mělo to hodně zvláštní atmosféru. Neumím to ani popsat. Samozřejmě, že jsme zvažovali, jestli
to riskovat a ten koncert udělat. Ale nakonec jsme se s pořadatelem domluvili, že
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do toho půjdeme. Do koncertu bylo zapojeno strašně moc lidí, včetně Rádia 1,
které to nahrávalo a mělo by ho na podzim odvysílat. A jestli jsi to ty, kdo tam tak
huláká, tak se uslyšíš (smích). Myslím si,
že ta nahrávka ale dopadla hodně dobře.
Vraťme se ještě k Tvé sólové desce. Přestože Tvou tvorbu sleduji a na české scéně nejsi úplná novinka, ta deska mě úplně uhranula. Co Tě k vydání desky vedlo?
Asi nebyl spouštěcím mechanismem konec Kieslowski...? Nebo jsi vytáhl věci
ze šuplíku?
Já vůbec nepíšu do šuplíku. Neumím to,
a vlastně nechápu a fascinují mě kapely
které si řeknou, vydáme desku, po roce
vysypou šuplíky a deska je na světě. Mám
nějaké nápady po ruce, ale to jsou většinou takové fragmenty. Já pracuji tak, že
si vytvořím nějaký vnitřní „deadline“ když
cítím, že chci něco udělat. Nejdřív si řeknu, do kdy bych to chtěl stihnout a začnu
s produkčními věcmi. Jsem trochu pošuk. Musím mít jasnou představu a musím sám sebe dotlačit do nějakého systému a schématu. Stanovit si konkrétní fáze
a pak začít psát.
Ve chvíli, kdy bylo jasné, že je konec
s Kieslowski a u rozdělaných věcí s Martinem není jasné kdy vyjdou, mi nezbylo než
se do toho pustit sám. Domluvil jsem se
s Tomášem Havlenem (hudební producent
a člen kapely Post-hudba), se kterým už
jsme se v minulosti bavili o možnosti spolupráce. Jezdil s Kieslowski jako zvukař,
tak jsme se oťukávali. Předložil jsem mu
některé své věci, takové pěkné svižné

kytarové písničky. Na podzim jsme se na
týden sešli k nahrávání a vznikla z toho taková pěkná smutná deska (smích). Tomáš
je výborný producent. Na to, jak je mladý,
je hodně šikovný. Strašně mi pomohl. Neměl to během nahrávání se mnou vůbec
jednoduché. Bylo to pro mě složité období
a on mě držel v kondici.
Do jaké míry je ta deska autentická?
Absolutně. Strašně jsem řešil, zda mám
o všech pocitech mluvit takhle otevřeně.
Nakonec jsem si řekl, že nemám na vybranou. Že chci vyjádřit jednoduše, bez obalů, bez vaty a metafor to, jak se cítím a co
prožívám. Zkrátka takový rozhovor s kamarádem nebo sám se sebou. A tentokrát žádné vztahy.
Teď se konečně nabízí otázka, jak na
tebe jako na umělce dopadla koronakrize?
Stále dopadá. Sám pořád koukám a sleduji
co se kolem děje. To, že bude něco zavřené měsíc nebo dva neznamená, že to tím
končí. Pořád nikdo neví, co bude dál. Teď
je to vlastně ještě horší. Lidi nekupují lístky v předprodejích. Nechodí na koncerty
ani do divadel. Každý se bojí něco zorganizovat a bookovat koncerty, protože za
tím stojí hodně práce velkého množství lidí
a hodně peněz a nikdo se nechce do něčeho pouštět. Ale hlavně vyšlo jednoznačně najevo, že kultura, tím spíš nezávislá,
nikoho nezajímá. Je naprosto pod rozlišovacími schopnostmi kompetentních osob.
Ve svých písničkách se zmiňuješ o svých
dětech. Na koncertech dokonce vystupuješ se svým synem. Jaký máš s dětmi
vztah a přijedete spolu i do Řep?
Ano určitě, kluk je strašně šikovný, hraje
od pěti let na piano a vystupuje se mnou
pravidelně. A tančí se mnou. Se svými dětmi mám obecně dobrý vztah. To je něco,
co se povedlo a za co jsem vděčný. I když
nejsem ideální partner nebo rodič, s dětmi vycházím skvěle. Děti mi vlastně zachránily život. A to nepřeháním. Protože
i v těch nejhorších situacích jsem vždy našel sílu na kontakt s dětmi. Mám dva syny,
a přestože ani s jedním nežiju, myslím, že
vztahy máme dobré. Přestože mám hodně
známých, tak vztah s dětmi považuji za to
skutečné a jedinečné co mám.
Na co se můžeme na koncertě v Řepích
těšit?
Samozřejmě na písničky z mého nového
alba, které si teď během hraní ještě víc užíváme a určitě i něco navíc. Rádi přidáváme
písničky z Kieslowski, a zazní i pár věcí co
jsme připravili v sestavě Tvrdý/Pomahač.
Myslím, že to bude docela živé. Určitě je
na co se těšit!
DĚKUJI ZA ROZHOVOR.
JOSEF DIRBÁK
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MAPA

NA BÍLÉ HOŘE
SO 5. 9. 2020

SMĚR POUTNÍ
MÍSTO PANNY
MARIE VÍTĚZNÉ

12 - 20 HOD

FESTIVALOVÉ
NÁMĚSTÍ

HLAVNÍ PÓDIUM
STÁNKY - KOMERČNÍ ZÓNA
KD BÍLÁ HORA
OBČERSTVENÍ
ZÓNA POHYBU A ZÁBAVY
RELAX ZÓNA, ČAJOVNA,
DÍLNIČKY, WORKSHOPY

kde:
křižovatka ulic u boroviček
a ke kulturnímu domu

vstup zdarma!

SOUČÁSTÍ FESTIVALU JE TAKÉ AREÁL POUTNÍHO MÍSTA PANNY MARIE VÍTĚZNÉ NA BÍLÉ HOŘE S DOPROVODNÝM PROGRAMEM.

PROGRAM AKCE

po celý den:
fitness club řepy, taichi, komunitní spolek, mc řepík
- worshopy a dílničky ve všech zónách a mnoho dalšího!

hlavní pódium
12:00 zahájení
12:30 jan nic
13:40 vystoupení dětí ddm
14:00 dixieland pražských aviatiků
16:00 the radicals (originally from b-side)
17:30 david pomahač
19:00 pokoj č. 26
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

SLEDUJTE NÁS:

A4_R17-ZRJ-mapa,program4.indd
1
12-13.indd 12

@ZAZIT REPY

sál kdbh/venkovní prostor
15:00 divadlo pro děti
trosečník robinson
poutní místo panny marie vítězné
16:00 řepský sousedský sbor
18:00 večerní chvály - nešpory
- prohlídka kláštera 14 - 17 hod vždy
v celou hodinu. v 15 hod s průvodcem.
- po celý den výstava patchworku.

@VZDYCKYTROCHUJINAK

24.08.2020
8:50:06
25.08.20
10:32

A4 Plav

k

M.

Plavte se
s námi

poznejte skrytá tajemství vltavy

v hodněné vyhlídkové lav y
staro
raho
ro e ské o čany
iná í
lt rní centr m r hon
a s olečnost ražské enátky.

ZAČÍNÁME
V ZÁŘÍ 2020

o!

8:50:06

250,- osoba | 150,- ztp/senioři | děti do 6 let zdarma
Plavba trvá 60 minut a zahrnuje živý výklad kapitána,
drobné občerstvení (nápoj a perník nebo zmrzlina).
individuální prohlídka Muzea Karlova mostu v ceně.
rezervace termínů: plavby@pruhon.cz, tel.: +420 728 404 042
KC PRŮHON, SOCHÁŇOVA 1220/27, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.PRUHON.cz
A4 Plavby 09132020.indd 1
12-13.indd
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KALENDÁŘ AKCÍ

DOMOV
SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO
PROGRAM
NA ZÁŘÍ 2020
3. - 30. 9. Výstava "Lidové oděvy
z Čech a Moravy", obrazy malované
voskem a krojované panenky ze sbírky Marcely Fojtíkové (v neděli 13. 9.
v rámci programu vinobraní budou probíhat komentované prohlídky).
Refektář, vstupné dobrovolné
13. 9. Vinobraní v klášteře - 7. ročník, účinkují: Jožka Šmukař a cimbálová muzika, zpěvačka a herečka divadla
Semafor Kamila Kopáčková, Cimbálová
muzika sourozenců Holubových s Jiřím
Žigmundem a Folklorní soubor Lučinka,
stánky s občerstvením a dárky, zábava
pro děti. Akce se koná s podporou MČ
Praha 17 a její výtěžek zdvojnásobí Nadace Divoké husy.
Zahrada Domova, vstupné dobrovolné, od 14 hod.
20. 9. Slavné maličkosti v podání Dua
Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová – flétna a Michal Macourek – klavír),
na programu díla F. Chopina, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, J. Suka, B.
Smetany a A. Dvořáka aj.
Refektář, vstupné dobrovolné, od
15.30 hod.
1. - 31. 10. "Genius loci" - výstava,
vzdávající hold starým uličkám a zákoutím Prahy na akvarelu Josefa Balka
a fotografiích Veroniky Pilařové.
Refektář, vstupné dobrovolné.

inobraní
V
v Klášteře
sedmý ročník

Neděle 13. 9. 2020 od 14.00 hod.

