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Vyhlášení dotací pro rok 2019
Připravujeme nový web. Zapojte se!
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Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17
Žalanského 291, Španielova 1280,
Makovského 1141, Bendova 1121:
Pondělí 8.00–12.00/13.00–17.30
Středa
8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek
7.30–11.00 hodin
Ověřování – Czech POINT Žalanského 291:
Pondělí 7.30–12.00/13.00–17.30
Úterý
7.30–12.00/12.30–15.00
Středa
7.30–12.00/13.00–18.30
Čtvrtek 7.30–12.00/12.30–15.00
Pátek
7.30–12.30
Czech POINT Španielova 1280:
v úředních hodinách živnostenského odboru
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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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
konečně nás navštívila paní Zima. Sněhu sice napadlo dost, bohužel v nadmořské výšce našich Řep
se dlouho neudržel. Řepské děti si zimních radovánek ve svém bydlišti zatím moc neužily. Stále ale
mrzne a je možné, že měsíc únor Řepy znovu zasněží. Upřímně bych to dětem přál. A to i přesto,
že sníh na druhou stranu přináší představitelům městské části starost o intenzivní úklid chodníků.
V souvislosti s dosavadním průběhem letošní zimy musím ocenit, že většina řepských cest pro pěší
i po celonočním sněžení byla vždy ráno protažena a posypána.
A až si po návratu domů ke svému oblíbenému nápoji pro zahřátí otevřete únorové číslo Řepské 17,
přečtěte si mimo jiné rozhovor se šéfkuchařem Pavlem Kyzrem, u kterého najdete i jeden z jeho receptů. Rovněž si neopomeňte přečíst zprávu o přípravě nového webu městské části a zapojit se do
jeho tvorby vyplněním elektronického dotazníku a dalšími připomínkami a podněty v době, kdy se
web bude na základě vašich informací z elektronických dotazníků postupně vytvářet.
A na závěr ještě připomínám, abyste 14. února nezapomněli na svátek patrona zamilovaných –
sv. Valentýna.
Hezké únorové dny vám za Redakční radu přeje Mgr. Petr Gruber

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.
Informace o zápisu do 1. tříd základních škol MČ Praha 17 pro školní rok 2019/2020
Rada se seznámila a vzala na vědomí termín zápisu do prvních tříd MČ Praha 17 ve dnech
3. a 4. dubna 2019 od 14 do 17 hodin v těchto školách:
• Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha 6 - Řepy, Socháňova 19/1139 na pracovištích
Socháňova 19/1139 a Laudova 10/1024,
• Základní škola Jan Wericha, Praha 6 - Řepy, Španielova 19/1111.
Návrh na pokračování – realizace akce Cvičení pro seniory formou smlouvy mezi MČ Praha 17
a 4Fitness Consulting s.r.o.
Rada projednala a schválila návrh smlouvy mezi MČ Praha 17 a 4Fitness Consulting s.r.o. na pokračování projektu Cvičení pro seniory.
Doplnění jmenování členů komise: Komise pro Sportovní centrum Řepy,
a Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb
Rada jmenovala následující členy komise:
• Komise pro Sportovní centrum Řepy
– René Podrázkého,
– Mgr. Jitku Synkovou.
Rada doporučila:
• předsedovi Komise pro Sportovní centrum Řepy přizvat na jednání komise Tomáše Linharta,
• předsedkyni Sociální a zdravotní komise a komunitního plánování sociálních služeb přizvat
na jednání komise Mgr. Hynka Kalvodu.
Žádost Centra sociálně zdravotních služeb o schválení přijetí sponzorských darů
Rada projednala a schválila žádost Centra sociálně zdravotních služeb o přijetí sponzorských darů.
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: „Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní
sportoviště, Praha 6 – Řepy“
Rada vzala na vědomí předloženou důvodovou zprávu, projednala výběr nejvhodnější nabídky
k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek na služby: „Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 - Řepy“
a schválila nabídku uchazeče: Sadovnický a zahradnický servis s.r.o.
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 17. 4. 2019 OD 14 HODIN.
Místo konání: Kulturní centrum PRŮHON, Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy.
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Slovo starostky

Připravujeme nový web MČ.
Zapojte se!

Vážení čtenáři,
přichází měsíc únor, který bude pravděpodobně pokračovat v mrazivém naladění, jež
nám v plné síle přinesl leden. Jsem zvědavá, jestli se v letošním roce dočkáme pořádné sněhové nadílky. Ta samozřejmě pro nás,
dospělé, znamená zejména starosti, ale je
určitě velkou radostí pro naše nejmenší.
Věřím, že nejen děti potěšilo kluziště na
louce před radnicí, které bylo zprovozněno
na konci ledna. Za jeho realizaci bych ráda
poděkovala řepským hasičům.
A jaké novinky nám únor přinese? Ráda
bych vás upozornila zejména na spuštěný
dotazník týkající se tvorby nových webových stránek. Rádi bychom vás do tvorby
nového webu co nejvíce zapojili a věřím, že
pomocí dotazníku a následného workshopu společně objevíme spoustu zajímavých
podnětů. Nové webové stránky naší městské části tak budou nejen moderní, ale budou snad v maximální míře korespondovat
s potřebami vás, uživatelů.

Těšíme se na vaše podněty a nápady!
Vyplňte dotazník na www.repy.cz/novy-web
Následovat bude jarní workshop
a diskuse s pracovní skupinou.

Pranostiky na únor

124x188_upoutavka anketa web 2019.indd 1

Na svatého Valentýna
zima sílit počíná.

Když v únoru mráz ostro
drží, to dlouho již nepodrží.
Na svatou Dorotu
odmet’ sníh od plotu.

22.01.19 21:53

O Hromnicích déšt’ - na jaře sníh;
o Hromnicích sníh - na jaře déšt’.

eje, slunce
Na svatého Matěje lidské srdce okř
zapěje.
pozře závěje, nad polem si skřivan

únoru
Mnoho mlh v
léto.
přivodí mokré

Ráda bych vás také informovala, že na jednání Zastupitelstva ve středu 23. ledna byl
schválen rozpočet naší městské části (podrobnosti vám přineseme v příštím čísle
Řepské sedmnáctky). Záznam z jednání Zastupitelstva však můžete zhlédnout již nyní
přes webové stránky www.repy.cz.
Příjemné zimní týdny a pěkné čtení s Řep
skou sedmnáctkou vám přeje

Jitka Synková

OTÁZKA MĚSÍCE
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OTÁZKA MĚSÍCE ÚNORA
Téma měsíce:

Řepská knihobudka
Využíváte knihobudku v Řepích? Darujete sem knihy,
nebo zde objevujete zajímavé čtení?

Bc. Václav Dbalý
O tom, že je v Řepích knihobudka u KC Průhon vím.
Projekt knihobudek úspěšně funguje od roku 2014
a považuji jej za dobrý nápad. Já sám jsem „materialista“, takže já si knihy kupuji a „syslím“ doma.
Dále bych řekl, že jsem spíše konzervativní člověk,
takže jsem spíše příznivcem knihoven, kde si můžu
půjčit konkrétní knížku nebo autora, který mě zajímá.

ODS
Celkově ale proti knihobudkám nejsem, protože než abych knihy vyhazoval do odpadu, tak se domnívám, že v knihobudce mohou někomu
udělat radost. Dále je pravdou, že při současných cenách si novou knihu
nemůže každý koupit.
Do knihobudky jsem zatím žádnou knihu nevěnoval, ale uvažuji o tom,
protože chceme vyřadit nějaké dětské knihy po dceři, takže ty co vyřadíme, určitě nevyhodíme, ale dáme do knihobudky.

JUDr. Věra Havlíčková
Knihobudka je originální projekt podporovaný
městkou částí, který by měl vzbuzovat zájem o knihy
a podporovat tak v lidech „čtenářství“. Velká výhoda
spočívá v tom, že na rozdíl od veřejné knihovny není
k zapůjčení knih třeba žádná registrace a vše je zcela
zdarma. Myslím si, že v době rozmachu internetové
zábavy se jedná o chvályhodný počin, který zajišťuje přístup ke čtení i těm, kteří si nákup nových knih
nemohou vždy dovolit. Rizikem je, že se knihy na veřejném prostranství
mohou snadno stát terčem vandalů.
Přiznám se, že jsem Knihobudku zatím nevyužila, protože mám v domácí

Zuzana Veselá
Knihobudka je výborný nápad. Bohužel zde v Řepích je jejím velkým mínusem její umístění venku. Když se objevila, měla jsem radost a nadšeně
jsem tam nesla knihy, které už jsme doma nevyužili a které jsem chtěla dopřát dalším čtenářům.
Za pár desítek minut jsem tyto své knihy našla
pod blízkou lavičkou roztrhané se spoustou dalších a kolem šílený nepořádek. Místní bezdomovci z knih v Knihobudce vytrhali papír pro účely odevzdání do sběru
a tvrdé obálky knih zůstaly poházené po okolí, což se dělo bohužel
opakovaně.
To mě přivedlo na myšlenku umístit Knihobudku do vestibulu KC Průhon. Bylo by to pozitivní z několika důvodů:
1. Knihobudka by byla nadále dobře přístupná všem.
2. Snížilo, ne-li eliminovalo by se její vykrádání za účelem získání
papíru do sběru.
3. Nezapáchala by psí močí jako nyní.
4. Suché prostředí by asi bylo pro knihy lepší než nynější vlhké a studené.

Starostové pro Prahu
knihovně ještě mnoho knih, ke kterým jsem se z časových důvodů zatím
nedostala a čekají teprve na přečtení. S dcerou si pravidelně kupujeme
nové knihy k Vánocům, které si pak vzájemně půjčujeme. Zpravidla se
jedná o oddychovou českou literaturu, která je ideální pro dlouhé zimní
večery.
Do Knihobudky jsem však již několik knih odnesla, snad se jim dostane slušného zacházení a zpříjemní čtenáři volný čas. Tímto bych chtěla
apelovat na obyvatele Řep, aby si namísto počítače nebo televize raději
občas přečetli zajímavou knihu, protože jak řekl Karel Čapek „Kniha je
nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží si zároveň své
duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu.“

Magdalena
Knihobudku jsem moc uvítala. Objevila se v době,
kdy jsem řešila pozůstalost po rodičích, a tak mi
moc pomohla. Také mi udělala radost, když jsem
v ní našla hezké dětské knížky pro vnoučata. Ale
nedělá mi už vůbec radost, když tam vidím knížky
vlhké od deště, či nedávno zaváté sněhem. Byl by
velký problém opatřit knihobudku dveřmi? Knihobudka ve Štefánikově pasáži dvířka má a přitom je nepotřebuje.

Otázka na příští měsíc:

Webové stránky městské části
Praha 17.
Jak by podle vás měly vypadat ideální nové webové stránky
naší městské části?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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Vyhlášení dotací pro rok 2019
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 POSKYTNE DOTACE V OBLASTI SPORTU, VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT,
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A KULTURY Z ODVODU Z HAZARDNÍCH HER
Zastupitelstvo městské části na svém zasedání dne 10. prosince 2018
schválilo termín vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019.
Dotace, jejímž poskytovatelem bude městská část Praha 17, představuje účelovou dotaci z rozpočtu městské části.
Žadatelem o dotaci se rozumí fyzická osoba či nezisková právnická
osoba, jež vyvíjí činnost zaměřenou na využití volného času obyvatel
městské části Praha 17 u všech věkových kategorií v oblasti sportu, na
sociální péči, kulturu, pobyt v přírodě a jiné zájmové činnosti a spolkový život s dominantním působením na území městské části Praha 17.

Žádat lze o dotaci v rámci těchto programů:

volnočasových klubů pro děti a mládež, na provoz letních a zimních táborů pro děti, na provoz volnočasových klubů pro seniory a na provoz
volnočasových klubů pro hendikepované.

❑ Dotace na podporu sociálních služeb poskytovaných na území
MČ Praha 17 může být poskytnuta k úhradě nákladů na podporu sociálních služeb poskytovaných na území MČ Praha 17. Příjemcem dotace se
rozumí poskytovatel sociálních služeb, který splňuje náležitosti zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytnutá dotace je určena především na následující druhy sociálních
služeb: pečovatelská služba, osobní asistence, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením a na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
❑ Dotace na podporu kultury v MČ Praha 17 může být poskytnuta

❑ Dotace na podporu sportovních aktivit dětí, mládeže a starších
dospělých, která může být poskytnuta na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže (26 let a mladší), na činnost zdravotně hendikepovaných sportovců, na podporu trenérů dětí a mládeže, na podporu
cvičitelů trénujících starší dospělé nad 60 let a na pravidelnou sportovní činnost starších dospělých nad 60 let (ve sportovním oddílu musí být
registrováno minimálně 50% cvičenců starších 60 let).

❑ Dotace na podporu závodní činnosti a organizaci významných
sportovních akcí může být poskytnuta na pořádání významných sportovních akcí v MČ Praha 17 republikového či mezinárodního charakteru,
na zajištění účasti na významných sportovních akcích v tuzemsku i zahraničí, na výkonnostní sport klubů hrajících soutěž dospělých řízenou republikovým svazem. Dotace na výkonnostní sport je určena pro
všechny věkové kategorie.

na realizaci kulturních programů a na zajištění provozu kulturního zařízení.

Dotační řízení pro rok 2019 je zveřejněno na internetové stránce městské části Praha 17 www.repy.cz. Pod odkazem Městská část Praha 17,
Granty, dotace, Dotace na podporu sportu, volnočasových aktivit,
sociálních služeb a kultury, Vyhlášení dotací pro rok 2019 jsou v Zásadách pro poskytování dotací uvedeny bližší podmínky o podání žádostí, žadatelích, o poskytnutí dotací a jejich výši, o evidenci dotací,
kontrole a vyúčtování. Tyto zásady prosím použijte při vyplňování žádosti, abyste dodrželi podmínky pro přidělení dotace.

a reálů může být poskytnuta na zajištění provozu sportovišť a sportovních areálů a na zajištění jejich oprav.

Žádost o dotaci bude žadatel podávat prostřednictvím závazného
formuláře ŽÁDOST PRO ROK 2019 jedenkrát v písemném vyhotovení včetně povinných příloh do podatelny ÚMČ Praha 17 a jedenkrát
elektronicky ve formátu Microsoft Word (pouze formulář žádosti
bez povinných příloh) na e-mail dotace-ekn@praha17.cz v termínu
od 1. 2. 2019 do 8. 3. 2019 včetně.

