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Starostka podala stížnost na Českou poštu

Uzávěra dráhy na letišti

Lenka Šmerdová: z válečných hrdinů 
bychom si měli brát příklad
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Z RADNICE

dalo by se říci, že letošní podzim je spíše 
povedený. Babí léto si sice dalo na čas, 
ale říjen nám vybarvil listí na stromech 
a sluníčko nás ještě zahřálo. Po zářijových 
komunálních volbách naše městská část 
zatím nemá nové vedení, nicméně povo-
lební jednání nám přinesla uzavření koa-

liční smlouvy mezi třemi subjekty: ODS, 
ANO 2011 a Řepy Sobě. Více informací 
najdete na straně 6. 

MČ Praha 17 se i letos připojuje ke 
sbírce ke Dni veteránů. O sbírce se dočte-
te na straně 6 a na stránkách 4 a 5 vám 
přinášíme rozhovor s brigádní generálkou 
paní Lenkou Šmerdovou, která v Řepích 
žije 31 let a je předsedkyní výboru Vojen-
ského fondu solidarity, který sbírku pořádá. 

V listopadovém čísle najdete mnoho 
pozvánek na kulturní akce a již v listo-
padu začne advent. Vydat se můžete na 
adventní koncerty v Domově sv. Karla 
Boromejského nebo adventní trh spoje-
ný s rozsvěcením vánočního stromu na 
náměstí před Sportovním centrem Řepy. 
Z kultury určitě stojí za pozornost rozho-
vor s Kristýnou Nejedlou Bujárkovou na 
stranách 26 a 27, mladou umělkyní, jejíž 
díla budou od listopadu k vidění v Kultur-
ním centru Průhon v rámci výstavy Sbírka 
tancujících brambor.

PŘEJI VÁM HEZKÝ LISTOPAD
JIŘÍ HOLUB

(údaje z RMČ  123 – 125) 

Žádost o poskytnutí grantu – Program 
adiktologických služeb pro městské čás-
ti pro rok 2023 - na AT linku a AT porad-
nu provozovanou CSZS

Rada městské části projednala Žádost o 
poskytnutí grantu – Program adiktologických 
služeb pro městské části pro rok 2023 na AT 
linku a AT poradnu provozovanou CSZS.

Rada městské části souhlasí s podáním 
Žádosti o poskytnutí grantu – Program adik-
tologických služeb pro městské části pro rok 
2023 na AT linku a AT poradnu provozovanou 
CSZS.

Výsledek veřejné zakázky malého roz-
sahu: Světelná vánoční výzdoba MČ 
Praha 17
Rada městské části se seznámila s výbě-
rem nejvhodnějšího dodavatele, který byl 
vybrán na základě vypsání výzvy k podá-
ní nabídky k veřejné zakázce malého roz-
sahu podle §27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů na základě usnesení 
Us RMČ 000257/2022 ze dne 24.8.2022.

Rada městské části schválila přijetí nabíd-
ky uchazeče: MK - mont illuminations s.r.o.

Realizace zadávacího řízení "WC pro ná-
vštěvníky polikliniky Řepy"
Rada městské části projednala záměr re-
alizace zadávacího řízení na zakázku ma-
lého rozsahu "WC pro návštěvníky poli-
kliniky Řepy" spočívající ve stavebních 
úpravách 1. podzemního podlaží objektu 
Žufanova 1113.

Rada městské části schválila realizaci 
zadávacího řízení na zakázku malého rozsa-
hu "WC pro návštěvníky polikliniky Řepy".

Realizace zadávacího řízení "Projektová 
dokumentace úprav hřbitova v Řepích"
Rada městské části projednala záměr rea-
lizace zadávacího řízení na zakázku malého 
rozsahu „Projektová dokumentace úprav 
hřbitova v Řepích“.

Rada městské části schválila realizaci 
zadávacího řízení na zakázku malého rozsa-
hu "Projektová dokumentace úprav 
hřbitova v Řepích"

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

ZPRÁVY Z RADNICE
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách 
www.repy.cz  v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě na Odboru kanceláře sta-
rostky MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha – Řepy. 
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Žalanského 291, Španielova 1280, 
Makovského 1141, Bendova 1121: 
Pondělí  8.00–12.00/13.00–17.30
Středa  8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek  7.30–11.00

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

Czech POINT Španielova 1280:
V úředních hodinách živnostenského odboru

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

11. LISTOPADU 2022
OD 17 HODIN

OHŇOSTROJ NA PLOŠE PŘED RADNICÍ 
PO SKONČENÍ PRŮVODU V 18:00 HOD.

ZAHÁJENÍ V KOSTELE SV. RODINY V 17:00 HOD. 
PRŮVOD POKRAČUJE OD DOMOVA 

SV. K. BOROMEJSKÉHO KE KOSTELU 
SV. MARTINA, KDE BUDE KRÁTKÉ ZASTAVENÍ. 
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ROZHOVOR

Brigádní generálka 
Lenka Šmerdová žije 
v Řepích již 31 let. 
V souvislosti se sbírkou 
ke Dni veteránů, do které 
se opět zapojila 
i MČ Praha 17, vám 
přinášíme rozhovor 
s touto výraznou 
osobností Armády 
České republiky.