M
c
n

zahrada Domova sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, Praha-Řepy

Jožka
Šmukař
a cimbálová muzika
Kamila Kopáčková

zpěvačka a herečka divadla Semafor

Cimbálová muzika sourozenců
Holubových s Jiřím Žigmundem
Folklorní soubor Lučinka

Vs

ochutnávka vín, občerstvení, stánky s dárky, program pro děti
s podporou

vstupné
dobrovolné
výtěžek ze vstupného
je příspěvkem do
veřejné sbírky vyhlášené
na podporu činnosti
a provozu Domova

www.domovrepy.cz

4. 10. Podzimní oslava svatých – Panny Marie, sv. Ludmily, sv. Václava a sv.
Martina středověkou a renesanční hudbou v podání vokálního společenství
Cantio.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17 hod.
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R17-za

Havaj
za hubičku

Cestovatelský stand-up
Michaely Hrdé o 3 měsíční sólo
cestě nalehko, s minimálními
náklady, ale o to více zážitky.

20.10.2020
19:00 HOD
Vstupné: 120 Kč základní/100 Kč studenti, senioři
Vstupenky v předprodeji v síti GoOut.cz a na pokladně KC Průhon.
KC PRŮHON, SOCHÁŇOVA 1220/27, 163 00 Praha 6 - Řepy
www.PRUHON.cz
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

9.
ÚTERÝ 1. . 9.
2
A STŘEDA 0
0
9:00 -12:

BROUČEK

Předškolková přípravka pro snadnou cestu Vašeho
dítěte od mámy do velké školky.
Přijďte si prohlédnout prostory a zeptat se lektorek na všechno,
co byste před zahájením docházky chtěli vědět.

NOVINKA - HLÍDÁNÍ DĚTÍ

V rámci přípravky BROUČEK rozšiřujeme
naše služby a nabízíme občasné krátkodobé
hlídání dětí. Více na www.pruhon.cz/kurzy

Brouček - pobočka KC Průhon - ul. Jiránkova 1135/6, Praha 6 - Řepy
Více informací: kurzy@pruhon.cz, 601 324 846, www.pruhon.cz/kurzy

1X ZA 14 DNÍ
SOBOTA V 15:00
VSTUPNÉ 70 KČ
WWW.PRUHON.CZ

1X ZA 14 DNÍ
NEDĚLE V 15:00

VSTUPNÉ 70 KČ
WWW.KDBH.CZ
:
VADLOstivalu
I
D
E
T
e
PÁSNĚ
v rámci f
NEPROod 15:00 v KDBH hoře ZDARMA.
SO 5. 9. py Jinak na Bílé
Zažít Ře

REZERVUJTE SI PRODEJNÍ MÍSTO,
NEBO SI PŘIJĎTE KOUPIT „NOVÝ“ KOUSEK DO ŠATNÍKU!

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

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

R17-zari
2020-dod
broucek, bazar, havaj, divadlo.indd 1
14-15.indd
15

V ŘÍJNU ZVEME NA POHÁDKY:

NE 4. 10.
SO 10. 10.
NE 18. 10.
SO 24. 10.

Malá pohádka o veliké řepě (KD Bílá Hora)
Šípková Růženka (KC Průhon)
Nápad myšky Terezky (KD Bílá Hora)
Jak pejsek potkal sluníčko (KC Průhon)

KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, www.pruhon.cz
KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.kdbh.cz

19.08.2020
14:41:48
25.08.20
10:34
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SENIORSKÁ OBÁLKA POMÁHÁ V PŘÍPADECH NOUZE

P

raha 17 se jako další městské části v Praze zapojila do celostátního
projektu „Seniorská obálka“ (též
i Obálka akutní pomoci), který má být pomocníkem v krizových situacích. Obálka
je označena mezinárodní zkratkou I. C. E.,
z anglického In Case of Emergency, což
znamená použít v případě nouze, a je určena především starším lidem a zdravotně
postiženým, kteří žijí osamoceně. Obálku
však může použít každý, kdo považuje tuto
podporu pro sebe za důležitou.
Při její přípravě spolupracovala řada odborníků z Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR, Záchranné služby Jihomoravského kraje a dalších.

JAK „SENIORSKÁ OBÁLKA“ FUNGUJE?

Jedná se o tiskopis, do kterého si senioři
uvedou údaje o svém zdravotním stavu.
Při vyplňování se postupuje podle principu semaforu, tzn. nejdůležitější informace
jsou uvedeny červeně, doporučené údaje
žlutě a méně závažná data zeleně. Záleží
na každém, jaké údaje chcete uvést, ale
čím víc informací – například o chronických
onemocněních, lécích, hospitalizaci nebo

alergiích bude vyplněno, tím lépe obálka
poslouží. Do formuláře lze uvést také kontakty na blízké osoby, nebo další informace, které chcete v případě ohrožení života sdělit. Tyto údaje poslouží v případech,
kdy potřebujete rychlou pomoc zdravot-

Projekt Implementace
politiky stárnutí na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./ /15_017/0006207 MPSV

níků, policistů nebo hasičů. Ti se po příchodu do bytu okamžitě podívají na dvě
viditelná místa v bytě, kam se doporučuje seniorskou obálku umístit, a to na ledničku nebo vnitřní stranu vchodových dveří. V těchto chvílích, kdy o záchraně zdraví
nebo života rozhodují minuty, je rychlost
získání potřebných informací velmi důležitá. Na druhé straně obálky jsou také uvedena telefonní čísla tísňového volání a důležité kontakty na organizace v Praze 17.
Součástí toho článku je tiskopis Seniorské obálky a pravidla pro vyplnění, které
je možné vystřihnout a použít. Formulář
seniorské obálky je možné si také stáhnout a vytisknout z webových stránek naší
městské části.
Věřím, že těm z vás, kteří se rozhodnou
do projektu zapojit, seniorská obálka dobře poslouží a údaje uvedené na tiskopisu
budou sloužit ku prospěchu věci.
Případné dotazy vám budou zodpovězeny na tel. čísle Odboru sociálních věcí:
234 683 263, 234 683 266.

ČERVENĚ
údaje
důležité
k vyplnění

ŽLUTĚ
doporučené
údaje

ZELENĚ
údaje méně
závažné

ICE kartu
můžete označit
piktogramy

copyright © 2019

16 / ZÁŘÍ / 2020
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SENIORSKÁ OBÁLKA
PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ
Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte!
Umístění: Viditelné místo v bytě.
Zvenku na dveře lednice magnetkou či
na vchodové dveře ze strany bytu. Jsou
to první dveře, jimiž složky záchranného
systému prochází.
Aktuálnost: Prosíme, udržujte
údaje aktuální! Vyměňte obálku
vždy při změnách léků, kontaktů,
po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo,
tyto údaje je zdravotnická záchranná
služba schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka,
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět,
jaké máte současné nemoci a zda jste
nemoc prodělali před rokem nebo před
20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky,
včetně množství (například 80 mg),
dále dávku (například 1 tableta)
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké = rodinní
příslušníci, sousedé či přátelé,
je to zcela na Vás.
Telefon pomůže v případě zajištění péče
o pečujícího nebo o domácího mazlíčka.
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Udělena celorepubliková záštita:

za oblast sociálních věcí
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
ministryně práce a sociálních věcí

I.C.E. KARTA

ING. JAROSLAVA ŠIMONOVÁ,
RADNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

DA

za oblast zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,
MHA ministr zdravotnictví

Několik doporučení závěrem:
• Kontakt na praktického lékaře napomůže
při zjištění dalších informací.
• S vyplněním karty Vám mohou pomoci
Vaši blízcí nebo praktický lékař.
• V případě, že jste byli v poslední době hospitalizováni,
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.
• Je zde uvedeno mnoho zdravotních údajů, které
pomohou záchranářům rozhodnout o tíži Vašeho
aktuálního stavu a optimální terapii na místě
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.
• Svým podpisem stvrzujete, že údaje jsou pravdivé
a že je mohou záchranné složky využít v případě
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života.
• Neotvírejte však své dveře bez zábran každému!
• Využívejte „bezpečnostní řetízek“ a „kukátko“
na dveřích.
• Osvědčuje se mít v domě také „hlásiče kouře“.
Kolektiv autorů
K využití: občan/ka, bydlící v domácím prostředí sám/a;
senior, včetně toho, který využívá terénní sociální služby;
osoba se zdravotním postižením a kdokoliv další,
kdo považuje tuto podporu pro sebe za podstatnou.
Život je dar, a kéž jej můžeme smysluplně prožít
a je-li to možné, ve zdraví.