❑ Dotace na podporu volnočasových aktivit dětí, mládeže, seniorů
a občanů se zdravotním hendikepem může být poskytnuta na provoz

Ivana Babická,
Ekonomický odbor

❑ Dotace na podporu provozu a údržbu sportovišť a sportovních

V Řepích přibude nová prodejna Lidl
Na konci ledna byl definitivně ukončen provoz prodejny Albert v Makovského ulici č. 1219. V objektu, který je ve vlastnictví soukromého subjektu
MANA OBCHODY, byl zároveň ukončen provoz drogerie Teta. Současně zde
již nebude možno využít bankomat České Spořitelny.

Na co se můžeme v tomto prostoru těšit?
Během měsíce února bude předána stavba novému provozovateli, který
v místě hodlá provést různé stavební úpravy. V měsíci červnu (případně
červenci) zde pak bude otevřena nová prodejna Lidl.
-ras-

foto: -ras-
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Tříkrálový průvod
Tříkrálovou obchůzku dnes známe asi všichni. Postavy tří králů v různém provedení
nás potkávají na začátku ledna téměř na každém kroku a známou tříkrálovou sbírku
asi většina z nás také nepřehlédne. Tři králové také dělají jakousi pomyslnou tečku
za obdobím vánočních svátků. Na neděli po 6. lednu totiž připadá svátek Křtu Páně,
kterým v rámci církevního roku končí vánoční doba.
Ale víte něco o historii třech králů? Svědectví o králích, kteří přinesli ke kolébce narozeného Ježíše dary, najdeme v evangeliu sv. Matouše, nikde v Písmu se však neuváděl
přesný počet těchto mudrců ani jejich jména. Prvním autorem, který uvedl konkrétní
jména tří králů, byl až ve 12. století kancléř pařížské Sorbonny Petr Comestor.
Stejně tak je vám pravděpodobně povědomá zkratka C+M+B, která se v tomto období
objevuje svěcenou křídou napsaná nad dveřmi mnohých příbytků. Možná by vás ale
mohlo překvapit, že původní význam těchto písmen mohl být trochu jiný a neznamenal prosté iniciály jmen Kašpara, Melichara a Baltazara. V původním smyslu se jednalo
o zkratku „Christus mansionem benedicat“ – tedy požehnání – „Kristus ať požehná
příbytek“.

foto: -ras-

foto: -ras-

Ať už je historie jakákoliv, tento svátek jsme si opět
připomněli také v Řepích. Tříkrálová obchůzka s živým betlémem se konala v neděli 6. ledna v zahradě
kláštera sester boromejek.
Přítomné přivítal řepský farář Otec Řehoř Žáček,
tentokrát v trochu netradičním oděvu pastýře. Stal
se pro toto odpoledne průvodcem celého setkání
a před živým betlémem zejména s dětmi pohovořil
o všech událostech, které narození Ježíška a příchod tří mudrců provázely.
Ani tentokrát samozřejmě nechyběl společný zpěv
koled. Milé setkání zpříjemnilo i přichystané občerstvení v podobě horkého čaje a vánočky, které určitě
přišlo všem vhod.
Věřím, že si toto sváteční setkání všichni moc užili,
nezbývá než poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho realizaci. A pokud jste tady letos chyběli, přijďte
určitě příští rok!
-ras-

Poradní sbor v novém složení
Se začátkem nového roku přišlo na řadu i další setkání řepského Poradního sboru. Na obou stranách, tedy jak u vedení radnice, tak u zástupců
jednotlivých okrsků, došlo k několika změnám v obsazení. Za radnici byla přítomna starostka Jitka Synková spolu s nově zvolenými místostarosty Jaroslavem Bírem a Michalem Štěpařem. Dále účast přijal tajemník
úřadu Petr Loučka a jelikož hodně dotazů směřuje na Odbor životního
prostředí a dopravy, nemohl chybět ani vedoucí tohoto odboru David
Zlatý.
Dle očekávání, první dotaz směřoval k postupující stavbě řepského
sportovního centra. Starostka Synková vysvětlila vznik průtahů, které
finále stavby provázejí a projevila naději v zahájení zkušebního provozu v dubnu letošního roku. Ke sportovnímu centru se vztahovaly i další
dotazy týkající se provozování, ale také obsazenosti plaveckého bazénu
školami a možnostmi pro veřejnost.

Dotazy k životnímu prostředí se týkaly TSK a špatně provedené opravy
kanálu ve Španielově ulici nebo opravy lávky přes železnici, další dotaz
se týkal metropolitního plánu, kde ovšem zatím k žádnému dalšímu postupu nedošlo. Na protihlukové stěně při ulici Slánská by se s pracemi
mělo začít v březnu, jak bylo uvedeno v minulém čísle zpravodaje. Řešila
se i budoucnost benzínky, zahrádky či garážová stání, místo pro druhou
řepskou knihobudku, reportáže TV Praha (k vidění na webu www.repy.cz
ve spodní části úvodní strany), hřbitov a rozptylová loučka či možnosti
získání vstupenek na Společenský večer (pozvánku s podrobnostmi naleznete v příštím čísle).
Další setkání Poradního sboru se uskuteční zhruba za 3 měsíce.
-mish-

BYLI JSME PŘI TOM
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Vánoční posezení Klubu seniorů Řepy
Znovu po roce se dne 19. prosince uskutečnilo vánoční posezení členů Klubu seniorů Řepy se starostkou Mgr. Jitkou Synkovou a s ředitelem Centra
sociálně zdravotních služeb PhDr. Jindřichem Kadlecem.
A nepřišli sami! Paní starostku doprovodil místostarosta Martin Marek
a pana ředitele doprovodily Ing. Jaroslava Šimonová a Jana Štěpánková.
Dovolím si citovat slova členky našeho klubu PaedDr. Marie Čaňkové, která
vystihují toto slavnostní posezení: „S vděčnosti vzpomínáme na úžasnou
atmosféru na středečním klubu. Moc se nám to líbilo. Myslím si, že jsme si
všichni byli blíž, než kdykoliv dříve.“
Byl to pro nás nejkrásnější den plný lásky, radosti, pohody a vzájemné úcty.
Jeden druhému štěstí a zdraví jsme přáli a zahodili jsme stranou starosti,
protože to byly chvíle radosti; připili jsme si na zdraví a pak jsme slavili
a zpívali. Koledy Dej Bůh štěstí…, Půjdem spolu do Betléma…, Narodil se
Kristus Pán… zněly na oslavu vánočního posezení. Slavnostní úvodní slova k tradicím vánočních svátků a jejich významu pro nás přednesl Mgr. Radovan Čaněk. Nechyběly ani básně s tématikou Vánoc, které zarecitovali
členové klubu a též připomenutí si různých zvyků a slavení Vánoc i v jiných
krajinách světa. Ochutnali jsme cukroví, které
jsme si sami napekli,
které vonělo vanilkou,
vánočním kořením a přiťukli si pohárkem vína na
zdraví nám a všem našim
blízkým. Nezapomněli
jsme na přání zdraví pro
nemocné členy klubu
a vzpomněli i na ty, kteří
již spí spánkem pokoje.
Poděkování zástupcům
MČ Praha 17 a CSZS za
neustálou a nezištnou
pomoc přednesla předsedkyně klubu. Poděkovala všem za úspěšnou
spolupráci a za vše, co
pro nás, řepské seniory
dělají. Moc si toho vážíme a přejeme jim mnoho

zdraví a úspěchů v jejich práci v novém roce 2019. Paní starostka se ujala
zhodnocení naší spolupráce, osobně každému z nás poděkovala a odevzdala nádhernou květinku spolu s kalendářem na rok 2019. Připojili se
k ní i ostatní naši hosté a nastala chvíle, na kterou se každý z nás velmi
těší. Osobně si popřát, poděkovat, potřást si pravicí, vyslovit pár milých
a veselých slov; tak to byla ta chvíle, na kterou se nezapomíná. Věřím, že
se jim také líbily vlastnoručně udělané medaile, které pro ně na památku
vyrobil osobně člen našeho klubu Stanislav Skuhrovec.
Úžasnou atmosféru vytvořilo 42 přítomných členů Klubu seniorů Řepy,
kterým patří za to poděkování. To vše zdokumentoval krásnými fotkami
Mgr. Petr Gruber.
S přáním požehnaných a pokojných vánočních svátku a všeho nejlepšího,
hlavně zdraví do nového roku 2019, jsme se rozešli s tím, že se vždy těšíme
na zasedání Klubu seniorů Řepy.
Ing. Má-Ria Szitányiová,
předsedkyně KSŘ

foto: Petr Gruber

Bioodpad – kam s ním? Jak to řeší Češi a Brusel
Besedu s tímto názvem uspořádal Komunitní spolek Řepy 8. ledna s Ivo Kropáčkem, odpadovým expertem
z Hnutí Duha. Co se účastníci dozvěděli?
Hlavním sdělením bylo, že třídění a svoz bioodpadu, který tvoří přibližně jednu třetinu domácího odpadu, je prozatím velmi podceňovaný
nástroj nejen po stránce ekologické, ale i ekonomické. Z celostátního hlediska se tato situace
bude muset brzy změnit, protože Česká republika se jako členský stát EU zavázala k třídění veškerého bioodpadu od roku 2024.
To samozřejmě přinese novinky i na úrovni
obcí, tedy i pro nás. Proč bychom ale měli vidět
v třídění bioodpadu příležitost? V první řadě se
jedná o možnost, jak ušetřit peníze. Příklady

z měst, která již problematiku odpadu aktivně
řeší (např. Písek, Mikulov, Zlín) ukazují, že čím
více občané třídí, tím méně za svoz odpadu platí. Například místní samospráva v Písku zřídila
kompostárnu, která po dvou letech fungování
„odklonila“ ze směsného odpadu 2000 tun bioodpadu! Navíc, veškerý materiál, který se v kompostárně vyrobí, jde na rekultivaci a revitalizaci
ploch ve městě.
Třídění bioodpadu má nezanedbatelný ekonomický i ekologický přínos. Nejenže snižuje produkci odpadů a šetří naše peníze, ale je také

zdrojem tolik potřebné energie (bioplynové stanice), vrací živiny do zdecimované půdy (kompostárna) a pomáhá vytvářet kvalitnější životní
prostředí (rekultivace půdy ve městech i okolí,
omezení tvorby nežádoucích skleníkových plynů
na skládkách).
Lukáš Pokorný, místopředseda spolku
www.facebook.com/kzrepy
Komunitní spolek Řepy spustil dotazník, který
je možno vyplnit do 12. 2. 2019. Za jeho vyplnění
děkujeme! Zde odkaz: zahrada.prorepy.cz/dotaznik

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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•   9. 2. 12–16 hod.

Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)

•  14. 2. 14–18 hod.

Park. ul. Na Moklině (u rest. U Hasiče)

•  15. 2. 14–18 hod.

Křižovatka ul. Laudova × K Trninám

•  23. 2. 12–16 hod.

Parkoviště Hofbauerova × 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.

IP 13b

Parkoviště s parkovacím kotoučem
Značka označuje parkoviště, na kterém řidič
musí při začátku stání umístit kotouč viditelně
ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání,
kterou nesmí až do odjezdu měnit.
Případný stanovený způsob stání se vyznačuje
obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání.

Tato dopravní značka „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (č. IP 13b)
označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit
kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Na dodatkové tabulce je pak vyznačena doba, po kterou je tam bezplatné parkování umožněno. Běžně se
používá ve všech okresních a krajských městech. Z toho důvodu doporučujeme mít ve vozidle parkovací kotouč (parkovací hodiny). Jedná
se o plastovou nebo papírovou pomůcku, již lze pořídit cca za dvacet
až třicet korun. Jednoduše se na ní vyznačí doba příjezdu. Provizorně
postačí zanechat i viditelně odložený papír s ručně napsaným časem
(například: "Příjezd 10.30 hod."). Kdo nerespektuje dopravní značku
„Parkoviště s parkovacím kotoučem“, dopouští se přestupku a lze mu
v blokovém řízení uložit pokutu až dva tisíce korun.
Zde jsou vzory parkovacích kotoučů, které si některé podniky nechávají vyrobit i z reklamních účelů. Řidičům však stačí zakoupit v papírnictví za pár korun kotouč standardní bez reklamy.
Kulturní centru
Bendova 1121/5
Tel.: 235 313
182

Centrum sociál
zdravotních ně
služeb

s. p.
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793
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aplikaci:

Oficiální mobilní
aplikace
MČ Praha 17
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Řepy v mobilu
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291/12b
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Tel.: 234 683 Řepy
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www.repy.cz
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VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými
subjekty!!!
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✗ stavební suť

1

✗ elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače,
přehrávače, telefony apod.)
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✗ odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)
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MĚSTSKÁ ČÁST

PRAHA 17
2211

✗ nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie
a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)

Makovského
1141/

✗ směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné
nádoby (popelnice, kontejneru)

1155

Co nelze odložit do VOK

Španielova

Parkoviště ul. Galandova

m Průhon

•   8. 2. 14–18 hod.

Česká pošta,

Parkoviště Drahoňovského

Socháňova
1220/27
Tel. produkc
e: 702 202
097
Tel. knihovn
a: 601 324
852

•   1. 2. 14–18 hod.

V Řepích bylo nově instalováno dopravní značení parkovišť s parkovacím kotoučem. Stejně tak proběhlo i v okolních čtvrtích. Někteří
řidiči nevědí, oč se jedná, ač by to vědět měli, proto pokládáme za
vhodné jim oživit paměť. Někdo si to plete se značkou „ parkovací hodiny“, která je instalována na placených parkovištích, marně hodiny
hledá a když je nenajde, mávne rukou a jde pryč. Má smůlu.

Makovského
1349/2a
Tel.: 235 313
201
Otevírací doba:
Po – Pá: 8 –
19 hodin
So: 9 – 13 hodin
Ne: zavřeno

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.