I.C.E. KARTA

https://www.facebook.com/seniorivkrajich/

Formulář ICE karta je ke stažení
www.mpsv.cz
www.mzcr.cz
a na webových stránkách krajů

25.08.20 10:43
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Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života
[VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM]
DATUM VYPLNĚNÍ

ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA

JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL

DAT. NAROZENÍ
NEBO R.Č.

ALERGIE

NEMOCI

OD KDY ?

LÉKY – NÁZEV

DÁVKA

DÁVKOVÁNÍ

KONTAKTY NA BLÍZKÉ OSOBY
POŘADÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ

MĚSTO

VZTAH

TELEFON

1
2
3
JMÉNO A KONTAKT NA
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby IZS při mém ošetření.

2019

,

Projekt: Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018
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Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

www.repy.cz

www.uradprace.cz

Úřad městské části Praha 17

ústředna
telefonní kontakt: 234 683 111
•
odbor sociálních věcí
– oddělení sociální péče a prevence
telefonní kontakt: 234 683 266

234 683 263

úřední hodiny:
pondělí 8:00 h – 12:00 h
a 13:00 h – 17:30 h
středa 8:00 h – 12:00 h
a 13:00 h – 18:30 h
pátek 7:30 h – 11:00 h

Centrum sociálně
zdravotních služeb

Úřad práce

kontaktní pracoviště
pro Prahu 17:

pečovatelská služba,
domácí zdravotní péče,
půjčovna kompenzačních pomůcek,
přeprava seniorů
a zdravotně postižených

příspěvek na péči
telefonní kontakt:

950 178 684

telefonní kontakt – recepce:

•

235 314 141, 777 575 117

provozní doba:
pondělí – pátek 7:00 h – 15:30 h

www.cszs.cz

úřední hodiny:
pondělí a středa
8:00 h – 12:00 h a 13:00 h – 17:00 h

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

155 Záchranná služba

P R A H A 17

150 Hasiči
158 Policie ČR
156 Městská policie
112 Integrovaný

záchranný systém

www.repy.cz

Úřad MČ Praha 17 • Žalanského 291/12b • 163 00 Praha 6-Řepy
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INFORMUJEME

PLÁN KLUBU 17
ZÁŘÍ 2020
1. září
2. září
4. září
8. září
9. září
11. září
15. září
16. září
18. září
22. září
23. září
25. září
29. září
30. září

– Volný program
– Volný program
– Volný program
– Volný program
– Volný program
– Volný program
– Volný program
– Volný program
– Volný program
– Volný program
– Volný program
– Volný program
– Volný program
– Volný program

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

PROGRAM VYCHÁZEK PRAHOU
PRO SENIORY – ZÁŘÍ 2020
„Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností…

ÚTERÝ 15. 9. 2020
„ARCHITEKTURA PETŘÍNA“
Po rychlé rekapitulaci Strahovského kláštera bude hlavním cílem naší vycházky Hladová zeď, v jejímž okolí vyhledáme Římskou madonu od valaško-floridského Albína Poláška, obydlí prvního oscarového režisére E. Klose, dojdeme až k areálu Rozhledny s několika kaplemi, hvězdárnou, růžovým sadem a křížovou cestou.
Na závěr budeme sestupovat okolo pomníku Vrchlického, Máchy, Nerudy, přes
magickou Reonovu jeskyni.
Sraz v 11 hod. na zastávce tramvají č. 22, 25 „Pohořelec“. Prohlídku povede
Ing. Stěnička.
Doba trvání 1–1,5 hodiny. Vstupné 50 Kč.

PROGRAMY PRO ŘEPSKÉ SENIORY
KLUB SENIORŮ PRŮHON

KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ (KLAS)

KLUB SENIORŮ ŘEPY (KSŘ)

KLUB SENIORŮ CENTRUM

Setkávání seniorů vždy ve středu od 9-11 hod., v CSZS Bendova 1121/5, Praha 17, pod vedením I. Jelínkové.
Program v září: 2. 9. Klubové posezení, 9. 9. Klubové posezení, 16. 9. Klubové posezení, 23. 9. Klubové posezení, 30. 9.
Klubové posezení.

Každou středu, od 9 do 11 hodin v KC Průhon, Socháňova
1220/27, Praha 17.
Klub vede Mária Szitányiová.
Program v září: 2. 9. Klubové setkání, 9. 9. Klubové setkání,
16. 9. Klubové setkání, 23. 9. Klubové setkání, 30. 9. Klubové setkání.

Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, Kulturáček na Bílé Hoře,
Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17.
Klub vede Světlana Rozkowetzová.
Program v září: 7. 9. Klubové setkání, 14. 9. Klubové setkání,
21. 9. Klubové setkání, 28. 9. Státní svátek – zavřeno.

Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, Bendova
1121, Praha 17.
Klub vede Jitka Hanzlová.
Program v září: 1. 9. Klubové setkání, 8. 9. Klubové setkání,
15. 9. Klubové setkání, 22. 9. Klubové setkání, 22. 9. Klubové setkání.

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

www.repy.cz
19-20.indd 19
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nová otevírací doba
v řepské knihovně

Platná od 1. 9. 2020

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

9:00 - 19:00
13:00 - 19:00
9:00 - 19:00
13:00 - 19:00
9:00 - 17:00
9:00 - 13:00

V pátek nově
otevírací doba
do 17:00.

Místní knihovna v Praze Řepích, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 17, www.pruhon.cz, 601 324 852.
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SOUTĚVyhrajŽ hodnotnou cenu v soutěži s Místní knihovnou v Praze Řepích!

Nakresli svého oblíbeného pohádkového hrdinu, jak si užívá prázdniny. Jeho dobrodružství nakresli formou
komiksového příběhu. Jako u pravého komiksu nezapomeň obrázky doplnit o bubliny s textem.
Rozsah: Komiks musí obsahovat typická komiksová okna/panely. Děti do 9 let mohou nakreslit min. 3 okna.
Děti 10 let a více min. 5 oken. Maximální počet oken je 12 a na jednu stranu A4.
Pravidla: Soutěž je pro děti MŠ a ZŠ (do 15 let). Hlavní postava příběhu musí být pohádková postava.
Její jméno uveď nad komiks jako název komiksu (např. Červená karkulka na táboře).
Pod komiks uveď svoje jméno a příjmení, věk, telefonní číslo/e-mail. Obrázek přines do knihovny,
případně pošli vyfocený na email knihovna@pruhon.cz nebo přes zprávu na Facebooku profilu
Místní knihovna Praha - Řepy. Uzávěrka soutěže nově v pondělí 5. 10. 2020.
Místní knihovna v Praze - Řepích, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 17, www.pruhon.cz, knihovna@pruhon.cz.
R17-zari 202019-20.indd
20 oteviracka knihovna, komiks.indd 1

19.08.2020
25.08.2014:59:46
10:45

PRO DĚTI A RODIČE

MŠ LAUDOVA SE SPECIÁLNÍMI
TŘÍDAMI BUDE PARTNEREM PODPORY
DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA

V

letošním školním roce začala naše
mateřská škola spolupracovat
s charitativně ekologickým spolkem Help tex, z.s. Tento spolek provozuje
sběr použitého oblečení, obuvi a hraček.
Ze získaného výtěžku pomáhá potřebným
dětem navštěvovat zájmové kroužky, nakoupit školní pomůcky, poslat je na školní
výlet či jim financovat školní obědy. V tomto roce se stal také partnerem Dětského
krizového centra, které již 25 let pomáhá
fyzicky či psychicky týraným, zanedbávaným nebo sexuálně zneužitým dětem.

Každý se může stát společně s námi partnerem podpory znevýhodněných dětí tím,
že daruje nepotřebné oblečení, ložní prádlo,
spárovanou obuv, batohy, tašky, hračky atd.
MGR. MICHAELA MIKULOVÁ,
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY MŠ
LAUDOVA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI

A JAK BUDE NAŠE SPOLUPRÁCE
FUNGOVAT?