MĚSTSKÁ POLICIE
PRAHA
informuje

Městská policie
Praha-Řepy
Makovského
1227, tel.:
235 316 122
Autohlídka
OŘ 13: 222
025 721 (722)

Velkoobjemové kontejnery
v ÚNORU
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• Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova, tel.: 731 142 348

Jak je uvedeno v předchozím textu, „papír s ručně napsaným časem“ – je třeba, aby časový údaj byl čitelný. Pokud nelze z řidičova
škrabopisu jednoznačně rozpoznat čas, jedná se zkrátka o přestupek,
jako by tam čas uveden nebyl.
Stejně tak, pokud řidič odstaví vozidlo např. v 13 hod., na hodinách
nastaví nebo na papír napíše 14 hod. a myslí si, že s tím tzv. vybabral,
je tomu tak pouze v případě, že se do 14 hod. k vozidlu nedostaví
strážník. Pokud strážník uvidí a zadokumentuje nastavený časový
údaj, který ještě nenastal, opět se řidič jednoznačně dopouští přestupku, viz výše.

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

* V budově ÚMČ v Žalanského ulici jsou parkovací kotouče ještě
v omezeném množství zdarma k vyzvednutí.

Sběrné dvory
Objemný odpad lze zdarma odložit také v nejbližších sběrných dvorech:

• Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 736 518 204

CO VÁS ZAJÍMÁ
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Připravujeme nový web – zapojte se!
V tomto roce bychom se na základě podnětů vás,
občanů, zaměřili na vylepšení a zpřehlednění webu
městské části. Rozhodli jsme se upustit od postupu
„úřad navrhne, občan se spokojí“ a rádi bychom
začali nejprve u vás, našich občanů, a požádali vás
o spolupráci.
Pro tento měsíc jsme připravili elektronický dotazník (odkaz níže) určený všem z vás, kteří máte
přístup k internetu a mohl by tak pro vás být web
městské části užitečný. Dotazník bude přístupný do
28. února a velmi nám pomůže, pokud si najdete
chvíli na jeho vyplnění.
Po skončení sběru dat jej vyhodnotíme, zkonzultujeme s pracovníky úřadu a připravíme návrhy na
změny a nové funkce. Ty představíme na jarním
workshopu, kde budete mít možnost návrhy připomínkovat a diskutovat nad nimi s pracovní skupinou
vedenou tajemníkem úřadu Petrem Loučkou a místostarosty Martinem Markem a Michalem Štěpařem.
Některé novinky si v rámci zjednodušených ukázek
i vyzkoušíte a otestujete.
Teprve na základě těchto podnětů připravíme zadání,
podle kterého se budou budoucí úpravy provádět.

O stavu prací či podrobnostech k workshopu vás budeme průběžně informovat. Jak zde, na stránkách
Řepské 17, tak v samostatné sekci na stávajícím webu na adrese:
www.repy.cz/novy-web
Na této adrese najdete také dotazník a další možnosti, jak se do projektu zapojit.
Současně bude IT oddělení provádět na celém webu
technické přípravy, měření a testování. Z těchto důvodů může dojít k drobným vizuálním změnám před
samotnou realizací. Prosíme proto o pochopení.

Současný web

NEČEKEJTE!
OBJEDNEJTE SE!

Pro pejskaře
v Řepích
V rámci zkvalitnění služby pro pejskaře se na začátku dubna můžete
setkat se zelenými samolepkami umístěnými na koších na psí exkrementy, upozorňujících na novou aplikaci pro pejskaře:
Aplikace Fiddo, sociální sít’ propojující majitele, profesionální chovatele, spolky a odborníky v oblasti chovu psů. Jejím hlavním cílem,
se kterým se ztotožňuje i městská část Praha 17, je zlepšení kvality
života psů i jejich pánů.
Aplikace nejen mapuje odpadkové koše na psí exkrementy
v městské části, ale najdete v ní
například i cvičáky, veterináře nebo dog friendly kavárny,
pomáhá uživatelům při hledání
ztraceného psa atd.
Městská část chce pomocí této
aplikace, jako další formy sdělení, informovat občany o dostupnosti košů na psí exkre
menty popř. sáčků pro sběr. Na
území Řep je rozmístěno celkem 98 košů na PEX a dalších 10 stojanů
se sáčky je v oblasti lesoparku. Vyprázdnění košů a doplnění novými
sáčky probíhá 5x týdně, tedy 261x za rok. Při doplnění 25ks sáčků na
jeden koš a stojan při každé obsluze to za rok činí 704 700 kusů sáčků.
Náklady vynaložené za služby činí 1 193 905 Kč ročně.
Bc. Eva Soukupová

Nejen přes internet se můžete objednat k vyřízení následujících záležitostí:
✓ Ověřování podpisu a ověřování shody originálu
listiny s její kopií (legalizace, vidimace)
✓ Služby CzechPOINT
✓ Výpis z katastru nemovitostí
✓ Výdej osobních dokladů (občanské průkazy
a pasy)

JE NUTNO SE OBJEDNAT na agendy:
✓ Občanské průkazy – podání žádosti
✓ Cestovní doklady – podání žádosti
✓ Ohlašovna pobytu
Podat žádost o osobní doklady (ve lhůtě vyhotovení do
24 hodin) je možno v našich úředních hodinách. Ve středu však pouze do 17.45 hodin!!!

JAK NA TO?
• Na webových stránkách www.repy.cz – Objednávkový systém – WebCall.
• Prostřednictvím podatelny našeho úřadu.

Děkujeme!
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Kuchařské řemeslo musíte mít v srdci a v krvi
Na stránkách Řepské sedmnáctky jsme vám už mnohokrát představili zajímavé osobnosti, které žijí v naší městské části.
V tomto čísle přinášíme rozhovor s šéfkuchařem Pavlem Kyzrem, který českou kuchyni propagoval až za oceánem.
abych tam českou kuchyni představil. Samozřejmě jsem nasbíral i spoustu
zajímavých zkušeností a zdokonalil se v jazyce.

Jak za oceánem přijali naši českou kuchyni?
Dojem byl velice dobrý, musím říct, že česká kuchyně na tom není vůbec
tak špatně, jak se mnohdy píše. Bylo zajímavé tam ukázat, jak se třeba
vaří svíčková, kdy nejdřív restujete cibuli, pak pečete, následuje spousta
kroků, v závěru zahušťujete a prováříte…
Tam na něco takového vůbec nejsou zvyklí. Znají zejména smažení a grilování a tyto technologické postupy jim jsou v podstatě neznámé. Stejně
zajímavé bylo, že vůbec neznají knedlík. Dokonce byli i tací, kteří se báli
ochutnat, ač věděli, že základ je z pečiva. Dělal jsem karlovarský knedlík
a koukali na to se značnou nedůvěrou. Ale vesměs panovalo nadšení. Úplně největší úspěch mělo lečo s klobásou, poměrně překvapivě. Úspěšná
také byla zelná polévka a pečený bůček.

Jaké byly Vaše další zkušenosti získané v Americe?

foto: archiv Pavla Kyzra

Na jaké pozici v současné době pracujete?
Momentálně dělám šéfkuchaře pro společnost Sodexo, pro našeho V.I.P.
klienta Johnson & Johnson a dále se specializuji na otvírání nových provozů. To v praxi znamená, že mým úkolem je rozjet nějakou novou restauraci,
připravit vhodné menu, zajistit a proškolit personál, vybrat vhodné dodavatele a všechno ostatní, co je potřeba pro fungování podniku.

V Americe jsem navštívil asi 15 provozů a každé tři dny měnil místo svého
působení. Všechno to byly naše provozy, takže jsem měl možnost vidět, jak
určité standardy fungují jinde.
Možná tam ten standard je trochu nižší, ale je pravda, že to byly provozy,
ve kterých se vařilo od snídaní po večeře celý den, např. vládní budovy
nebo univerzitní komplexy. Takže tam samozřejmě je pak kratší čas na sanitace a podobné věci.
Bylo to hodně náročné, každé tři dny měnit hotel, přelétávat letadlem,
stále komunikovat s novými a novými lidmi, skoro každý den být v práci
a k tomu chtěl člověk i něco vidět, za což musím všem, co se o mě starali
poděkovat, protože v každém městě mě vzali na procházku, do restaurace, na různé zápasy od NBA po NHL. Tudíž ten čas pro sebe sama člověk
skutečně za tu dobu neměl, ale byla to obrovská zkušenost a ve všech
směrech.

Co se Vám tam líbilo nejvíc?
Jak se člověk vypracuje až na pozici šéfkuchaře?
Chce to čas, trpělivost a sbírání zkušeností. Je samozřejmě také nutné
překonat ty chvilky, kdy člověk chce se vším seknout. Samozřejmě je také
důležité dostat šanci od vedení a pomalu postupovat přes šéfa směny až
k pozici šéfkuchaře.
Pochopitelně je to také o neustálém učení a zdokonalování se. Obor gastronomie se stále vyvíjí a trendy jdou kupředu a na to je třeba reagovat. Je
to o tom chodit na různé kurzy, školení, semináře, číst nové knížky, sledovat nové trendy u nás a hlavně v zahraničí a na toto všechno reagovat. Dále
musíte mít vynikající komunikační schopnosti, protože je to týmová práce, umět s kolektivem komunikovat, správně ho motivovat a společně jít
za stanovenými cíli. Šéfkuchař je se svým týmem mnohdy i patnáct hodin
denně a je to druhá rodina a všichni se v ní musí cítit dobře, pokud to tak
není, nikdy nedosáhnete úspěchu. Dále musíte pochopitelně umět jednat
s vedením své společnosti, s vedením společnosti našeho klienta a v neposlední řadě i se zákazníkem. Práce šéfkuchaře zdaleka není jen o vaření. Já
osobně se snažím o to, abych stíhal toto všechno a k tomu i aktivně vařil,
a to pochopitelně zabere ještě daleko více času.

Vím, že za sebou máte i nedávnou zkušenost s prací v zahraničí,
konkrétně v Americe. Co jste tam dělal?
Byl jsem vyslán firmou, abych se zapojil do programu Global Chef, který
Sodexo provozuje po celém světě, učil tam vařit českou kuchyni a hlavně,

Líbilo se mi, že lidé tam jsou hodně pozitivní, veselí. Musím říct, že za celou dobu pobytu jsem nikde, ani na ulici, ani v provozu nepotkal nikoho,
kdo by byl špatně naladěn. I když samozřejmě těžko komplexně hodnotit,
vzhledem k časté změně místa mého působení. Ale zkrátka mi to tak připadalo. Lidé tam mají také problémy, stejně jako my v České republice, ale
vše berou daleko pozitivněji a tak nějak s nadhledem. Mám pocit, že my
v ČR si hrozně rádi na vše stěžujeme a všechno a všechny stále kritizujeme a brečíme, že my jsme ti, kteří se mají nejhůř. Musím podotknout, že
skutečnost je jiná. Máme se velice dobře ve všech směrech a měli bychom
si toho více vážit. Třeba zdravotní pojištění je v USA na úplně jiné úrovni,
mateřská dovolená tam neexistuje a další a další věci a přesto jsou ti lidé
daleko více optimističtí a daleko lépe naladěni.

Co myslíte, že je dnes hodně v restauracích „in“?
Podle mého názoru je to jednoznačně zdravá příprava pokrmů, čerstvé suroviny, vegetariánské a veganské pokrmy, raw dezerty a bezlepková jídla,
která neobsahují podíl mouky. Myslím, že tímto směrem se momentálně
gastronomie ubírá.

Můžete upřesnit, co přesně znamená raw pokrm?
Výraz RAW byl převzat z anglického výrazu raw, v překladu syrový. V češtině
se tento pojem celkem ujal, můžeme se setkat i s výrazem „živá strava“. Při
přípravě těchto jídel platí zásada, že teplota při úpravě veškerých surovin
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nepřesáhne 40 stupňů Celsia. Takže vlastně zůstávají veškeré živiny plně
zachovány. Je to nabité živinami a všemi potřebnými lákami, které se při
vyšší tepelné úpravě ze suroviny vytrácí. Je to velký trend nejen u nás, ale
i ve světě. Stejně tak je hodně v kurzu zařazovat bezlepkové a veganské
dezerty.

Co si obecně myslíte o dnešních restauracích?
To se těžko hodnotí, ale myslím, že se kvalita stravování posouvá. Bohužel, občas mám pocit, že sice vznikají nové restaurační koncepty různých
pivovarů atd., ale za zdí ta kuchyně zůstává pořád stejná. Takže se pak
stává, že vidíme nádherný interiér, skvělý jídelní lístek, ale když si jídlo
objednáme, přichází zklamání, protože je to stále stejné a stále stejně
špatné. Samozřejmě to neplatí všude…

Jak se proti tomu dá bojovat?
Základ problému je v nedostatku pracovních sil. A to jak kuchařů, tak číšníků a servírek. S tím bojujeme taky. Situace se sice trochu zlepšuje, ale ve
světě jsou stále o krok napřed a majitelé restaurací se snaží podmínky pro
své zaměstnance co možná nejvíce zlepšovat. Tam si uvědomují, že práce kuchařů je náročná jak časově, tak psychicky i fyzicky. Patnáct hodin
denně stát v kuchyni nebo na place je opravdu velice náročné. Když host
přijde v poledne na oběd, tak kuchař ho vaří již od časných ranních hodin
a když přijde host v devět hodin večer na večeři, tak mu ji připravuje stále
ten stejný kuchař, který už je tou dobou v práci 14. hodinu. Takže ve světě
zkracují směny, najímají druhé směny personálu, aby se nepracovalo déle
než osm hodin, nebo mají třeba v neděli zavřeno, aby si personál odpočinul. Snaží se personálu ulehčovat, aby ti lidé chtěli tuto práci dělat.
Mnoho restaurací dnes také razí trend otevřené kuchyně, to je hlavní filosofie i naší firmy. Zákazník se tak nemusí bát, že by se za zdmi dělalo něco
špatného.

Otevřená kuchyně, kdy Vám host „téměř kouká pod ruce“ –
neznervózňuje vás to?

Lidé vidí do kuchyně a kuchaři jsou součástí celého dění. Kuchař musí být
čistý, upravený, oholený, komunikativní, musí mít smysl pro pořádek a hygienu…to vše by měl každý kuchař mít. V mnoha podnicích, když náhodou
vyjde kuchař z kuchyně, tak Vás chuť na jídlo i přejde.
A já velice oceňuju, že můžu s lidmi mluvit, můžu s nimi probrat, zda jim
minule chutnalo a mám zpětnou reakci o tom, co jim třeba moc nechutná.
A to je pro mě rozhodně to nejcennější co z toho mohu získat.

Když jsme zmínili zdravé stravování, co školní jídelny?
Myslím, že by bylo dobré zlepšit nabídku ve školním stravování. Zde vidím
opravdu velké rezervy a přitom se jedná o to nejcennější, co máme, naše
děti a naši budoucnost. Samozřejmě je to hodně o rodičích, kteří za obědy
platí. Je samozřejmé, že ne všichni rodiče mají na to, aby se zvedla cena
obědů. Ale rozhodně bych nabádal všechny rodiče k tomu, aby se zamysleli nad tím, co jejich dítě jí, zejména ve věku od 6 do 15 let. Myslím, že
by stálo za to si za kvalitnější stravu připlatit. A samozřejmě pak přichází
otázka, aby ta kvalitnější strava byla zajištěna odborným a kvalifikovaným
personálem.

Co konkrétně ve školních jídelnách chybí?
Jednoznačně je to čerstvost surovin, kvalita surovin a moderní technologické postupy přípravy. Jsem přesvědčen, že pořád fungují třeba
bramborové kaše z prášku, knedlíky z prášku, glutamáty, umělá dochucovadla a mnoho dalších gastronomických neřestí. Chybí tam vaření
z čerstvých surovin, na dochucování použití čerstvých bylinek, omezení cukru a mouky atd. Pochopitelně je to i o vybavení kuchyně jako
takové kvalitními technologiemi umožňujícími tyto moderní postupy
realizovat a o kvalitním personálu. Ale jsem přesvědčen, že by jistě
mnoho rodičů a dětí tu změnu ve školním stravování uvítalo. Ovšem
toto všechno si musí uvědomit nejen rodiče, ale také školy samotné
a jejich zřizovatelé, aby poskytli potřebnou modernizaci vybavení a vyškolení personálu.

Vůbec ne, já to vnímám tak, že celý prostor restaurace je součástí té kuchyně, kuchař má kontakt s hostem, není zavřený někde za zdí, což je skvělé.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Raw mrkvový dort s ořechy (1 dort – 8 porcí)
Poleva:

Korpus:
Mrkev čerstvá
Kokos strouhaný
Vlašské ořechy
Med
Rozinky
Skořice mletá

400 g
150 g
100 g
100 g
200 g
špetka

Kešu ořechy
300 g
Citronová šťáva z jednoho citronu
Javorový sirup
80 ml (dva panáky)
Kokosové mléko 300 ml

POSTUP
Mrkev nastrouháme najemno a vymačkáme přebytečnou tekutinu. Vlašské ořechy,
kokos a rozinky rozmixujeme s trochou
vody na hladkou pevnou hmotu. Je lepší
ořechy a rozinky předem na dvě hodinky
namočit do horké vody, povolí a budou se
lépe mixovat. Potom směs ořechů smícháme s nastrouhanou mrkví a ochutíme

medem a špetkou mleté skořice. Takto připravenou směs napěchujeme do dortové
formy s dutým dnem podloženým pečícím
papírem a necháme dvě hodinky odležet
v chladu (můžeme i přes noc).
Na polevu si opět namočíme kešu ořechy
do horké vody na dvě hodiny. Potom smí-

cháme s kokosovým mlékem, citronovou
šťávou a javorovým sirupem a rozmixujeme v blenderu (vysokootáčkový mixér) na
hladký hustý krém. Ten nalijeme na připravený korpus a necháme v lednici ztuhnout
ideálně do druhého dne.
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Plán Klubu 17

únor 2019

1. únor –	Výroba chobotniček z vlny
5. únor –	Malujeme na sklo

Společenská setkání
pro seniory
Zveme vás, všechny řepské seniory, na
společenská setkání v Centru sociálně
zdravotních služeb, Bendova 5, Praha-Řepy.

6. únor –	Práce s keramikou, zimní motivy
8. únor –	Výroba námořnických čepic
12. únor –	Připravujeme se na karneval  

➜

13. únor –	Klub 17 vás zve na „Pirátský karneval“
a Den otevřených dveří

S cházíme se každé úterý od 13.30 do 15 hodin
v prostorách knihovny.

❖

 abízíme různé společenské hry, karty, šachy atd.
N
Veškeré aktivity jsou zdarma.

19. únor –	Skládáme puzzle

➜

Samozřejmostí je přátelské prostředí a posezení.

20. únor –	Kvízy a soutěže

❖

 ožnost pro setkávání je pro všechny řepské seniory,
M
lze přijít bez jakékoli povinnosti registrace nebo členství
v klubech seniorů.

15. únor –	Malujeme antistresové omalovánky a mandaly

22. únor –	Kulečníkový turnaj
26. únor –	Kreativní dílna všeho možného

Přijďte, těšíme se na vás.

27. únor –	Fotokoutek s Luckou
• Socháňova 1221, Řepy • Tel.: 235 314 141, 775 591 700 •

Bližší informace Mgr. M. Čermáková, tel. 235 314 141 nebo 775 59 17 00.

Programy pro řepské seniory
Klub seniorů Průhon
Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17,
Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program v únoru: 5. 2. Finanční gramotnost
s Mgr. M. Svobodovou, 12. 2. Klubové setkání,
19. 2. Klubové setkání, 26. 2. Povídání o bylinkách s M. Novákovou.

Program v únoru: 6. 2. Setkání zrušeno,
13. 2. Klubové setkání 20. 2. Fyzioterapie
s Mgr. Jitkou Smékalovou, 27. 2. Franz Lehár –
Život a dílo, prezentace s Milenou, Maruškou
a Radkem.

únor 2019
Klub dobré nálady
Setkávání vždy předposlední čtvrtek v měsíci
od 17.30 hod., v CSZS, Bendova 1121, Praha 17
Pod vedením Evy Gutové.
Program v únoru: 21. 2. Klub dobré nálady
na čtvrtek 21. 2. od 17.30 hod. pozval autorku knihy „Případ ztraceného hledače“ Ludmilu
Müllerovou, která nám představí svoji nejnovější knihu.

Klub seniorů Centrum

Klub Gemini (zdravotně znevýhodnění)
První pondělí v měsíci 14.30 – 15.30 hodin,
každé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin
v Klubu 17, Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Martin Prouza.
Program v únoru: 4. 2. Zrušeno, 11. 2. Karnevalové zvyky, 18. 2. Pranostiky na únor,
25. 2. Společenské hry.
Klub seniorů Řepy (KSŘ)
Každou středu, od 9 do 11 hodin v KC Průhon,
Socháňova 1220/27, Praha 17.
Klub vede Mária Szitányiová.

Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS,
Bendova 1121, Praha 17.
Klub vede Jitka Hanzlová.
Program v únoru: 5. 2. Promítání filmu,
12. 2. Klubové setkání, 19. 2. Společenské
hry, 26. 2. Ruční práce.

Klub aktivního stáří
(KLAS)
Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, Kulturáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14,
Praha 17.
Klub vede Světlana Rozkowetzová.
Program v únoru: 4. 2. Beseda s Jaroslavem
Hájkem na téma „Řepy“, 11. 2. Slavíme jubilanty – k poslechu nám zahraje pan Caithamel, 18. 2. Cvičení na židlích s pí Vaňkovou,
25. 2. Volný program.

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 7.00 do 15.30 hodin.
PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS
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Mezinárodní den
průvodců
Asociace průvodců ČR zve širokou veřejnost na tradiční bezplatné
prohlídky Prahy u příležitosti Mezinárodního dne průvodců v sobotu
23. února 2019 od 14 hodin.
Sraz účastníků je na Náměstí Václava Havla u Nové scény, Praha 1. Na
prohlídky se není třeba předem hlásit. Letošní trasy povedou z Národní na Újezd a po nábřeží k Mánesu. Je jich několik, včetně jedné
prohlídky pro rodiny s dětmi.
Asociace průvodců České republiky, z.s.
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
www.asociacepruvodcu.cz

Vycházky Prahou
pro všechny zájemce
Zajímá Vás historie Prahy? Chcete poznat nová zajímavá místa
a zákoutí? Zkuste navštívit některou z poznávacích vycházek.
Podrobný přehled naleznete na www.prazskevychazky.cz

14. 2. JAK TO BYLO SE SVATÝM VALENTÝNEM?
Vyprávění o postavě světce i novodobém svátku, který
každoročně 14. února motivuje zamilované. Spojeno
s prohlídkou Vyšehradu, baziliky sv. Petra a Pavla
a relikviáře sv. Valentýna. POZOR! – omezený počet
účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje
vycházek. Začátek akce v 15 hod. před vchodem
do kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

17. 2. BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER

Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní
baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy
prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na
35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.
Začátek akce v 13 hod. před kostelem sv. Markéty
(nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“).

CENTRUM SOCIÁLNĚ
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Program vycházek Prahou
pro seniory

NABÍZÍ VOLNÉ
PRACOVNÍ POZICE:

Únor 2019

Ø Terénní  pečovatel/ka
Forma úvazku na DPP, práce v odpoledních hodinách
a o víkendech. Práce v lokalitě Prahy 17 v domácnostech klientů.
Ø V
 ýchovný pracovník Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Klub 17
Forma úvazku na DPP, práce v odpoledních hodinách, vhodné
i pro studenty. Práce v zařízení NZDM s dětmi ve věku od 6 do
18 let. Prostor pro vlastní kreativní nápady.
Ø S
 ociální pracovník Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Klub 17
Forma úvazku na DPP, práce v odpoledních hodinách, vhodné i pro
studenty. Práce v zařízení NZDM s dětmi ve věku od 6 do 18 let.
Máte-li zájem o práci v našem týmu, zašlete svůj životopis spolu
s motivačním dopisem na e-mailovou adresu  cszs@iol.cz  
Uzávěrka pro zasílání životopisů a motivačních dopisů je průběžně.

„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 26. 2. 2019 – komentovaná prohlídka
architektury a zajímavostí
„Bubenečské vily“
Na samém začátku 20. století vznikla vilová čtvrť v zastaralém stylu
Pařížské třídy na jejím prodloužení přes Čechův most, směrem na
dodnes neexistující tunel pod Letnou. Autorem byl stejný architekt
Jan Koula. Začneme právě u jeho vily ve Slavíčkově ulici a nemineme všechny nejdůležitější objekty: vily obou bratří Suchardů, Pellé,
K. V. Maška, P. Jurkoviče, K. Bendy, K. H. Franka, E. Beneše, A. Muchy a dalších.
Na závěr si objasníme vizi Kaplického knihovny vedle ruin slavných
architektů a vycházku zakončíme ve slavné Modré vile od Josefa Zascheho.

Vybraní zájemci budou kontaktování k osobnímu pohovoru.

Sraz v 11 hod. v podchodu metra Hradčanská. Prohlídku povede
Ing. Stěnička ze spolku Pragos. Doba trvání 1–1,5 hodiny. Vstupné 50 Kč.

Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Moniku Čermákovou –
vedoucí přímé péče, tel: 775 591 700, e-mail: cszs@iol.cz

Centrum aktivního stárnutí z. s., Pohořelec 6, 118 00 Praha 1
www.aktivnistarnuti.org | info@aktivnistarnuti.org

KALENDÁŘ AKCÍ
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Domov sv. Karla Boromejského
program na únor 2019
1. 2. – 28. 2. Výstava modelů lodí a letadel Modelářského klubu Lány.
Refektář, vstup volný.
3. 2. Kytarový koncert se zpěvem, účinkují: Zdeněk Dvořák, Hana
Němcová, Martin Křehnáč – klasická kytara, Jan Janda – klasická kytara a zpěv, Andrea Klepišová – zpěv, na programu A. Vivaldi, C. Franck,
G. Farrauto, ruské romance a sefardské písně.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.
7. 2. Hudebně taneční vystoupení v podání taneční skupiny Marietta
s kamarády muzikanty.
Denní stacionář, vstup volný, od 10.00 hod.
17. 2. Duo Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová – flétna, Michal
Macourek – klavír), na programu: W. A Mozart, F. Schubert a R. Strauss.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.
28. 2. Zábavný kabaret s umělci a velmistry z organizace Zdravotní
klaun. Nebudou chybět známé melodie, živá kapela, krásné ženy, galantní muži, taneční kreace, nadpřirozené výkony a dechberoucí čísla.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.00 hod.

Únor v DDM
Pátek 1.2. – Pololetky v DDM
Program činností na celý prázdninový den,
150 Kč/den, 50 Kč/jednotlivý vstup.
Sobota 2. 2. od 9.30 do 12 hod., Zookoutek
Hladit a krmit dovoleno! Zvířátkům v našem zookoutku můžete
přinést suchý chleba nebo zeleninu a ovoce. Zveme předškolní
děti, děti i mládež. Zdarma.
Pátek 8. 2. – Český Kubismus
Komentovaná prohlídka expozice – v Domě U Černé Matky Boží,
Praha 1. Sraz na místě 14.45 hodin. Přihlášení předem nutné –
klara.pliestikova@ddmp6.cz
150 Kč dosp., snížené 80 Kč + 500 Kč za skupinu průvodce.
Sobota 9. 2. od 10 do 12 hod. a od 12 do 14 hod., keramická dílna
Keramická sobota – pro děti i další zájemce, kteří nemají čas
na pravidelné kroužky.
Cena za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 200 Kč pro studenty
do 26 let a 250 Kč pro dospělé.
Rodinná vstupenka (1rodič + 1dítě) 250 Kč.
Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333
nebo klara.pliestikova@ddmp6.cz

3. 3. Koncert mladých klavíristů z hudebních gymnázií z Prahy a Mnichova a harfenistky Pražské konzervatoře, na programu: J. S. Bach,
F. M. Bartholdy, L. Beethoven, C. Debussy a další.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

Jarní prázdniny Praha 6–10

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

Pondělí až pátek 18.–22. 2.
Jarní příměstský gymnastický tábor – denně 8–16.30 hod.
Cena včetně obědů 1 800 Kč (pro pražské děti 1 600 Kč)

Zájemci o zasílání kulturních programů a aktualit z Domova se mohou
přihlásit na e-mailu: kultura@domovrepy.cz
Tel.: 277 003 564, mobil 774 401 337.
Spojení: bus č. 164, zastávka Škola Řepy.
K Šancím 50, Praha 17 - Řepy, tel.: 277 003 564, 774 401 337,
www.domovrepy.cz.