Č

Ve venkovních prostorách MŠ Duha a MŠ
Fialka budou umístěny kontejnery, kam
je možné odkládat nepotřebné oblečení,
obuv a hračky. Z každého získaného kilogramu starého oblečení obdrží Dětské krizové centrum 1 Kč. Dalším plusem sběru oblečení do těchto kontejnerů je jeho
následná recyklace, což znamená menší
hromadění recyklovatelného textilního materiálu na komunálních skládkách, a tudíž
zmírnění znečišťování přírody.

eský zahrádkářský svaz, Územní
sdružení Praha město, udělil Čestné uznání MŠ Bendova za vítězství ve výtvarné soutěži pro děti na téma
„Voda v zahradě“.

sledovala přehlídka aktovek, které děti
pyšně nesly na svých zádech. Kouzelným
mečem, který promění každého předškoláka na školáka, pasovala v některých třídách
Sněhurka. Jen trpaslíků bylo víc než sedm.
Každý školák dostal dárky a knihu, která
bude, doufáme, ne jedinou vzpomínkou
na jeho dětská léta strávená ve školce.
Přejeme všem dětem šťastný vstup do
základní školy. Aby jim přinesla nejenom
plno vědomostí a znalostí, ale také nové
kamarády a hodné paní učitelky.

O tom, jak je voda důležitá pro vše
živé si děti v MŠ Bendova nejen povídají,
ale praktickými činnostmi jsou v rámci
environmentální výchovy vedeny k tomu,
aby si významu vody dokázaly vážit, uměly s ní hospodařit, a hlavně s ní neplýtvat.
V MŠ se děti zapojují do péče o pokojové
i zahradní rostliny. Hravými způsoby je
spolu s učitelkami vysazují, kypří, plejí
a poctivě zalévají. Při návštěvě Zahrádkářské osady Opuková v Řepích měly
možnost vidět různé nádoby pro sběr
dešťové vody. Vyzkoušely si, jak některé
plodiny a květiny správně zalévat. Přemýšlely, jak dostat do zahrad ještě více
vody i pro drobné živočichy a hmyz. Své
nápady začaly výtvarně vyjadřovat hned
na místě. Kluci zakreslovali různé systémy potrubí a hadic, holčičky zase jezírka
s potůčky. Na některých obrázcích se
objevily i pítka pro ptáky, konve s vodou
i staré vany.
Jelikož jsme nemohli do soutěže odeslat všechny zdařilé kresby, všichni společně jsme vybrali ty, které dostaly nejvíce
hlasů. Jakým velkým překvapením pro nás
bylo, když jsme po několika dnech obdrželi
Čestné uznání ČZS a autoři výtvarných
prací drobné dárky se zahradní tematikou.
Největší radost měl každý z nich z plyšového medvídka. A nás dospělé potěšilo,
že děti dokáží samy přemýšlet nad daným
tématem a úspěšně vyjadřovat své návrhy.
Že se dokáží vžít do přírodního prostředí,
vnímat ho všemi smysly a stávat se jeho
součástí v tom dobrém smyslu.

KOLEKTIV MŠ SOCHÁŇOVA

MARCELA KOMÍNOVÁ

SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
foto: Archiv
MŠ Socháňova

T

ento školní rok byl pro všechny jiný.
Některým dětem začaly prázdniny
o několik měsíců dřív. Jelikož i naše
mateřská škola musela dodržovat určitá nařízení a opatření díky Covidu-19, přišli předškoláci o tradiční „spaní“ ve školce spojené se soutěží družstev a o „bojovku“, která
prověří jejich odvahu a na jejímž konci čeká
každého odměna za statečnost.
Nemohli jsme ale dopustit, aby přišli
o pasování na školáky. To jsme letos uspořádali po jednotlivých odděleních na naší
zahradě. Budoucí prvňáčci přišli oblečeni
ve slavnostním oblečení. Po přivítání ná-
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DĚTI Z MŠ
BENDOVA
ZÍSKALY ČESTNÉ
UZNÁNÍ
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TAEKWONDO V PRAZE 17
Pro cvičence je kromě tréninků připraven velice pestrý program, a to především celodenní výlet, kdy tento rok jsme se
podívali do města Harrachov na Čertovu horu a bobovou dráhu.
Během soustředění se koná také tzv. noční bojovka a nesmí chybět ani zakončení soustředění formou závodů (strečink, rychlostní
kopy), zápasů, táboráku a diskotéky.

A CO JE TO TAEKWONDO?

Podstatou je obrana beze zbraně, tj. rukama nebo nohama. Neexistuje část lidského těla, která by nemohla být použita na obranu: ruce, prsty, pěsti, klouby, lokty, kolena, nohy, hlava apod.
Pravidelným tréninkem se vytváří zdravá rovnováha mezi silou
a myšlením. Taekwondo vede nejen k tělesné síle, ale i k disciplinovanému myšlení. Pouze po spojení těchto dvou prvků se dá
získat potřebný klid k zvládnutí prvků sebeobrany.

VÝZNAM DUŠEVNÍ
foto: Archiv taekwondo Praha

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2020

Jako každý rok v červenci náš klub pořádá letní soustředění
v krásném prostředí Jizerských hor. Jedná se o čas nabitý tréninky, zábavou a v neposlední řadě celodenním výletem, bojovkou, táborákem a samozřejmě dobrým jídlem. V penzionu, kam
náš klub dojíždí již více než dvanáct let, excelentně vaří, kuchyně nám poskytuje kromě standardního menu také svačiny a celodenní pitný režim.
Denně se naši cvičenci mohou těšit na dopolední i odpolední
trénink, jeden v tělocvičně či ve venkovních prostorách areálu,
který probíhá obvykle rozběháním, rozcvičkou a kopáním na lapy či
na pytel, a druhým tréninkem je většinou alternativní trénink, tzn.
běhání, sebeobrana, posilování s vlastní vahou apod. Dále volnočasové aktivity, jakožto míčové hry či možnost dalšího tréninku např.
sestav jsou také velice oblíbené.

Špatný zdravotní stav brzdí vůli a činorodost dítěte. Taekwondo
aktivuje energii v těle, působí na svaly a stimuluje mozek, čímž
je cíleně posilována vůle. Pouhé přežívání nečiní dítě šťastným, touží po zábavě a naplnění svého života.
Informace pro nové zájemce: tréninky jsou vždy dvakrát týdně během celého školního roku a jsou vhodné pro všechny,
od malých čtyřletých dětí po dospělé.
Máte-li zájem vyzkoušet si hodinu zdarma, rádi Vás přivítáme na jakémkoliv tréninku. Více informací naleznete na našich
internetových stránkách www.taekwondo-praha.cz
Rádi bychom tímto poděkovali městské části Prahy 17, protože náš klub dlouhodobě podporuje a díky tomu již několik let
nemusíme sahat k tak nepopulárnímu zdražování.

KDE CVIČÍME:

ZŠ Gen. Fr. Peřiny, Socháňova 19, Praha 6 Řepy, pondělí a středa 18.30-19.30 hod.
MARTIN BŘEŇ

ŠKOLA ŽIJE I O PRÁZDNINÁCH

K

do by si myslel, že školy o prázdninách zejí prázdnotou,
hluboce by se zmýlil. Například ve sportovním areálu ZŠ
Jana Wericha našlo své zázemí několik běhů příměstských
táborů. Dva z nich organizovala Atletika Řepy pod vedením Tomáše Slavaty.
Právě Tomáši Slavatovi a jeho pomocníkům patří obrovský
dík za úpravu školního areálu. Prořezáním přerostlých a likvidací
náletových dřevin i celkovým úklidem získala zahrada nejen svěží
vzhled, ale také se stala bezpečnějším místem pro dětské hry.
Ani uvnitř školní budovy se nezahálelo. Proběhla další etapa
rekonstrukce sociálních zařízení, několik tříd se dočkalo nové
výmalby, byla obnovena část podlahových krytin a žáci i učitelé
se mohou těšit na zbrusu novou učebnu s interaktivní tabulí.
Našim žákům, jejich rodičům i pedagogům děkujeme za skvělou spolupráci, díky níž se podařilo zvládnout uplynulý mimořádný školní rok. Přejeme nám všem, aby rok 2020/2021 proběhl
klidně a ve zdraví!
VEDENÍ ZŠ JANA WERICHA

foto: Archiv Tomáše Slavaty
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MATEŘSKÉ CENTRUM ŘEPÍK
V NOVÉM KABÁTU

J

ak již bylo zmíněno v předešlých číslech
Řepské 17, MC Řepík získalo od půlky
letošního roku nové vedení a s ním jsou
spojeny i velké změny v programu, a hlavně
vybavení mateřského centra.
Snahou nového vedení bylo od září oživit centrum o nové herní prvky, didaktické
pomůcky na rozvoj psychomotorických dovedností a interaktivní pomůcky v duchu
montessori. Obrovské díky patří předešlému
vedení za vynikající několikaletou práci pro
mateřské centrum, jmenovitě Elišce, Zuzce,
Zuzce, Olí a Lence. Holky, děkujeme!!!
Další novinkou je reorganizace stávajícího prostoru, rozšíření herny a využití
terasy pro výtvarné aktivity tak, aby herní
plocha uvnitř centra byla co největší. Stávající program pro děti (Školička pro děti
2-3 roky, Hrátky I, II, a III, Volná herna
a Jóga) se nově rozšíří o další zajímavé
aktivity. Nově od září budete moci s dětmi
navštěvovat například výtvarné hraní Malé
šikulky, které bude mít za úkol rozvíjet
fantazii a jemnou motoriku větších dětí
3-6 let. Pro milovníky a milovnice pohybu
budou moderní Tanečky s Viki, která se
závodně věnuje tancům na moderní hudbu
na soutěžích republikové úrovně. Tanečky
budou věkově rozděleny na mladší, pro
děti 2-4 roky, a starší 4-7 let.
Snahou mateřského centra je kromě tradičního programu nabídnout během celého
roku i širokou škálu workshopů, seminářů
a vzdělávacích kurzů. Rádi bychom nově

pořádali například kurzy šátkování a nošení dětí, přípravné kurzy k porodu a jiné.
Zároveň bychom rádi upozornili zájemce
o školičku pro předškolkové děti ve věku
2-3 roky, že jsou stále ještě volná místa
na pátek v čase 8.30-12.30 hod. V případě
zájmu nás neváhejte kontaktovat na mailu
mcrepik@gmail.com. Školičku budou moci
děti navštěvovat již od 7. září, ostatní pravidelný program pak zahájíme 5. října 2020.
Novou tvář MC Řepík si budete moci
prohlédnout na Dni otevřených dveří
10. září 2020 od 10 do 15 hodin. Kromě
prohlídky zvelebených prostor mateřského
centra se na vás budeme těšit s bohatým
programem pro děti, kavárnou, ukázkou
aktivit, tombolou a samozřejmě již tradičně nebude chybět ani skákací hrad. Na
dni otevřených dveří vám rádi zodpovíme
veškeré případné dotazy a budeme rádi
i za případné náměty, jak ještě dále naše
centrum do budoucna rozvíjet k ještě větší
spokojenosti všech řepských dětí a jejich
dospělých doprovodů
Současně vás rádi uvidíme i na tradiční
místní akci Zažít Řepy jinak na Bílé Hoře
5. září 2020, kde se také dozvíte potřebné
informace o našem mateřském centru.
Pro aktuální informace sledujte naše
webové www.mc-repik.webnode.cz a facebookové stránky.
KOLEKTIV MC ŘEPÍK

PROGRAM
MC ŘEPÍK
V ROCE
2020/2021
PONDĚLÍ

8:30-12:30 – Školička
Děti okolo 2 let bez rodičů
15:30-17:00 – Malé šikulky
Výtvarný kroužek pro děti 3-6 let
17:30-18:30 – Jóga
Dospělí

ÚTERÝ

9:00-10:15 – Hrátky 2
Chodící děti od 1 roku
10:30-11:45 – Hrátky 3
Děti od 2 let
15:30-17:30
Volná herna za špatného počasí
Děti všech věkových kategorií

STŘEDA

8:30-12:30 – Školička
Děti okolo 2 let bez rodičů
15:30-16:30 – Tanečky 1
Veselé tanečky pro děti 2-4 let
16:30-17:30 – Tanečky 2
Moderní tanečky pro děti 4-7 let
18:00-19:00
Hatha jóga proti bolestem zad
Dospělí

ČTVRTEK

8:30-9:30
Jóga na problémové partie
Možno s dětmi
10:00-11:30 – Hrátky 1
Děti od 6 měsíců "nechodci"
15:00-17:00 – Volná herna
Děti všech věkových kategorií

PÁTEK

8:30-12:30 – Školička
Děti okolo 2 let bez rodičů
foto: -MishKonec června bývá každoročně, kromě jiného, ve znamení loučení s žáky devátých ročníků. Díky
letošní koronavirové krizi bylo však nutné mnohá setkání omezit či přizpůsobit aktuální situaci.
A tak se letošní deváťáci loučili se základními školami poněkud komorněji. ZŠ J. Wericha např.
zorganizovala společný oběd v prostorách Sokolovny.
-ras-
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Pozn. Změna programu vyhrazena.
Pro aktuální informace sledujte
www.mc-repik.webnode.cz
a FB MaterskeCentrumREPIK.
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ZE SPORTU

SUPER HOLKY SENIORKY

P

řebor Prahy v pétanque seniorek ve třech kategoriích +60,
+70, +80 let se konal dne 25. 6. 2020 poprvé v Praze a MČ
Praha 17 Řepy byla hostitelem tohoto turnaje. Základní škola
Jana Wericha vyšla vstříc této akci, a tak se softballové hřiště a kouloviště ve čtvrtek už od 9 hodin hemžilo seniorkami z celé Prahy.
Vážíme si toho, že kromě domácích seniorek z Prahy 17 se
přeboru zúčastnily seniorky z městských částí Praha 1, 2, 4, 5,
6, 8, 10, 13 a 15. Celkem tam bylo 41 hráček pétanque.
Ředitel turnaje Josef Procházka a hlavní rozhodčí Mária Szitányiová slavnostně turnaj zahájili. Přálo nám i počasí, sluníčko
bylo milosrdné. Švýcarský systém hry na tři kola do 11 bodů na
22 hřištích se rozběhl v plné parádě.
Jaké bylo pro nás překvapení, když mezi nás zavítala Televize
Praha, kterou nám jako bonus zajistila starostka MČ Praha 17.
Kolem 13 hodiny se vše blížilo k závěru a mezi námi jsme
uvítali starostku MČ Praha 17 Jitku Synkovou, která slavnostně
odevzdala nádherné poháry prvním třem seniorkám v každé kategorii. Z devíti pohárů pět pohárů získala domácí Praha 17, dva
poháry získala Praha 1 a po jednom poháru Praha 8 a Praha 13.
Majitelkami pohárů za první tři místa se staly:
V kategorii +60: Blieková Alena, Praha 1, Tesařová Jana, Praha
17, Vodehnalová Jindra, Praha 13.

V kategorii +70:
Sjögren Magda, Praha 8, Pastorková Eva, Praha 17, Linková
Eva, Praha 17.
V kategorii +80:
Čapková Věra, Praha 17, Forejtarová Hana, Praha 17, Bernátová Zdena, Praha 1.
Naše poděkování patří starostce MČ Praha 17 Jitce Synkové za podporu a propagaci turnaje, místostarostovi MČ
Praha 17 Martinu Markovi za technické vybavení, ředitelce
ZŠ J. Wericha Zuzaně Martinovské za pronájem hřišť, Karlu
Prohaskovi za fotografování a zpracování fotek, Emilii Hájkové
za zdravotní dozor, Jaroslavu Hladíkovi, Miroslavu Ptáčkovi,
Jaroslavu Pastorkovi za nákupy, technické zabezpečení a organizační pomoc.
Velké „Bravo“ za zorganizování akce patří Josefu Procházkovi,
prezidentovi Sportovního klubu pétanque Řepy a všem soutěžícím super holkám seniorkám.
MÁRIA SZITÁNYIOVÁ

5. PŘEBOR PRAHY 6 V PÉTANQUE DVOJIC SENIOREK A SENIORŮ
3. PŘEBOR PRAHY 17 V PÉTANQUE DVOJIC SENIOREK A SENIORŮ
O POHÁRY STAROSTKY JITKY SYNKOVÉ
Místo konání: ZŠ Jana Wericha,
Praha 17, Španielova 1111/19, softbalové hřiště, 400 m od zast. Bazovského, busy 225 a 164. Vchod do
areálu školy z ulice Bendova.
Počítadla a odhodové kruhy zajistí
SK Pétanque Řepy. Každý účastník
turnaje si zajistí na zápasy tři koule
a košonek.

Pořadatelé: MČ Praha 6, MČ Praha 17, Klub Seniorů Řepy a SK Pétanque Řepy.
Termín a kategorie: Úterý 15. 9.
2020 od 10 hod., seniorky, senioři –
dvojice.
Podmínka účasti: Věk +60 let,
ročník 1960 a st., max. 48
přihlášených dvojic.

Přihlášky: Josef Procházka sedyvlkp@centrum.cz do 13. 9. 2020.
Prezence dvojic: 9 - 9.45 hod.,
zahájení v 10 hod.
Systém hry: Švýcar, 3 kola do 11
bodů. 50 min. limit. 24 hřišť 12 x
2,5 m.

!

!

!

!