Pondělí až pátek 18.–22. 2.
Jarní příměstský výtvarný tábor – denně 8–16 hod.
Cena včetně obědů 1 650 Kč (pro pražské děti 1 400 Kč)

Pondělí až pátek 18.–22. 2.
Jarní příměstský přírodovědný tábor – denně 8–16.30 hod.
Cena včetně obědů 1 800 Kč (pro pražské děti 1 600 Kč)
Pondělí až pátek 18.–22. 2.
Jarní příměstský dobrodružný tábor
Geocaching a turisticky deník. Hledání kešek a lovení turistických
vizitek.
Cena bez obědů 1 800 Kč (pro pražské děti 1 600 Kč)
Sobota až sobota 16.–23. 2.
Jarní prázdniny na horách
Lyžařský tábor o jarních prázdninách. Lyže sjezdové, běžky, snowboard. Ubytování v penzionu „Bouda Na Lučinách“ s výhledem na
Sněžku. Penzion se nachází na sjezdovce Mulda. Pro děti 7–15 let,
o přijetí mladších nebo starších dětí rozhoduje vedení tábora.
18.–20. 2. a 20.–22. 2. Tři dny s netopeery – dva semináře
především pro studenty SŠ o partnerských vztazích, komunikaci
a HIV/AIDS v období jarních prázdnin Prahy 6. Bližší informace
na stránkách spolupracující organizace www.planovanirodiny.cz
Podrobné informace o všech programech najdete
na www.ddmp6.cz.
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Výstava: Dobroslav
Halata - Tvar Barev

PRODLOU
ŽENO

Akademický malíř Dobroslav Halata se věnuje malbě, kresbě, restaurování a tvorbě do architektury. Jeho tvorba je zastoupena v soukromých
a veřejných sbírkách doma i v zahraničí. Malba ak. mal. Halaty není svázána žádnými pravidly, barevnost a kompozice děl vychází přímo z palety
a srdce malíře. Bravurní štětcová kresba je základem všech jeho děl, která jsou prostoupena tenkými i hutnějšími liniemi dodávající obrazům na
prostorové hloubce. Výstavu můžete navštívit v galerii KC Průhon až do
21. února 2019. (vstup zdarma)

02

SOBOTA 15:00

Divadlo pro děti:
Osm dní v nebi

SOBOTA 15:00

Divadlo pro děti: Nezbedná
pohádka o Koblížkovi

V chaloupce u lesa žije krásná Amálka s pracovitým Matějem. Ten ji jednoho dne potěší kyticí voňavého lučního kvítí. Amálka mu za odměnu
upeče koblížek, ale ne tak ledajaký! Během čekání, až vychladne, koblížek
nečekaně ožívá a protože je to velký neposeda, vydá se hned do světa. Na
své cestě potká zajíce, vlka a dokonce i medvěda. Koblížek se rád chlubí
a jediný, komu se nad ním podaří vyzrát je mazaná liška. Hraje: Nezávislé
divadlo. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

09

SOBOTA 19:00

Puntíkovaný
maškarní bál

ÚTERÝ 18:00

NEJEN
PRO
SENIORY

Klub dobré nálady zve všechny, kdo si chtějí zatančit, poslechnout si
hezkou muziku a pobavit se, na Puntíkovaný maškarní bál v KC Průhon.
Zahraje swingové combo orchestru Václava Vomáčky. Nejvtipnější puntíkované masky budou po zásluze odměněny. Heslo večera Werichovo „Za
kulatý zas kulatý“. Zábavný bazar (přineste!). Občerstvení vlastní, malý
bufet bude k dispozici. Vstupenky, rezervace míst na recepci KC Průhon,
nebo na tel. 604 136 139 (Eva Gutová). Místo konání: Společenský sál
KC Průhon. (vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč)

Film:
Zemřít pro design

Výroba notebooků, mobilů a elektroniky vůbec je toxická. Zaměstnanci kvůli
agresivním chemikáliím umírají na nové druhy rakoviny, mají postižené děti.
Výrobci to vědí. Maří soudní procesy a tutlají informace už 30 let. Jedovaté
látky nelze zlikvidovat. Rozežírají nádrže, pronikají do vzduchu, cestují po
planetě – a škodí všem. Snímek metodicky rozkrývá problém globálních
rozměrů. Režie: Sue Williams. Země původu: USA. Rok: 2016. Délka: 73 min.
Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

16

SOBOTA 15:00

Loutková pohádka volně inspirovaná na motivy knihy I. B. Singera. Divadélko vám představí tři humorné příběhy plné něhy a lásky. Pro děti:
od 3 let. Hraje: Divadlo Tondy Novotného. Místo konání: Společenský sál
KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

09

12

Divadlo pro děti:
O červené Karkulce

Klasická pohádka trochu jinak. Jak by to asi vypadalo, kdyby byl vlk vegetarián, Karkulka po cestě vypila a snědla všechno, co měla v košíku
a babička si vlka nechala jako domácí zvíře? To se nechte překvapit. Délka:
50 min. Hraje: Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

23

SOBOTA 15:00

Divadlo pro děti:
Čert a Káča

Klasická česká pohádka s nádhernými loutkami a písničkami. Příběh pochází z dílny oblíbené spisovatelky Martiny Drijverové. Pohádkové představení přímo vyzývá k zapojení malých diváků, kteří se pak stávají jeho
součástí. Hraje: Eva Hrušková. Místo konání: Společenský sál KC Průhon.
(vstupné 50 Kč)

28

ČTVRTEK 19:00

Cestovatelská přednáška:
Čína?! (Kuba Venglář)

Čína je velká a bláznivá země. Jeden den budete obyvatele milovat za
jejich úsměv a ochotu, zatímco pozítří přinese hlubokou nenávist k davům, s nimiž musíte bojovat o svůj kousek vyhlídky. Kam se oko podívá, tam roste nový mrakodrap, dálnice nebo hotel a nic není překážkou.
Nejkrásnějším koutům planety zde odtikávají poslední okamžiky poklidné existence bez masového turismu. Obyvatelé nade vše milují karban,
dobré jídlo a rýžovou pálenku. V “Říši středu” mají všechno, po čem srdce
cestovatele touží, a také spoustu věcí, o kterých jste raději nikdy nechtěli
slyšet. Přednáší: Kuba Venglář (zahorami.cz). Místo konání: Společenský
sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, tel. produkce: 728 404 042, e-mail: info@pruhon.cz

PŘEDNÁŠKA: ČÍNA?!
28. 2. 2019, 19:00
Čína je velká a bláznivá země.
Jeden den budete obyvatele milovat za jejich úsměv a ochotu,
zatímco pozítří přinese hlubokou
nenávist k davům, s nimiž musíte
bojovat o svůj kousek vyhlídky.

Kam se oko podívá, roste nový
mrakodrap, dálnice, hotel...
Nejkrásnějším koutům planety
zde odtikávají poslední okamžiky bez masového turismu.
Přednáší cestovatel Kuba Venglář
ze Zahorami.cz.
Společenský sál KC Průhon
Vstupné: 50 Kč
Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, tel. produkce: 728 404 042, e-mail: info@pruhon.cz
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NEDĚLE 15:00

Divadlo pro děti: Malostranská zimní pohádka

Výpravná pohádka o přátelství v doprovodu pěkných písniček vás zavede mezi
tři oživlé sněhuláky. Ti mezi sebou soupeří o místo na ulici. Naštěstí jim pomůže
spřátelit se zaběhnutý pejsek, kterému pomohou najít domov. Dozvíte se, co se
stane, když začne hřát sluníčko a sníh se začne rozpouštět. Jako v každé pohádce, i tady vše dobře dopadne. Hraje: Divadlo Matěje Kopeckého. (vstupné 50 Kč)

08
PÁTEK 19:00

Živé hraní v hospůdce
s Josefem Cajthamlem

Nenechte si ujít další autentický večer s živou hudbou! V pátek vám bude
hrát v hospůdce KD Bílá Hora k tanci, zpěvu či poslechu kytarista Josef Cajthaml (hudební half-playback, španělská kytara, zpěv), známé české písně až
po současné populární melodie. (vstupné dobrovolné)

10

NEDĚLE 15:00

Divadlo pro děti:
Lakomá Barka

Klasická loutková pohádka na motivy Jana Wericha. Název vesnice Dejvice vám zamotá hlavu. Určitě byste řekli, že pochází od slova DEJ-VÍCE.
Jenže, ono je to v této vesnici zrovinka naopak. Ze všech obyvatel Dejvic je nejlakomější Barka, která je schopna schovat i slupky od buřtů
a šít z nich záclony. Je lakomá jenom Barka? A proč se právě Barka ocitne
v nesnázích? A není to nakonec ve vesnici Dej-více ještě úplně jinak? To se
dozvíte na divadelním představení. Hraje: Divadlo Kaká. (vstupné 50 Kč)

17

NEDĚLE 15:00

Divadlo pro děti:
Český Honza

Kdo by neslyšel o líném Honzovi, který se chce jen válet doma
a nic nedělat. Jeho matce se synova lenost nezamlouvá, proto ho vyžene do učení k sedlákovi. Jediné, co ho nakonec donutí pracovat
a celkově se napravit je skutečná láska. Zamiluje se do Anežky, dcery
sedláka. Hraje: Nezávislé divadlo. (vstupné 50 Kč)

22
PÁTEK 19:00

Živé hraní v hospůdce
s Tomášem Nyklem

Hudební nálož si pro vás připraví zpěvák a kytarista Tomáš Nykl. Zazpívá
známé hity od 80. let do současnosti. Přijďte si odpočinout po pracovním
týdnu a zaposlouchejte se do kytarových tónů. (vstupné dobrovolné)

24

NEDĚLE 15:00

Divadlo pro děti:
O Červené Karkulce

Půdy skrývají nejrůznější překvapení. Obzvlášť v pohádkách se na
půdě dějí kouzelné věci. Přijďte se podívat na příběh v příběhu. Malý
chlapec Vítek bude vyprávět o své babičce, její zahrádce plné bylin
a o zvířátkách. Babička má v domečku půdu s velkým košem plným
polštářů. Polštářů, které vyprávějí pohádky. Vítek usíná a polštáře ožívají. A jakou pohádku budou vyprávět? No přece tu O Červené Karkulce. Vhodné pro: nejmenší i větší děti. Hraje: Pruhované panenky.
(vstupné 50 Kč)

restaurace | zahrádka | venkovní gril | kozel 11 | pilsner urquell | italská vína
sál s barem | zvuková a světelná technika | společenské a kulturní akce | firemní akce
oslavy | svatby | narozeninové párty | catering | zábavný program | produkce akcí | kurzy
Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy, tel. provoz a pronájmy: 739 883 621, provoz@kdbh.cz, tel. produkce: 777 320 390, produkce@kdbh.cz, www.kdbilahora.cz,
facebook.com/kdbilahora. Předprodej vstupenek: osobně na recepci KC Průhon, online přes GoOut.cz. Vstupenky k dostání také na místě před akcí. Změna programu vyhrazena.
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Letiště Praha znovu otevřelo
vyhlídkový val u obce Kněževes
Letiště Praha otevřelo nový val určený pro pozorování letadel, který se nachází u obce Kněževes. Původní val musel být v květnu
loňského roku zrušen, jelikož bránil stavbě produktovodu leteckých pohonných hmot a plánovanému rozšíření perimetru
letiště. Nový val je vyšší o téměř dva metry a oproti původnímu byl posunut o 51 metrů dále od přistávací dráhy.
Val v Kněževsi byl oblíbeným místem pro pozorování letadel a scházeli se
na něm fotografové, letečtí fandové, ale i turisté a rodiny s dětmi. Z důvodu rostoucího leteckého provozu je však Letiště Praha nuceno zvyšovat
svoje kapacity, což vyžaduje i stavební úpravy. Strategickou stavbou z pohledu budoucího rozvoje letiště je i nový produktovod leteckých pohonných hmot a depo autocisteren. Právě nově vznikajícímu produktovodu
musel původní kněževeský val ustoupit.
Po téměř devíti měsících vznikl v blízkosti původní plošiny val nový. Je
vysoký 4,5 metru a tvoří ho zemina o objemu 735 m3 (objem zeminy v původním valu byl 465 m3). Návštěvníci se k němu dostanou po nezpevněné
štěrkové cestě, která vede od přilehlé komunikace.
„Opětovné otevření valu je bezpochyby pozitivní zprávou pro milovníky letadel i rodiny s dětmi, které jsou jeho častými návštěvníky. Do budoucna
plánujeme vylepšení o dětské hrací prvky, aby malí návštěvníci měli vedle
pozorování letadel možnost další zábavy. Tento krok je v souladu s dlouhodobou koncepcí letiště neustále hledat další možná zlepšení poskytovaných služeb. Letectví je atraktivní obor a pozorování letadel při vzletu
či přistání budí stále u mnohých obdiv,“ říká Jiří Kraus, místopředseda

Bruslení v Řepích
Zima s sebou přináší nejen nízké teploty a pošmournou oblohu,ale
i spoustu zimních radovánek, ke kterým jednoznačně patří také bruslení.
Podobně jako v letech minulých na louce před budovou radnice postupně
vzniklo malé kluziště, které udělalo radost velkým i malým bruslařům. Za
realizaci patří velký dík řepským hasičům!
-ras-

foto: -mish-

představenstva Letiště Praha, který je odpovědný mimo jiné za vztahy
s blízkým okolím letiště.
Letiště Praha se dlouhodobě snaží vycházet vstříc fanouškům letectví
a nabízet řadu možností, jak pozorovat z bezprostřední blízkosti vzlety
a přistání zajímavých letadel. Kromě kněževeského valu se nedaleko letiště nachází i druhý val, který je situovaný u obce Hostivice. Spotteři, tedy
fotografové letadel, mohou využít také speciálních otvorů v oplocení. Pro
všechny návštěvníky letiště jsou pak z obou terminálů přístupné vyhlídkové terasy. Pokud chce zájemce vidět letadla a letištní techniku skutečně
zblízka, může využít oblíbených exkurzí pořádaných Letištěm Praha, které
zahrnují prohlídku nejzajímavějších míst letiště, jež nejsou veřejnosti běžně přístupná.