Přebor Prahy v pétanque seniorek +60, +70, +
Turnaj pro super holky, seniorky

Pořadatelé: MČ Praha 17, CSZS, Klub Seniorů Řepy a SK Pétanqu
Datum konání turnaje: Čtvrtek 25. června 2020, od 10 hod. Preze
Místo konání: ZŠ Jana Wericha, Praha 17, Španielova 1111/19, so
st. Bazovského, busy 225 a 164. Vchod do areálu školy z ulice Bend

Kategorie: B seniorky 60-69 let (1951-1960), C seniorky 70-79 let
80-89 let (1940 a st.)
Podmínka účasti: Věk +60 let, startuje prvních 56 přihlášených se

PRAHA - ŘEPY

Přihlášky: u Josefa Procházky - sedyvlkp@centrum.cz, do 22. 6. 20
Nahlásit mailem: Příjmení, jméno, z které MČ jste a ročník narozen

Startovné: 50 Kč
Systém hry: Švýcarský, na tři kola, do 11 bodů na 24+4 hřištích 12

Každá účastnice turnaje si zajistí na své zápasy tři koule a košo
Vyhlášení vítězů: Po 13. hodině Vyhlášení vítězů: kolem 13 hodiny - po třetím odehraném kole.
po třetím odehraném kole.
Hráčky hrají na vlastní nebezpečí. V celém areálu školy je zaká
alkoholu. Rozhodčí mohou hříšníky napomenout a pak i vylouč
Hráči hrají na vlastní nebezpečí.
V celém areálu školy! je zakázáno
!
!
!
kouření a pití alkoholu. Rozhodčí
Přebor Prahy v pétanque seniorek +60, +70, +80 let
mohou hříšníky napomenout a pakTurnaj pro super holky, seniorky
i vyloučit z turnaje. Pořadatelé: MČ Praha 17, CSZS, Klub Seniorů Řepy a SK Pétanque Řepy

Datum konání turnaje: Čtvrtek 25. června 2020, od 10 hod. Prezence 9-9.45 hod.
Místo konání: ZŠ Jana Wericha, Praha 17, Španielova 1111/19, softbalové hřiště, 400 m od

st. Bazovského,
busy 225 a 164. Vchod do areálu školy z ulice Bendova.
Hlavní rozhodčí: Brázda
Vladimír
Rozhodčí: Szitányiová
Mária,
Kategorie:
B seniorky 60-69 let (1951-1960), C seniorky 70-79 let (1941-1950), D seniorky
80-89 let (1940 a st.)
Schlosser Karel.
Podmínka účasti: Věk +60 let, startuje prvních 56 přihlášených seniorek
Organizační pracovníci turnaje:
u Josefa Procházky - sedyvlkp@centrum.cz, do 22. 6. 2020
Členové SportovníhoPřihlášky:
Klubu
Nahlásit
mailem: Příjmení, jméno, z které MČ jste a ročník narození
Pétanque Řepy.
Startovné: 50 Kč
Systém hry: Švýcarský,
na tři kola, do 11 bodů na 24+4 hřištích 12 x 2,5 m.
Ředitel turnaje: Procházka
Josef,
SK Pétanque Řepy, z.s.
Každá účastnice turnaje si zajistí na své zápasy tři koule a košonek
!

!

!

!

Přebor Prahy v pétanque seniorek +60, +70, +80 let
Turnaj pro super holky, seniorky

Pořadatelé: MČ Praha 17, CSZS, Klub Seniorů Řepy a SK Pétanque Řepy
Datum konání turnaje: Čtvrtek 25. června 2020, od 10 hod. Prezence 9-9.45 hod.
Místo konání: ZŠ Jana Wericha, Praha 17, Španielova 1111/19, softbalové hřiště, 400 m od
st. Bazovského, busy 225 a 164. Vchod do areálu školy z ulice Bendova.

Kategorie: B seniorky 60-69 let (1951-1960), C seniorky 70-79 let (1941-1950), D seniorky
80-89 let (1940 a st.)
Podmínka účasti: Věk +60 let, startuje prvních 56 přihlášených seniorek
Přihlášky: u Josefa Procházky - sedyvlkp@centrum.cz, do 22. 6. 2020
Nahlásit mailem: Příjmení, jméno, z které MČ jste a ročník narození

Startovné: 50 Kč
Systém hry: Švýcarský, na tři kola, do 11 bodů na 24+4 hřištích 12 x 2,5 m.

Vyhlášení
vítězů: kolem 13 hodiny - po třetím odehraném kole.
Každá účastnice turnaje si zajistí na své zápasy tři koule a košonek
Vyhlášení vítězů: kolem 13 hodiny - po třetím odehraném kole.

hrají
na vlastní
nebezpečí.
V celém areáluV
školy
je zakázáno
kouřeníškoly
a pití
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na
vlastní
nebezpečí.
celém
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je zakázáno kouření a pití
alkoholu. Rozhodčí mohou hříšníky napomenout a pak i vyloučit z turnaje.
alkoholu. Rozhodčí mohou hříšníky napomenout a pak i vyloučit z turnaje.
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ZE SPORTU

foto: Archiv Martina Vaculíka

NOVÁ SPORTOVNÍ HALA SC ŘEPY
HOSTILA FLORBALOVÝ SVÁTEK

N

edávno dostavěná víceúčelová sportovní hala SC Řepy úspěšně zvládla první zatěžovací zkoušku. Mezi
8. a 11. červencem se v ní odehrálo 56 zápasů oblíbeného florbalového turnaje Prague Games. Poslední den turnaje v hale
dokonce proběhlo osm finálových zápasů
kategorií B.
Medaile úspěšným týmům předali starostka MČ Praha 17 Jitka Synková a prezident turnaje Martin Vaculík, který byl s možnostmi haly SC Řepy spokojený. „Tato hala
se stává z pohledu Prague Games druhou

nejdůležitější halou hned po UNYP Areně.
Je moderní, má poměrně slušnou diváckou
kapacitu (400 míst) a veškeré zázemí. V budoucnu budou účastníci turnaje moct využít
místní plavecký bazén, hotel a restauraci.“
Prague Games je největší mezinárodní florbalový turnaj pro mládež, pořádaný
každoročně v červenci v Praze. Na tento
oblíbený svátek florbalu obvykle přijíždí
okolo 400 týmů ze 14 zemí Evropy a Asie.
Účastní se týmy z Číny a Ukrajiny, kde se
florbal teprve zabydluje, ale také ti nejlepší
z nejlepších: Švédové, Finové a Švýcaři. Sa-

mozřejmě nechybí ani silná mužstva z celé
České republiky.
Letošní ročník Prague Games byl kvůli
pandemii Covid-19 skromnější, ale i tak se
podařilo zajistit účast dvou set týmů z Česka
a Slovenska. Vzhledem k vysokému počtu
hráčů i návštěvníků je pro pořadatele Prague
Games spolupráce s moderní sportovní halou
SC Řepy klíčová. Ze zdejších výtečných podmínek pro hru i kvalitního zázemí bude turnaj
těžit i v příštích letech.
MARTIN VACULÍK

PŘIPNĚTE SI ŽLUTOU STUŽKU A POBĚŽTE S NÁMI
5. ROČNÍK YELLOW RIBBON RUN!
5. ročník měl namále. Běžci se žlutou stužkou vyběhnou v říjnu.

Y

ellow Ribbon Run a akce, kde prezentujeme žlutou stužku v průběhu
roku, jsou souborem osvětových
aktivit, jejichž cílem je dát lidem s trestní
minulostí a jejich rodinám druhou šanci na
slušný život a přispět tak k prevenci kriminality, snížení recidivy a většímu bezpečí
ve společnosti. Vrcholem celoročních akcí

www.repy.cz
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je běh – Yellow Ribbon Run. Ambasadorem Yellow Ribbon je herec a scénárista
Petr Čtvrtníček, který je zároveň bubeníkem vězeňské kapely Wsedě, která události spojené se žlutou stužkou doprovází. Realizaci běhu v letošním roce pomůže
zajistit sportovec a filantrop Tomáš Slavata v Aktivním lesoparku Řepy.

Běžci se žlutou stužkou vyběhnou proti
předsudkům 8. 10. 2020.
Běh spolupořádá Probační a mediační
služba ČR, Vězeňská služba ČR a nezisková organizace RUBIKON Centrum.
WWW.YELLOWRIBBON.CZ
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Z NAŠÍ PŘÍRODY

VYHODNOCENÍ „POZNÁVAČKY“ Z VÝSTAVY
„PTÁCI A JEJICH TAHOVÉ CESTY“

D

o soutěže poznávání ptáků se mohli
zapojit všichni návštěvníci výstavy
„Ptáci a jejich tahové cesty“, která proběhla v prosinci 2019 a lednu 2020
v Kulturním centru Průhon.
Do „poznávačky“ bylo vybráno 20 preparátů našich ptáků, druhů, které na našem
území hnízdí. Jedinou výjimkou bylo zařazení
brkoslava severního. Ten u nás sice nehnízdí,
ale nepravidelně, zato však nápadně, se na
našem území vyskytuje v zimním období.
Vyhodnoceno bylo 226 platných soutěžních dotazníků.
Za neplatné byly považovány tiskopisy, na
nichž bylo uvedeno pouze jméno, v jednom
případě krátký pochvalný text a v jednom
případě jasné vyjádření nezájmu podrobit se
soutěžení.
Za každou správnou odpověď byl udělován
1 bod. Již zadáním byla vyloučena možnost
uvádění pouze rodových názvů: úplné názvy
ptáků měli soutěžící k výběru v dolní části
soutěžního dotazníku.
Plného počtu 20 bodů dosáhlo 70 soutěžících, 19 bodů získalo 8 soutěžících, 18 bodů
získalo 23 soutěžících a 17 bodů 16 soutěžících. 92 soutěžících získalo 15 a méně bodů.
V některých případech bylo více než zřejmé, že test byl vyplněn formou spolupráce,
ať už žáků „mezi sebou“, případně ve spolupráci s dospělou osobou. Některé dospělé
osoby se do soutěže rovněž samostatně
zapojily, což bylo zřejmé z uvedení věku.
Spolupráce nám rozhodně nevadila: účelem
nebylo „nachytat“ žáky při neznalostech,
ale ověřit úroveň znalostí a tyto si případně
rozšířit, vylepšit a doplnit.
Zatímco chybné určení 1 druhu znamenalo ztrátu 1 bodu, záměna dvojice druhů pak
ztrátu bodů dvou (nejčastější záměny: puštík
obecný a sova pálená, havran polní a krkavec
velký a špaček obecný a drozd zpěvný).
Zajímalo nás také, který ptačí druh byl určen správně nejčastěji. Zdálo se, že to podle
očekávání bude ledňáček říční. Z 226 soutěžících ho správně určilo 203 (tj. 89,8 %). Zcela
nečekaně ho – až v závěru postupného vyhodnocování testů – „porazila“ sova pálená:
207 správných odpovědí (tj. 91,6 %). Přitom
se jedná o sovu, která je spolu se sýčkem
obecným naším nejohroženějším druhem

sovy a pokles početnosti, jehož začátek se
datuje již od 60. let minulého století, je možno
označit za katastrofální. Zřejmě autoři učebnic
přírodopisu na to dosud nestačili zareagovat.
Nebo že by snad příběhy Harryho Pottera?
Řešení: 1. brkoslav severní, 2. červenka
obecná, 3. dlask tlustozobý, 4. drozd zpěvný, 5. havran polní, 6. hýl obecný, 7. kalous
ušatý, 8. káně lesní, 9. konopka obecná,
10. krahujec obecný, 11. krkavec velký, 12.
ledňáček říční, 13. poštolka obecná, 14.
puštík obecný, 15. rorýs obecný, 16. sojka
obecná, 17. sova pálená, 18. straka obecná, 19. špaček obecný, 20. žluna zelená.

A KDO VYHRÁL?

Ze soutěžících s plným počtem bodů byli
(podle věku resp. třídy) vylosováni (celkem 12 soutěžících neuvedlo věk ani školní třídu):
Kategorie do 11 let (tedy do 5. třídy) (36
soutěžících s plným počtem bodů):
Charvátová Theodora, Macourková Kateřina, Malátek Theodor, Vinduška Adam, Vrchota Samuel

Kategorie 12-15 let (tedy od 6. do 9. třídy) (14 soutěžících s plným počtem bodů):
Berková Anežka, Hrdličková Anna, Malínská Anna, Marek Miloš, Slezák Jan Oliver
Děkujeme všem, kteří se do soutěže
zapojili a dali „svoji kůži na trh“. A vítězům
blahopřejeme.
Jmenované výherce bychom rádi odměnili 5. 9. 2020 ve 14 hod. na spřízněné
akci Zažít Řepy Jinak, která se uskuteční
na Bílé Hoře, v sousedství Kulturního
domu Bílá Hora.
Případně je možné cenu vyzvednout
v knihovně Kulturního centra Průhon.
TEXT: JAN FARKAČ, JAROSLAV
ŠKOPEK, MARTIN BREJŠKA,
AUTOŘI VÝSTAVY,
ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA
FOTO: JAN ŠKOPEK
TABULE: LUCIE BREJŠKOVÁ,
ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA
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Z NAŠÍ PŘÍRODY

„ODBORNÍCI“
NÁM OBARVILI
ŘEPSKÝ POTOK…

Ř
1
2

3

ada z nás vnímá pozitivně, že máme zrevitalizovaný Řepský potok s tůňkami, kde nyní teče i nepřehlédnutelně
více vody. Nad tůňky je totiž do potoka přiváděna voda
z podzemí Sportovního centra.
17. července dopoledne si řada lidí všimla něčeho neobvyklého, totiž podivného zbarvení vody Řepského potoka. Mohli
za to „odborníci“ stěrkující povrch nového hřiště Sportovního
centra. Jejich práci jim zřejmě zadavatel řádně nevysvětlil, a tak
přebytečná akrylátová barva skončila v našem Řepském potoce,
dokonce i zbytky této látky z nádob tito „odborníci“ vylili u plotu vedle potoka na trávník… Výsledky jejich nepochopitelného
a trestuhodného chování, které ohrozilo životní prostředí, je zachyceno ve fotodokumentaci.
Vzniklý problém řešila samozřejmě naše městská část (místostarostové M. Marek a J. Bíro, vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy D. Zlatý, ale i Policie ČR, Hasiči Praha a pracovník
OOP MHMP), protože vodou unášená akrylátová barva se před
13 hodinou objevila až v rybníku Prasečák!
Očekávám, že se občanům Řep za pochybení svých pracovníků původce problémů alespoň veřejně omluví. Měl by ale také
zaplatit čas všech, kterým svou hloupostí a nezodpovědností
zbytečně zmařil jejich celodenní práci.
A nám nezbývá než věřit, že se již nikdy našemu Řepskému
potoku nenaplní obsah slov Jana Wericha: „Na světě je mnoho
různých havárií, ale nejhorší je srážka s blbcem“.
TEXT A FOTO 1, 2, 4, 5 A 6:
DOC. PAEDDR. JAN FARKAČ, CSC., ZASTUPITEL,
ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA
FOTO 3: MARTIN MAREK, MÍSTOSTAROSTA
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TIP NA VÝLET

VÝLET – ZUBRNICKOU LOKÁLKOU
DO STARÝCH ČASŮ

D

nešní výlet nebude náročný fyzicky, proto je určen pro
všechny věkové skupiny. Podíváme se do kraje nad pravým břehem Labe, budeme obdivovat lidovou architekturu
a projedeme se vláčkem na trati, která tu už neměla být, ale díky
práci dobrovolníků a železničních nadšenců „vstala z mrtvých“.
Musíme se dostat do Ústí nad Labem. Vlakem z Prahy –
Podbaby je to hodina a čtvrt. Ideální odjezd 9 hod. Dojedeme do
hlavního nádraží v Ústí nad Labem, přejdeme buď starý silniční
most anebo lávku pro pěší pod železničním mostem. Zubrnická
lokálka totiž začíná ve stanici Ústí nad Labem – Střekov, na druhém břehu řeky. Odjezd ve 12.10 hravě stihneme. 200 metrů od
nádražní budovy si lze prohlédnout starou parní vodárnu, která
byla nutná, když byl ještě parní provoz. Pak již nasedáme do
motoráčku směr Zubrnice.
Trať vede zprvu podél Labe. Za stanicí Velké Březno prudce
otáčí, opouští labské údolí a stoupá romantickým údolí Lučního
potoka k Zubrnicím. Mimochodem, jedná se o druhou nejpříkřejší
trať v Čechách. Stoupání často překračuje 40 promile, a to bez
pomoci velkých mostů a za úplné absence tunelů.
Trať byla vystavěna na přelomu let 1889-90 a zprvu vedla
ještě dál – do Verneřic a Úštěku. V roce 1978 však tehdejší
komunistická moc usoudila, že již nevyhovuje moderní době
a 27.5.1978 vlak vyjel naposledy. Naštěstí si to nenechala líbit
parta nadšenců a dle tehdejších omezených možností se snažila o udržení trati jako muzejní v rámci vzniku skanzenu lidové
architektury v Zubrnicích. Do roku 1992 se sice vlak nerozjel,
ale alespoň nedošlo k rozebrání dnes provozovaného úseku.
V roce 1993 vzniklo současné sdružení Zubrnická museální
železnice a na krátkou dobu vyjely první muzejní vlaky. Celý
proces byl završen v roce 2010, kdy se podařilo trať odkoupit
a zahájit sezónní víkendový provoz. Jsou tu i provozovány jízdy
parním vlakem, to se ale musíme podívat na webové stránky
sdružení. Práce železničních nadšenců nekončí a trať se každým
rokem o pár set metrů prodlužuje.
Dojeli jsme do nádherného nádraží Zubrnice – Týniště nad
obcí Zubrnice. Zde si můžeme prohlédnout nádražní muzeum,
expozici drezín (jedna tu zůstala z natáčení filmu Rebelové)
a expozice železničního osvětlení a zabezpečovacího zařízení.