Další aktuální informace naleznete na Twitteru
Letiště Praha @PragueAirport.
Roman Pacvoň,
Tiskový mluvčí Letiště Praha
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Řepský klášter pomáhající, pečující, kulturní
Na začátku každého nového roku se ohlížíme za tím starým a přemýšlíme,
co se nám podařilo a co bychom mohli vylepšit v roce právě se rodícím.
Každoročně můžeme také něco významného oslavovat.
Loni jsme si připomněli 100. výročí založení samostatné Československé
republiky, letos uplyne 30 let od sametové revoluce. V důsledku událostí
roku 1989 u nás byla opět nastolena demokracie a začali jsme žít ve svobodě. Pro řepský klášter šlo o dobu přelomovou. Po letech devastace se
opět vrátil do rukou svých původních majitelek sester boromejek, které ho
v polovině 19. století vybudovaly. V padesátých letech 20. století jim však
byl komunistickým režimem zabaven, používán k různým účelům a při tom
postupně chátral.
Díky restitucím v 90. letech byl sestrám zabavený majetek opět vrácen.
Z dobových fotografií je vidět, jakým hospodářem byl socialistický stát.
Naštěstí je boromejský řád plný pracovitých sester, které se svého zuboženého majetku chopily se ctí a opět z něj za pomoci různých institucí
a dobrodinců vytvořily obdivuhodné dílo. Dnešní klášter je ozdobou Řep
a nabízí lidem pomoc, péči i kulturní zázemí.
Domov sv. Karla Boromejského, který v prostorách kláštera dnes sídlí,
slouží od roku 1996 nemocným seniorům a poskytuje vzdělání
i pracovní příležitosti odsouzeným ženám ve výkonu trestu. Za léta
svého působení pomohl více než deseti tisícům seniorů, kteří se
ocitli v nepříznivé životní situaci způsobené zhoršením zdravotního stavu – nemocí, ztrátou pohyblivosti, závislostí na pomoci druhé osoby. Během této doby zde nalezla pracovní uplatnění tisícovka žen ve výkonu trestu a rekvalifikací v sanitářském kurzu prošla
necelá pětistovka odsouzených žen s dobrými předpoklady k práci
s nemocnými. Kulturní akce, které klášter dlouhá léta pořádá ke

zpestření a zkvalitnění života řepských spoluobčanů, navštívilo přibližně
sto tisíc lidí, což je téměř desetina Prahy.
Když jsme se před lety stali účastníky dotačních řízení na podporu zdravotních a sociálních služeb, byli jsme úplnými začátečníky a chodili jsme
s pokorou prosit o podporu naší služby. Jeden úředník se nás při konzultaci otázal: „Proč nás prosíte? Vždyť poskytujete potřebnou a kvalitní službu.
Nemusíte nás prosit, jste naším rovnocenným partnerem.“ Tak jsme se za
ta léta naučili nebýt pouhými prosebníky, ale uvědomovat si hodnoty, které ostatním přinášíme. Ať jde o kvalitní péči o nemocného seniora, nebo
o službu veřejnosti v podobě poskytnutého kulturního zážitku.
Abychom však měli dobré výsledky, potřebujeme nezbytně kvalitní tým.
Proto do svého kolektivu vždy s radostí přivítáme dobré lidi: laskavý ošetřující personál, pracovité a zodpovědné kolegy, milé dobrovolníky, s nimiž
se nám bude i nadále dobré dílo dařit.
Rádi bychom totiž i v budoucnu POMÁHALI, PEČOVALI a KULTURNĚ ŽILI.
Ing. Monika Straková,
fundraising, PR a kultura
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ZŠ Jana Wericha
Irské tance v Rokoku
K vánočnímu období patří setkávání a společně strávené chvíle, třeba v divadle. Děti z kroužku irských tanců, který vede
v ZŠ Jana Wericha Kateřina Miková, dostaly nabídku vystoupit
v divadle Rokoko na Vánočním galavečeru skupiny irských tanců Coiscéim.
Všechny děti se moc těšily a zároveň se i trochu bály, vždyť pro
některé to bylo vůbec první vystoupení – a rovnou v opravdovém divadle před plným hledištěm. Navíc mohly vidět i některá
taneční vystoupení Coiscéimu a zblízka si prohlédnout nádherné kostýmy.
Za svá vystoupení byly děti odměněny velkým potleskem a určitě budou na tento večer dlouho vzpomínat.
M. Miková

foto: Michal Kára, www.coisceim.cz

Sportovní úspěchy žáků Základní školy
Jana Wericha v 1. pololetí
V prvním pololetí školního roku 2018/2019 se naši žáci zúčastnili velkého počtu sportovních soutěží a ve všech se jim podařilo úspěšně reprezentovat naši školu.
Hned z počátku školního roku se v září konala taneční soutěž v aerobiku, kde naše dívky těžko hledaly přemožitelky a prokázaly tak své taneční nadání. V kategorii 1. tříd zvítězila Lucie Strnadová, v kategorii
2. – 3. tříd obsadila 3. místo Kristýna Dudková a 4. místo Sofie Váňová,
v kategorii 4. – 5. tříd si vedla nejlépe Kristýna Šarmová a těsně za ní se
na 2. místě umístila Linda Žánová. V nejstarší kategorii 6. – 7. tříd pak
nenašla konkurentku a vyhrála Lila Kamelová.
Po úspěšném výsledku v aerobiku se na konci září konaly atletické závody družstev. Tentokrát žáci soutěžili v atletickém čtyřboji (sprint 60 m,
hod míčkem/granátem, skok daleký/vysoký a vytrvalostní běh) a opět
se jim zde podařilo dosáhnout pěkných výsledků. Nejlépe si však vedlo
chlapecké družstvo v kategorii 6. – 7. tříd ve složení Tadeáš Novotný,
Jakub Zdrahal, Vojtěch Koblížek, Jakub Chlupáč a René Konopasek, kterým se podařilo celou soutěž vyhrát.
Na podzim jsme ještě zůstali u atletických soutěží a v chladném říjnovém počasí naši žáci reprezentovali školu v přespolním běhu. Tentokrát
byla konkurence opravdu nabitá a závodníci to neměli vůbec jednoduché. I přes všechna úskalí se nám podařilo vybojovat krásné 3. místo
v kategorii mladší žáci a z tohoto úspěchu se mohli radovat běžci Ta
deáš Novotný, Jakub Zdrahal, Adam Chott a Štěpán Sedláček.
Po úspěšném atletickém čtvrtletí jsme jeli zabojovat ještě na poslední
závody tohoto roku ve skoku vysokém – Mikulášskou laťku. Z těchto závodů jsme opět neodjeli s prázdnou a o krásné 2. místo ve velmi nabité
konkurenci se zasloužilo smíšené družstvo ve složení Tadeáš Novotný,
Jakub Zdrahal, Jiří Ticháček a Kristýna Bozděchová. Žáci dostali krásné
odměny a pohár, avšak největším zážitkem jim bylo osobní setkání s naší úspěšnou českou sedmibojařkou Eliškou Klučinovou.
Závěrečnou třešničku na dortu pak přidalo smíšené družstvo žáků v kategorii 4. – 5. tříd ve složení Jiří Boháček, Christian De Michieli, Jakub
Klich, Daniel Lukš, Markéta Klapalová, Kateřina Vondráková, Sofie Nidrová, Zuzana Hlavínová, Tereza Kvízová a Sofie Salehová, které získalo

1. místo v obvodním kole v přehazované, a postoupilo tak do krajského
kola, které se uskuteční v 2. pololetí. Doufám, že se našim úspěšným
sportovcům podaří navázat na jejich předešlé výkony a budou dělat dál
radost nejen nám, ale hlavně sami sobě.
Kristýna Klapetková

ZŠ Jana Wericha
Praha 6 - Řepy, Španielova 19/1111

Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 27. 2. 2019 od 10 do 17 hodin
Přijďte si prohlédnout prostory školy,
seznámit se s programem a aktivitami,
které škola žákům nabízí.
V době konání DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ jsou pracovníci
ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ
připraveni zodpovědět vaše případné dotazy.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
proběhne

3. a 4. 4. 2019 od 14 do 17 hodin.
Pro předškoláky začne 16. 4.
kurz „Škola hrou aneb do školy se těšíme“.
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ZŠ genpor. Františka Peřiny
Třeťáci v Šestajovicích
Třídy 3. C a 3. D si udělaly výlet do svíčkárny a čokoládovny Rodas v Šestajovicích u Prahy.
Děti si z kvalitní belgické čokolády odlily tabulku, kterou si podle vlastní fantazie ozdobily různými ingrediencemi.
Dalším vlastnoručním výrobkem byl čokoládový odlitek, který si namalovaly čokoládovými barvičkami. Vše si nejen zabalily a odnesly, ale i na
místě ochutnaly.
Ve svíčkárně se děti dozvěděly, jak se vyrábí a zdobí svíčky. Každý si
také vyzkoušel zdobení polevou a krásné, duhové, vlastnoručně ozdobené svíčky si odvezl domů.
V areálu minifarmy se děti potěšily pohledem na Shetlandské poníky,
holandské mini kozičky, kvésánské mini ovečky, gottigenská mini prasátka, sovy pálené, bažanty, husy labutí, zdrobnělé slepičky a další zde
chovaná zvířátka.
Výlet se nám moc vydařil, a protože je zde k vidění a vyzkoušení spousta
dalších zajímavých věcí je možné, že jsme zde nebyli naposledy.
Mgr. L. Odehnalová

foto: Archiv školy

Sport v „Peřince“
Skoro končíme I. pololetí a je čas
bilancovat. Byly, jsou a budou
sporty, ve kterých jsme vynikali
a ve kterých vynikáme. Protože
sportovat nás baví!
V naší škole je kroužek atletiky,
florbalu, basketbalu, teakwonda, taichi, cyklistiky, kam si naši
žáci chodí protáhnout tělo celý
rok. Během roku se ale zúčastňujeme i soutěží ve sportech jako
jsou aerobik, plavání nebo ping
pong, které si ve škole v běžné
výuce natrénovat nemůžeme.

A přitom zrovna v plavecké soutěži jsme získali 1. místo ve starších žácích na 25 m motýlka!
Nejlépe se nám zatím vyvedla účast ve stolním tenise. Starší žáci vyhráli celý turnaj a postoupili do pražského kola. Tam jsme dokonce postoupili mezi 8 nejlepších týmů Prahy.
Jak je to s našimi dalšími výkony v číslech? Zúčastnili jsme se soutěže
v aerobiku na 2. a 5. místě, ve florbalu jsme skončili na 5. a 6. místě. Na
soutěži ve skoku vysokém jsme obsadili 4. místo, v minikopané jsme se
dostali na 4. a 5. místo.
Že to nejsou zrovna první místa, nás netrápí. Děláme to pro sebe, nezahálíme a už se chystáme na další soutěže, a to v přehazované a ve
šplhu.
TAK NÁM ZASE DRŽTE PALCE.
Mgr. M. Siváková

Není včela jako včela
Určitě nevíte, že navzdory zimě do společenské místnosti naší školy za
námi přiletěli dva hraví čmeláci a jejich kamarádi, kteří dětem představili život včel v rámci vzdělávacího programu „Není včela jako včela“
pro žáky 1. stupně.
Den s včelkami si užili třeťáci, čtvrťáci i páťáci a děti se dozvěděly, že
není včela jako včela. Naučily se, jak se chovat při setkání s bodavým
hmyzem a také jak poskytnout první pomoc při bodnutí. Při ekologicky
zaměřené hře nahlédly do vztahů mezi hmyzem, okolní přírodou a činností člověka. A zjistily, proč je důležité včely chránit. Čmeláci se s dětmi rozloučili veselou písničkou.
Jaro s včelkami jsme mohli vyhlížet díky projektu „Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera, Aculeata) v oblasti Motola a přilehlého území“, který
je financovaný Magistrátem hlavního města Prahy.
Mgr. L. Odehnalová

foto: Mgr. L. Odehnalová

PRO DĚTI A RODIČE
22

Konal se další „Koncert pro Arunu“
Nejinak tomu bylo i v prosinci loňského roku, kdy se ve středu 19. 12. plně
zaplněná tělocvična rozezněla mnoha skvělými melodiemi. Bylo opravdu
na co se dívat, co poslouchat a hlavně obdivovat ohromné nadání a talent
zdejších žáků. V závěru se do programu s jednou písní zapojil i učitelský
sbor a bylo vidět, že si všichni užívají neopakovatelnou atmosféru.
Nezbývá než poděkovat všem za skvělý zážitek i za zapojení se do celého
projektu a těšit se zase za rok na další „Koncert pro Arunu“.
-ras-

foto: -rasDoba adventní bývá často spojena s různými besídkami, koncerty a společenskými setkáními všeho druhu. Nejinak je tomu samozřejmě i v našich
základních školách. Přeci jen však trochu ojedinělý koncert se každoročně
koná v Základní škole genpor. Fr. Peřiny.
Právě tady se zdejší žáci před mnoha lety rozhodli, že pomohou nějakému
nemajetnému dítěti ve světě a svým příspěvkem mu pomohou ke vzdělávání. Volba tehdy padla na indickou dívku Rabithu Arunu, která díky podpoře
dětí z této školy úspěšně již několik let studuje.
K získávání finančních prostředků se zrodila myšlenka každoročně uspořádat „Koncert pro Arunu“, na kterém vystupují žáci druhého stupně této
školy a finanční prostředky jsou zasílány zmíněné indické dívce.

foto: -ras-

Vánoční koncert skupiny Rebel
v Mateřské škole Socháňova
Ve středu 12. prosince 2018 jsme v mateřské škole přivítali skupinu
Rebel. Hudebníci dětem představili formou vyprávění vánoční příběh
o narození Ježíška v Betlémě, který doplnili známými i méně známými
koledami.
Všechny děti se blíže seznámily i s hudebními nástroji a dokonce samy

mohly doprovodit skupinu zpěvem a hrou na Orffovy nástroje. Skupině Rebel se podařilo vnést do naší mateřské školy příjemnou vánoční atmosféru
a jejich vystoupení mělo u dětí i dospělých velký ohlas.
Hana Paulová, učitelka MŠ

Staráme se o ptáčky
Když nastane zima, zpíváme s dětmi písničku „Kdo to ťuká na okénko“,
v jejímž refrénu se zpívá: „Nejsme lakomí, každý z nás to ví, že když právě
zima vládne, ptáci hladoví“. Snažíme se u dětí vzbudit zájem o přírodu,
utváří se tak u nich aktivní soucit k živým tvorům.
Z tohoto důvodu již několik let ve spolupráci s rodiči MŠ Socháňova pečujeme o drobné zpěvné ptáky na našem sídlišti. Děti samy upozorňují rodiče
při návštěvě obchodu, že nám došla slunečnice nebo lojové koule. Hlavně
v zimě pomáháme ptákům s potravou, protože ti, kteří u nás přezimují,
uvítají především během tohoto ročního období lidskou pomoc.
Podle ornitologů musejí sýkory, které u nás na zahradě vídáme nejvíce,
shánět potravu po celý den. Mezi běžné návštěvníky naší zahrady patří
např. sýkora koňadra, sýkora modřinka a kos černý. Můžeme je pozorovat
při krmení zejména při pobytu na zahradě, kde máme ptačí krmítko a rozvěšené lojové koule na stromech.
Děti se učí kladnému vztahu k přírodě, vnímají ptáčky a jejich nezaměnitelný zpěv.
Učitelky ze třídy Zelený šnek, MŠ Socháňova

foto: Archiv školky
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MC Řepík

Bendova 1121/5
163 00 Praha 6 - Řepy

Čtvrtek 28.2. 2019 | od 18:00 hod. | MC Řepík
I když si asi všechny maminky přejí, aby se do situace, kdy bude ohroženo zdraví
všechny maminky měly umět poskytnout alespoň základní první pomoc…

Na semináři se dozvíte vše o tom, co dělat když:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dítě něco spolkne a to mu uvízne v krku a začne se dusit
poraní si hlavu
upadne do bezvědomí
popálí se v kuchyni
má vysoké horečky
sní něco, co by nemělo (léky, prášek na praní apod.)
bude se topit
naučí se poskytnout základní kardiopulmonální resuscitaci
(dech/srdce)
a další...

s dlouholetou praxí v nemocnici a u záchranné služby.

Cena semináře: 350,- Kč
a uvedením Vašeho jména.
Kapacita míst je velmi omezená, proto se prosím přihlaste s dostatečným
Přihlášky a informace: Adéla Pecháčková, tel.: 607 914 005 nebo apechackova@ﬁtmami.cz

do tří let probíhá v rámci projektu Fitmami.

MC ŘEPÍK
SE PŘEDSTAVUJE
ÚTERY 10:30 – 11:45
Anglická konverzace pro maminky

Mateřské
centrum
Bendova 1121/5, Praha 6 - Řepy
731 319 515 mcrepik@gmail.com

www.mc-repik.webnode.cz

S rodilou Američankou Dalese si u nás můžete popovídat každý týden. Témata
jsou různorodá, podle aktuální situace nebo dle přání účastnic. Děti vezměte
s sebou, pohrají si v herničce a na závěr je pro ně vždy přichystaná nějaká
zábava – tvoření nebo zpívání v AJ. Nebojte se přijít, jde o to, zapojit na
rodičovské dovolené i jiné části mozku než ty spojené s dětmi J.

Sledujte naše
webové stránky
www.mc-repik.webnode.cz,
nebo facebook
MaterskeCentrumREPIK

SUDY PÁTEK 9:30 – 10:30
Tancované zpívánky
Jednou za 14 dní můžete přijít s dětmi na prográmek, kde si
zatančíte na spoustu písniček s lektorkou Šárkou. Program
je vhodný pro děti od dvou do čtyř let, ale přijít můžete
i s mladším sourozencem, který si může mezitím pohrát.
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12. ročník turnaje „Memoriál Vlasty Pöschlové“
Rok se sešel s rokem – jak to rychle utíká – a ženy
volejbalového oddílu TJ Sokol Řepy se sešly, aby
při volejbale zavzpomínaly na kamarádku, volejbalistku, skvělou basistku a zakladatelku oddílu
volejbalu v Řepích, paní Vlastu Pöschlovou, která zemřela právě 5. ledna 2007 ve věku 54 let, po
krátké a těžké nemoci.

foto: Archiv TJ Sokol Řepy
Letošní, dvanáctý ročník memoriálu, se od těch
předchozích lišil. Z důvodu neúměrného navýšení pronájmu tělocvičen v ZŠ J. Wericha se turnaj
uskutečnil v hale TJ Ruzyně, kde jsme turnaj
odehrály současně na dvou kurtech, kde bylo
místo i pro naši drobotinu a kde jsme našly skvělé zázemí s ochotným a vstřícným personálem.
V sobotu 5. ledna 2019 se do haly sjelo sedm
ženských družstev z celé Prahy. Další novotou
tohoto ročníku bylo družstvo „Vlastička“, které
tvořily hráčky, které Vlastu Pöschlovou osobně

znaly a které s ní i hrály ve stejném týmu. Dále
se turnaje zúčastnily tradiční týmy – tři místní
družstva z Řep, družstvo Aritmy, družstvo Libuše a naše volejbalové kamarádky z jiných oddílů, které se poskládaly do družstva „Jinonické
jiskry“. Další dva tradiční účastníci – družstva
z Dobřichovic a Berouna se nám omluvily – tak
snad zase za rok přijedou.
Zahájení turnaje se jako každoročně zúčastnil
i manžel Vlasty Pöschlové – Radko, díky kterému
bojujeme o krásný „pohár s basou“, který stálé
zůstává v Řepích, ale vítězné družstvo má právo se s ním vyfotit. Taky diplomy s karikaturou
Vlasty, malý výherní pohár i láhev Metaxy jsou
sponzorskými dary Radka. Jaká Vlasta byla a co
měla ráda, nám připomněla v krátkém proslovu
Eva Neužilová.
A pak už jsme hrály, vzpomínaly a hodovaly…
Nejen sportem je volejbalistka živa!
Turnaj jsme odehrály systémem „každý s každým“. Všechny zápasy byly vyrovnané a do posledního zápasu nebylo jisté, který tým vyhraje.
Bojovalo se o každý míč, o každý bod. Turnaj byl
náročný nejen fyzicky – ale i časově – poslední
zápas skončil v sedm hodin večer. O umístění nakonec musely rozhodovat poměry setů.
Po celou dobu turnaje bylo pro všechny hráčky
zajištěno občerstvení v předsálí haly. Domácí
družstva žen připravila sladké i slané dobroty,
pomazánky a čerstvý domácí chleba, který pro
nás po celou dobu turnaje pekla v remoskách
Eva Neužilová.

Konečné pořadí družstev:
1. místo – Španielka (Řepy „C“) – obhájily
loňské vítězství
2. místo – Jinonické jiskry
3. místo – Řepy „A“
4. místo – Libuš
5. místo – Aritma
6. místo – Řepy „B“
7. místo – Vlastička
Součástí memoriálu je i vzpomínka na ostatní
řepské volejbalistky a volejbalisty, kteří s námi
volejbal hráli, ale už nejsou mezi námi. Kromě
Vlasty k nim patří – Luboš a Lukáš Maršálkovi († 2008), Mirek Ejem († 2011), Venca Bittner († 2014) a letos se k nim přidal Míla Jaroš
(† 2018).
Takže tímto turnajem jsme zahájily nový volejbalový rok, který bude, jak doufám, plný sportu, kamarádství, společných chvil a společných
zážitků.
Na závěr bych chtěla poděkovat TJ Ruzyně, která
nám pronajala v této sezóně halu pro všechny
řepské turnaje a vyslovit přání všech řepských
volejbalistek – uspořádat příští 13. ročník memoriálu již v nové hale v Řepích! Držte palce!
Lenka Malinkovičová
(předsedkyně TJ Sokol Řepy)
Všechny fotky z průběhu turnaje najdete
na www.sokolrepy.cz v sekci „Volejbal“.

foto: Archiv TJ Sokol Řepy
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Botič – Z Průhonic do Hostivaře
Minule jsme Botič opustili před branami Průhonického parku. Tam tedy dnes začneme. Ze stanice metra Opatov nás tam
dopraví za 15 minut některý z autobusů linky 300.
Tento asi desetikilometrový úsek je zřejmě z celého toku potoka nejromantičtější. Vede lesnatou krajinou po převážně zpevněných cestách
a proto je vhodný pro všechny věkové kategorie
i pro rodiny s dětmi v kočárku. Celou cestu nás
bude doprovázet červená turistická značka, která se od toku jen výjimečně vzdálí, a to ne více
než 100 metrů. Po cestě je několik altánků s lavičkami a stoly, kde si lze odpočinout a pikniková místa s ohništi nás vybízí k opékání buřtů.
Od zámku sejdeme pár kroků po Hlavní ulici a odbočíme vpravo do ulice U Botiče. Vlevo se k nám
připojí náš potok. Poslední domky necháme za
sebou a vstupujeme do lesa. Potok meandruje,
občas ho přejdeme po dobře udržované lávce, tu
ho máme vpravo, tu vlevo. Šum automobilového
provozu nám dává najevo, že se blížíme k dálnici D1, kterou podejdeme pod mohutným mostem. Výstavba komunikace zde před lety dost
zasáhla do přírody. Naštěstí se už dnes mnohá
květena vrací.
Jdeme dál kolem plotu dendrologické zahrady a můžeme obdivovat známé i méně známé
stromy a rostliny. To už jsme na území hlavního
města, ale na okolní přírodě to znát není. Jsme
v Přírodním parku Botič – Milíčov. Nechybí informační cedule o zdejší přírodě a historii. Vlevo
vidíme zástavbu obce Újezd, vpravo Křeslice.
V Křeslicích se k nám ještě u autobusové zastávky na chvíli připojí zelená značka. Vystoupáme
k vyhlídce. Pod námi v hloubce několika desítek
metrů teče Botič, který již můžeme titulovat říč-

kou, v dáli na obzoru se tyčí zeď domů sídliště
Jižního města.
Člověka napadne, jaké pocity museli mít před
nějakými padesáti lety křesličtí starousedlíci,
při pohledu na obzor, z kterého začala vyrůstat
tato panelová monstra.
Opustíme obec, seběhneme zpět k říčce. V místě, kterému se říká Dobrá voda, Botič posílí
o významný přítok – Pitkovický (ale též Vinný)
potok. Bývala tu v dávných dobách křižovatka

obchodních cest, kde se napájeli kupci i soumaři. Nedaleko odtud bylo nalezeno zemědělské
sídliště z období neolitu (5. tisíciletí před naším
letopočtem).
Připojuje se k nám Naučná stezka „Povodím Botiče“, podejdeme rušnou Novopetrovickou ulici
a jsme v Petrovicích. Botič se rozšiřuje a jeho
proud se zastavuje na hladině Vodní nádrže
Hostivař.
Nádrž, která byla vybudovaná jako ochrana před
povodněmi v letech 1959 – 62, zatopila původní
nivu potoka, bohatého na výskyt raků. Po naplnění zde rychle vznikla mokřadní stanoviště
s příslušnou faunou a florou. Na hladině jezera
lze zahlédnout kromě kachen divokých a lysek
černých i labutě a mnohé jiné ptačí druhy. Pod
hladinou jsou prý četné druhy ryb.
Při malé vodě se vynoří i zbytky jezu s propustí,
které zřejmě náležely k zaniklému mlýnu. Jezero
obejdeme cestou po pravém břehu. Můžeme se
zastavit na nedávno postaveném odpočinkovém molu nad hladinou, jehož dřevěná podlaha
vybízí k zastavení a posezení, v létě ke koupání
a opalování.
Po chvilce jsme u hráze. Pod hrází se opět rozbublá Botič a dovede nás do Hostivaře. Ještě
než ho opustíme, můžeme se zastavit v hostinci
U Břehu a něco zde pojíst. Vaří tu skvěle a někdy jsou i čerstvé ryby! Nebo si můžeme koupit
klobásku a sami si ji opéct na venkovním ohništi. Kulinářská tečka za dnešním výletem! Na
tramvaj je to jen několik minut chůze. Šťastnou
cestu!
Text a foto: Jan Bösser
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Proč mizí kosi?
V posledních několika letech ubylo kosů černých. V populárně naučných článcích v časopisech se neustále dozvídáme, že řada
organismů ubývá, a že příčiny jsou známé i neznámé a hlavně, že se s tím nedá mnoho dělat, protože pomoci by mohly jen
velké systémové změny ve využívání krajiny. Řada z těchto zvířat či rostlin jsou vzácné, ani jsme je dosud ve volné přírodě
nepotkali, tak nám vlastně ani tak nechybí.
Jenže kos černý (Turdus merula) byl doposud
hojně rozšířený, všeobecně známý oblíbený pták
ve všech lidmi obývaných prostředích. Prosperoval velice dobře i ve velmi přírodně sterilním
prostředí, jako jsou areály různých výroben nebo
paneláková sídliště. Kosí populace se dokázala
vyrovnat na řadě míst i se zvýšením početnosti
strak obecných (Pica pica), o nichž je známo, že
vybírají z hnízd kosí mláďata a krmí jimi vlastní
mláďata a jsou schopny usmrtit i vylétlé mládě,
nebo dokonce dospělého jedince.
Ve druhém případě je útok motivovaný pravděpodobně obranou hnízdního teritoria před jinými většími ptáky, protože straky se k zabitým
kosům už většinou nevrátí. Vliv strak na kosí
populaci se může stát velmi nepříznivý, pokud
tomu napomůže činnost člověka. Drastické nesmyslné ořezávání dřevin, hlavně pak nízkých
keřů, se stalo i v intravilánech každoroční samozřejmostí. Všechny vodorovné a převislé větve
jsou důsledně odstraněny a ponechány jen silné
vertikální. Do takového keře lze jen těžko ukrýt
hnízdo, které je potom navíc snadno nalezitelné
stále slídícími strakami. Není třeba dodávat, že
takový keř minimálně stíní půdní povrch, což vede k vysýchání půdy a omezení potravní nabídky.
Zatím poslední pohroma, která kosy postihla, je
onemocnění způsobené virem Usutu, které se
rozšířilo do Evropy z Afriky. První vlna infekce se
objevila v roce 1996 v Toskánsku, kde způsobila
hromadné úhyny kosů. V Německu se podobná
vlna objevila v roce 2010. Onemocnění se postupně rozšířilo do většiny evropských zemí,
kde se projevuje různě velkými ohnisky výskytu.

foto: Martin Brejška
Samec kosa černého
Virus Usutu je blízký příbuzný viru západonilské
horečky a je přenášen komáry. Kosi černí jsou
silně citliví k této infekci, ne jen oni, nakazit
se může i řada dalších druhů, z ptáků zejména
sovy. Postižený pták je skleslý, načepýřený, nelétá a nepřijímá potravu. Zpravidla uhyne do
dvou dnů. Nemocného ptáka nelze vyléčit. Je
pravděpodobné, že část jedinců v populaci prodělá onemocnění latentně, vytvoří si protilátky
a přežije.