Samozřejmě tu je dětský vláček a vzniká tu i zahradní železnice.
Pokud se chceme podívat do další stanice – Lovečkovice, kam
zatím vlak nejede, využijeme historický autobus RTO. Ten ale
jezdí zatím jen v době letních prázdnin. Určitě si ale nenechme
ujít prohlídku obce Zubrnice, v jejímž středu je unikátní skanzen
lidové architektury. Uvidíme mlýn, školu, krám, studnu i hospodu.
Do některých objektů lze za poplatek vejít. Je tu i krátká naučná
stezka podél Lučního potoka. V obci je restaurace U Pernekrů,
kde se dá dobře najíst a napít.
Motoráček zpět jede každou celou lichou hodinu, avšak poslední v 17 hodin!
Šťastnou cestu i jízdu!
TEXT A FOTO: JAN BÖSSER
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INZERCE
SLUŽBY
MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů,
i o víkendech. PECINA
Tel.: 235 510 096, 602 954 461
HODINOVAVNUCKA.CZ je služba PRO SENIORY:
doprovod k lékaři, pomoc s úklidem, naučení ovládání PC,
mobilu, procházky, předčítání, záznam paměti, kulturní
akce.
Tel.: 606 740 390
!!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU. Vyklízení
sklepů, bytů, pozůstalostí, atd. Naložíme a odvezeme
cokoliv. Stěhování všeho druhu. Vše za rozumnou cenu!
Tel.: 773 484 056
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben: opravy i rekonstrukce,
osvětlení, zásuvky atd. www.elektrikarerben.cz
Tel.: 604 516 344
ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka. Petr Meyer, Galandova
1236, Řepy.
Tel.: 211 148 037, 603 341 927
NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ SLUŽBY všeho druhu v prostředí
vašeho domova a dle vašich časových možností.
Tel.: 774 901 193
OPRAVY OBUVI A BRAŠNÁŘSKÉHO ZBOŽÍ, broušení
nožů, nůžek a výroba klíčů. Makovského 1222 (pasáž).
Tel.: 605 266 561
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, PERSONALISTIKY, DAŇ. EVIDENCE, zastupování na úřadech, osobní návštěva u klientů. Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny.
Tel.: 731 515 392
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ.
Tel.: 606 662 223
SERVIS PLASTOVÝCH OKEN. Okna je nutno jednou za
dva roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci
a dochází k vážnému poškození. jirasek.servis@seznam.cz
Tel.: 601 236 957

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

ARMYSHOP – VYBAVENÍ A OBLEČENÍ DO PŘÍRODY kra«asy, kalhoty, mikiny, spacáky, batohy, celty, nože, obr.
spreje. Bílá Hora – Čistovická 15, po-pá 10-19 h,
www.e-armyshop.cz
A.DOHNÁLKOVÁ - STŘÍHÁNÍ PSŮ. Ošetření uší, drápky,
zubní kámen a anál. žlázy. Laudova 1014/15, Řepy.
Tel.: 235 312 157, 737 841 145
BOLESTI ZAD A KLOUBŮ, FUNKČNÍ PORUCHY PÁTEŘE,
stuhlost, napětí, blokády. www.chiropraxe-plus.cz
Tel.: 775 138 675
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE.

Tel.: 737 166 186

OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK – NOVÉ
ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A BAL. DVEŘÍ.
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA LODŽIE - SÍTĚ PROTI HMYZU.
pavel.janci@email.cz.
Tel.: 733 720 950
PSYCHOLOGICKÁ POMOC PRO DOSPĚLÉ A DĚTI
S PŘÍSTUPEM POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE. Mgr. Adriana
Margutti, www.stressfull.eu
Tel.: 602 146 996
FRANCOUZŠTINU, RUŠTINU UČÍM, 2 hodiny 500 Kč.
Docházím.
Tel.: 604 117 695

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

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

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

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

PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ BYT V ŘEPÍCH. Financování je
zajištěno. RK nevolat.
Tel: 702 815 516
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Ceník inzerce 2020
Plošná inzerce
Velikost
Modul (RÁMEČEK)

Rozměr
(š x v) v mm

Cena v Kč

DPH 21 %

Cena Kč
celkem

Celostrana
1/2 strany šířka
1 sloupec

210 x 297
185 x 126
59 x 252

13 000,00
7 000,00
4 300,00

2 730,00
1 470,00
903,00

15 730,00
8 470,00
5 203,00

MODULY NA VÝŠKU:
1 modul
2 moduly výška
3 moduly výška
4 moduly výška
5 modulů výška
6 modulů výška
7 modulů výška

59 x 33
59 x 69
59 x 106
59 x 142,5
59 x 179
122 x 106
59 x 252

700,00
1 050,00
1 350,00
2 200,00
2 800,00
3 500,00
4 300,00

147,00
221,00
284,00
462,00
588,00
735,00
903,00

847,00
1 271,00
1 634,00
2 662,00
3 388,00
4 235,00
5 203,00

MODULY NA ŠÍŘKU:
2 moduly šířka
3 moduly šířka
4 moduly šířka
6 modulů šířka
9 modulů šířka

122 x 33
185 x 33
122 x 69
185 x 69
185 x 106

1 050,00
1 350,00
2 200,00
3 500,00
5 200,00

221,00
284,00
462,00
735,00
1 092,00

1 271,00
1 634,00
2 662,00
4 235,00
6 292,00

Cena v Kč

DPH 21 %

Cena celkem

80,00

17,00

97,00

Řádková inzerce
Maximálně 5 řádků
1 řádek

60 znaků vč. mezer

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

Kosmetický a kadeřnický salon

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

www.studio-giaccomo.cz
Nevanova 1070/35
Tel.: 777 681 447
603 509 733
722 000 021
725 354 195

kosmetika, pedikúra, manikúra
kadeřnictví
modelace nehtů
masáže

ve spolupráci s GMVV, Praha 5 nabízí

DLOUHODOBÉ KURZY
Z MATEMATIKY A ČEŠTINY
PRO ŽÁKY 5. A 9. TŘÍD
Dlouhodobý kurz je zaměřen
na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek
na gymnázia a střední školy.

ÚTERÝ - ČTVRTEK
15:00 nebo 16:30

Všechny volné termíny
a možnost registrace
naleznete na webu
www.zkousky-nanecisto.cz.
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AUTOBAZAR MOTOL
➩
➩
➩
➩

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

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

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

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

První hodina zdarma :)

● 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!

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
NOVĚ OD 1. 5. 2020 Ordinační hodiny:
Po-Pá: 8:00-11:30, 15:00-20:00
So, Ne: ZAVŘENO (pohotovostní službu
zajišťuje pobočka v Ruzyni).
Operační hodiny: Po-Pá: 11:30-15:00
• Preventivní vyšetření
 Kardiologické vyšetření
• Čipování, vystavení europasů
 Očkování
• Chirurgie
 Stomatologie
• RTG, sonograﬁe, vyšetření moči
 Odběry krve
• Hospitalizace

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE

VŠE PRO VÁŠ BYT

SÍTĚ A SUŠÁKY
info@bydlenijerabek.cz
WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

ŽALUZIE

Po předložení tohoto kuponu

SÍTĚ PROTI HMYZU

27 let

SLEVA
40%

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt

z montáže

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

www.repy.cz
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+420 739 034 488
WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

CHCETE U NÁS
INZEROVAT?
KONTAKT PRO INZERCIi:
Michaela Linhartová
e-mail: michaela.linhartova@praha17.cz
Tel.: 234 683 531, 720 524 688

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

na míru i s naplněním (peří, duté
vlákno), velký výběr povlečení

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

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

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

Chcete u nás inzerovat?

Kontakt na inzerci:
michaela.linhartova@praha17.cz
tel.: 234 683 531
Veškeré podrobnosti ohledně inzerce naleznete také na webu www.repy.cz v sekci Řepská sedmnáctka.

NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
OTEVÍRÁME OD ŘÍJNA 2020

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO SOCHÁŇOVA 1221, ŘEPY

SMLOUVY SE VŠEMI ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI
MODERNÍ VYBAVENÍ – CRP, STREPTEST HRAZENÝ
POJIŠŤOVNOU

PÉČE ZALOŽENÁ NA NEJNOVĚJŠÍCH MEDICÍNSKÝCH
POZNATCÍCH A PŘÍSTUPECH
PŘIJÍMÁME PACIENTY VŠECH VĚKOVÝCH SKUPIN
A POJIŠŤOVEN

MUDr. BLANKA ŘIHÁČKOVÁ

www.rihackova.cz
telefon: 721 704 590
email: ordinace@rihackova.cz
222 560 330
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