Na území České republiky byl virus poprvé prokázán u uhynulého kosa v roce 2011 a 2012. Na
místa s ohnisky výskytu Usutu u kosů upozornili právě lidé, kteří si všímají neobvyklých jevů
ve svém okolí a nahlásili vyšší počet uhynulých
kosů. Je jisté, že kosi lokálně ubyli, nikde však
nedošlo k úplnému vymizení. Podle jedné studie
z Německa je úbytek početnosti kosů spojený
s onemocněním necelých 16 %. To nevypadá nijak
drasticky, ale je třeba vzít v úvahu i další selekční
tlaky, jako je predace strakou, ztráty způsobené
dopravou, úhyn po nárazu do skleněných ploch
a nedostatek potravy způsobený suchem.
Můžeme něco pro kosa černého udělat? Určitě
ano, ponechat část keřů neupravených, v zahradách a na obecních pozemcích ponechat přes
zimu kupy větví, aby se měl kde ukrýt a získat
potravu, ponechávat delší travní porosty a kde
to jde, nechat listí na zemi co nejdéle. Příliš uklizené město a krajina, nejen kosům, nesvědčí.
Jinak jim budeme držet palce, abychom nadále
mohli od časného jara poslouchat melodický
zpěv černých krasavců už hodiny před rozedněním a před setměním.
Pokud najdete v Řepích uhynulého kosa, dejte
nám prosím zprávu na email Řepské zoologické
skupiny: repzoosk@post.cz.

foto: doc. dr. Jan Farkač, CSc.
Samice kosa na hnízdě

Za Řepskou zoologickou skupinu
Mgr. Lucie Brejšková Ph.D.

Promítej i ty!
Promítej
i ty!
www.Promitejity.cz
www.Promitejity.cz

ZEMŘÍT
PRO
DESIGN
úterý 12. 2. 2019, 18:00
Výroba notebooků, mobilů a elektroniky vůbec je toxická. Zaměstnanci kvůli agresivním chemikáliím umírají na nové druhy rakoviny, mají postižené děti. Výrobci to vědí. Maří soudní procesy a
tutlají informace už 30 let. Jedovaté látky nelze zlikvidovat. Rozežírají nádrže, pronikají do vzduchu, cestují po planetě – a škodí všem. Snímek metodicky rozkrývá problém globálních rozměrů. A ukazuje, jak je dále stupňován nelidskými podmínkami v čínských výrobnách, technikami
„likvidace“ starých přístrojů či praktikami, jimiž firmy dál nutí zákazníky kupovat nové modely.
Na druhou stranu, ve světě se najdou i kutilové razící šetrné cesty, aby pro nás neměla fatální
následky. Režie: Sue Williams. Země původu: USA. České titulky. Rok: 2016. Délka: 73 min.
Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Jeden svĚt
www.jedensvet.cz

partner programu:
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SLUŽBY
• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů,
i o víkendech. PECINA Tel.: 235 510 096, 602 954 461
• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben: opravy i rekonstrukce,
osvětlení, zásuvky atd., www.elektrikarerben.cz
Tel.: 604 516 344
• NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ SLUŽBY všeho druhu
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových
možností.
Tel.: 774 901 193
• 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
• 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
• ARMYSHOP – VYBAVENÍ A OBLEČENÍ DO PŘÍRODY –
zimní bundy, svetry, mikiny, spacáky, batohy, celty,
obr. spreje. Bílá Hora – Čistovická 15, po–pá 10–19 h.
www.e-armyshop.cz
• REKONSTRUKCE BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR
michaeldrdlicek@gmail.com, www.dmstavby.cz
Tel.: 602 291 737
• HLÍDÁNÍ PEJSKŮ menších plemen – o víkendu,
dovolených nebo kdykoli po domluvě.
Hlidanipsu17@seznam.cz
Tel.: 603 910 026
• ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka, Petr Meyer,
Galandova 1236, Řepy. Tel.: 211 148 037, 603 341 927
• !!! 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

•O
 pravy obuvi a brašnářského zboží, broušení nožů,
nůžek a výroba klíčů. Makovského 1222 (pasáž).
Tel.: 605 266 561
•        !! 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
• RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ.
Tel.: 606 662 223
• Z pracování účetnictví, personalistiky, daň. evidence,
zastupování na úřadech, osobní návštěva u klientů.
Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny. Tel.: 731 515 392
•    

DOKÁŽEME VÁM, ŽE VÁS DOKÁŽEME NAUČIT
www.english1to1.cz
Tel.: 737 337 445
• ANGLIČTINA – SOUKROMÁ VÝUKA pro dospělé, děti,
maturanty, příprava na PET, KET, FCE, Skype English.
www.english1to1.cz
Tel.: 737 337 445
• Š TUKOVÁNÍ, MALOVÁNÍ, KOMPLETACE NÁBYTKU
A DROBNÉ DOMÁCÍ PRÁCE. SEHER f.seher@seznam.cz
Tel.: 603 305 211
• SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ.
Montáž klik s dětskou pojistkou.
Tel.: 733 720 950
• MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY, STĚRKA + NÁVŠTĚVA
ZDARMA! jsaifrt@seznam.cz
Tel.: 606 227 390
•A
 UTODOPRAVA DODÁVKOU IVECO maxi, levně, rychle,
možno i menší stěhování, odvoz starého nábytku.
Tel.: 602 817 588
•A
 .DOHNÁLKOVÁ – STŘÍHÁNÍ PSŮ.  Ošetření uší, drápky,
zubní kámen a anál. žlázy. Laudova 1014/15, Řepy.
Tel.: 235 312 157, 737 841 145

• ELEKTRIKÁŘ-ŠIMON. Opravy, rekonstrukce, připojení.
www.simonelektro.cz
Tel.: 603 551 966
• OPRAVY TV, ANTÉNY, STA, SATELITY, ELEKTRONIKA.
Böhmova 5, P13, v.siebert@volny.cz, www.tvservis.cz
Tel.: 733 311 747

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.: 777 615 730
• VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2KK V ULICI ŽUFANOVA ZA VĚTŠÍ
V ŘEPÍCH.
Tel.: 731 849 797
• PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ BYT V ŘEPÍCH. Financování je
zajištěno. RK nevolat.
Tel.: 702 815 516
• Koupím byt v Řepích, přímo od majitele.Tel.: 604 617 788
• PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery firem
s rodinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme
bezproblémový průběh nájmu. BEZ PROVIZE!
Tel.: 605 993 268
• PRONAJMU GARÁŽ S VLAST. UZAMČENÍM, 18m2 –
společné garáže – ul. Makovského, cena 2 000 Kč/měs.
Tel.: 723 251 699
• NABÍZÍM GARÁŽOVÁNÍ MOTOREK V PRAZE 6.
Iva.dunklova@seznam.cz
Tel.: 731 574 207

ZAMĚSTNÁNÍ
• HLEDÁME SPOLEHLIVOU PANÍ NA ÚKLID.
1x týdně, 6 hodin. Rodinný dům, Praha 5 - Stodůlky.
Cena: 250 Kč/hod. Bez agentury.
Tel.: 602 468 338
• HLEDÁM SPOLEHLIVOU PANÍ NA ÚKLID V ŘEPÍCH.
2 – 3 hod./denně.
Tel.: 737 049 118

Nabízíme k pronájmu volné prostory svěřené do správy MČ Praha 17:
Vondroušova čp. 1166,
Praha 6 – Řepy.
Sklad o vel. 11,30 m2, suterén
– minimální výše nájmu:
869,32 Kč / m 2 / rok / bez služeb

Jiránkova čp. 1137,
Praha 6 – Řepy.
Sklad o vel. 14 m2, suterén
– minimální výše nájmu:
869,32 Kč / m 2 / rok / bez služeb

Galandova  čp. 1238,
Praha 6 – Řepy.
Kancelář o vel. 25 m 2, přízemí
– min. nájemné: 1 173,57 Kč /
m 2 / rok / bez služeb.

Informace: M. Novozámská, tel.: 234 683 529, kancelář č. 213, 1. patro, budova ÚMČ Praha 17, Žalanského 291, Praha 17 - Řepy.
e-mail: michaela.novozamska@praha17.cz

Rodinný dům s garáží, nebytovými prostory a přiléhajícími pozemky
Adresa, č.p.: Karlovarská čp. 399/102, Praha 6 – Řepy
Dům: Zděný se sedlovou střechou s obytným podkrovím. Celková podlahová plocha: 146,81 m2
Garáž a nebytové prostory: Přízemní objekt částečně sloužící jako garáž a částečně jako nebytový
prostor se sociálním zařízením. Celková podlahová plocha: 55,66 m2
Ovocný sad: Výměra 2 651 m2
Součástí pozemků jsou zpevněné plochy, opěrná zeď, terasa, přípojky inženýrských sítí, oplocení
s vraty a vrátky a trvalé porosty.
Výše základního nájemného (bez služeb): smluvní, v minimální výši 48 800 Kč/měsíc.
Smlouva o nájmu souboru staveb a pozemků bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností
prodloužení na další dvouleté období.

Informace: V. Mareš, tel.: 234 683 562, kancelář č. 203, 1. patro, budova ÚMČ Praha 17, Žalanského 291, Praha 17 - Řepy.
e-mail: vladimir.mares@praha17.cz

Výše uvedené prostory nabízíme ve výběrových řízeních, která jsou zveřejněna na úřední desce ÚMČ Praha 17
a na webových stránkách www.repy.cz v sekci Úřední deska – Odbor správy obecního majetku.
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ŠÍ
PŘEJETE SI, ABY SE O VA
FIRMĚ VÍCE VĚDĚLO?

É SLUŽBY?
CHCETE NABÍDNOUT SV
HLEDÁTE BYDLENÍ?

ODAT?
POTŘEBUJETE NĚCO PR

SHÁNÍTE PRÁCI?

NABÍZÍME MOŽNOST INZERCE V NAŠEM ZPRAVODAJI.

ŘEPSK Á

Nevíte si rady s grafikou? Pomůžeme vám a tyto služby jsou zahrnuty v ceně.
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❱



❱



❱



Každé čtvrté, po sobě jdoucí, otištění inzerátu je s 50% slevou. Obsah inzerátu můžete v jednotlivých vydáních
libovolně měnit. Zpravodaj s fakturou vám zašleme buď poštou do schránky nebo e-mailem s odkazem
na zpravodaj v elektronické podobě.
Řepská sedmnáctka vychází v počtu 12 000 výtisků
a zdarma se roznáší do všech řepských schránek.
Veškeré podrobnosti naleznete na www.repy.cz v sekci
Řepská sedmnáctka / inzerce. Zde si vyberete přesný rozměr,
dozvíte se cenu, harmonogram výroby a roznosu,
vyplníte objednávku a mnohé další.

POTŘEBUJETE PORADIT?
Kontaktujte nás:
redakce@praha17.cz
michaela.linhartova@praha17.cz
Tel.: 720 524 688 nebo 234 683 531

Bezpečnostní
informační
služba
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
PRACOVNÍKY ÚKLIDU,
MALÍŘE A ELEKTRIKÁŘE
NABÍZÍME: 25 dnů dovolené,
4 dny zdravotního volna, příspěvek
na stravování, stabilní pracovní dobu,
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR,
trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha
Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
pořádá pro uchazeče o studium ve školním roce 2019/20

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ukázkové hodiny, prezentace o škole, hlasovací zařízení, práce studentů
TESTOVÁNÍ IQ
HERNÍ ODPOLEDNE – šachy, go, dáma, piškvorky, bridž, řečnický kroužek aj.
6. 2. 2019, 10 – 15 hod.
MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává mimořádně nadané studenty, kterým poskytuje nadstandardní péči
s přihlédnutím k jejich zvláštnostem a handicapům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR.
Specifika školy: nízký počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných předmětů, seminářů, jazyků a kroužků; spolupráce s VŠ;
vlastní systém hodnocení – bodové a slovní; výuka některých předmětů ve výkonnostně nebo věkově rozrůzněných skupinách podle vědomostí
a zájmů; rodinné prostředí; přátelské vztahy mezi studenty a pedagogy; příprava na jazykové certifikáty; individuální vzdělávací plány;
péče o studenty se specifickými poruchami učení aj.
Ve školním roce 2019/20 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ).
257 328 786
603 801 321

Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy
WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ
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Hledáte stabilní práci
na Šestce?
Hotel Fortuna West***
přijme kolegy na pozice:

recepční
číšník/servírka
vrátný

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
608 222 211
736 513 425

Pro více informací volejte 724 167 481
E-mail: m.kempfova@fortunahotels.cz
Mrkvičkova 2, Praha 6, FortunaHotels.cz

kosmetika, pedikúra, manikúra
kadeřnictví
modelace nehtů
masáže

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

První hodina zdarma :)

ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ
SÍTĚ PROTI HMYZU
SUŠÁKY, ŽALUZIE
● Zájmové prográmky již od 1,5 roku
● Provoz denně, Po - Pá 7:30 - 18:00
● Celodenní stravování
● Víkendové řádění
● Prázdninový provoz
● Individuální přístup k dítěti
● Výuka angličtiny
● Bezkonkurenční ceny, již od 40 Kč/hod.

+420 739 034 488
www.bydlenijerabek.cz

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

VŠE PRO VÁŠ BYT
VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA ZDARMA

ŽKOVINY
LŮ
ČI
Ů
ST Í
RNA ODĚV

NEVANOVA

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

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

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

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
Mytí oken • čištění koberců • úklid po
malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování
JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6
tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

BS"D

Chiropraxe – řešení potíží pohybové soustavy
• Funkční poruchy páteře, blokády a špatné držení těla
• Napět a ztuhlost pohybového ústrojí a kloubů
• Negativní následky prodělaných onemocnění a zranění
Objednávky telefonicky 775 138 675 (9–18 hod.)
Nevanova 1040/10, 163 00 Praha-Řepy
www.chiropraxe-plus.cz
Rychlé objednací termíny, po dohodě i přes víkend.