Celý váš profesní život je spojen s ar-
mádou. Proč jste se rozhodla jít tím-
to směrem?
Pro armádu jsem se rozhodla už na zá-
kladní škole. Připadala mi hodně akční, 
atraktivní. V té době bylo obvyklé, že se 
děvčata rozhodovala pro ryze ženská po-
volání – učitelky, zdravotní sestry, …, to 
jsem já nechtěla. Běhala jsem orientační 
závody, byla jsem u dobrovolných hasičů. 
Zajímaly mě filmy s vojenskou tématikou 
a četla jsem knížky o druhé světové vál-
ce, kde vystupovaly ženy v uniformě jako 
hlavní hrdinky. Dá se říct, že toto vše mě 
ovlivnilo, bylo to pro mě velmi přitažlivé, 
a proto jsem o jiném profesním zaměře-
ní, než se dát cestou vojenské kariéry, ne-
uvažovala.

Co vám práce v armádě přinesla?
Svou práci mám moc ráda. Stala jsem se 
vojákyní, splnila jsem si svůj sen. Někdy to 
nebylo lehké, ale určitě bych neměnila. Do-
stávala jsem příležitosti, které jsem využila. 
Odborně jsem se vzdělávala, pracovala s pl-
ným nasazením a dosud jsem plně přesvěd-
čena o smyslu a potřebnosti mého koná-
ní. Když to shrnu, tak moje práce je s lidmi 
a pro lidi. Pracovala jsem a pracuji s rekru-
ty, studenty, vojáky, vojenskými důchodci, 
i veterány a tato různorodá a pestrá práce 
s lidmi mě naplňuje. Pořád je co řešit, zlep-
šovat. Jsem ráda, že jsem mohla motivo-
vat ženy v armádě k tomu, aby se pokusi-
ly dotáhnout na tak vysoké mety, na které 
dosahují zpravidla pouze muži.

Čtenáře by určitě zajímalo, zda jste 
byla na nějaké zahraniční misi?
Ne, ale kdybych dostala příležitost, jela 
bych. Nesmírně si vážím všech mužů 
a žen v uniformě, kteří tam byli nebo jsou. 

Jsem na ně pyšná. Moje mise a úkoly však 
byly tady v České republice. Byla jsem 
u zrodu personálního marketingu v ar-
mádě, u výstavby rekrutačních středisek 
a středisek pro výběr personálu, začínali 
jsme skutečně od píky. Se svými kolegy 
jsme pro armádu získali tisíce nováčků. 

Čeští občané nejčastěji důvěřují čes-
ké armádě (74 %). Čím to podle vás je?
Hlavním úkolem armády je obrana naší 
země proti vnějšímu napadení a plnění úko-
lů vyplývajících z mezinárodních smluv a zá-
vazků. Armáda může být nasazena v rám-
ci Integrovaného záchranného systému ČR 
při mimořádných událostech a krizových 
stavech. Vojáci již několikrát prokázali, že 
se na ně občané mohou spolehnout. Ať to 
bylo v poslední době během nasazení při 
coronavirové pandemii, při likvidaci násled-
ků ničivého tornáda na Moravě nebo nyní 
při posilování Policie ČR při znovuzavedení 
ochrany vnitřních hranic. Příslušníci armády 
si vedli výborně i v zahraničních operacích, 
během společných cvičení, vzdělávacích 
aktivitách a také v rámci různých projektů 
se svými zahraničními partnery, jak doma, 
tak za hranicemi našeho státu.

V Řepích jsme měli své hrdiny 2. svě-
tové války, kteří mají pamětní des-
ku na Bílé Hoře. Roste podle vás ve 
světle současných událostí význam 
připomínek na válečné veterány?
Rozhodně ano. Je hodně důležité připomí-
nat si historické události, ale zejména osob-
nosti, které mají zkušenosti z válečných 
konfliktů. Měli bychom si z těchto hrdinů 

brát příklad. Já sama jsem byla do gene-
rálské hodnosti jmenována spolu s druho-
válečnými veterány. Byl to pro mě nezapo-
menutelný zážitek a velmi si toho vážím. 
Válečné příběhy našich bojovníků jsou pro 
mě osobně velkou inspirací. Smekám před 
jejich odhodláním a rozhodnutím být vlasti 
prospěšný i za cenu velkých obětí. Bohu-
žel je jich už poskrovnu. V současnosti ale 
přebírají pomyslnou štafetu novodobí vete-
ráni, rovněž i oni nám mají co říci. Naslou-
chejme jim, i z jejich příběhů se lze poučit. 

Jak pomáhá sbírka ke Dni válečných 
veteránů, do které se opět zapojila 
i naše městská část?
Tato sbírka je jednou z hlavních a již tradič-
ních akcí Vojenského fondu solidarity. Ten 
je tu pro všechny vojáky z povolání a v ak-
tivní záloze, kteří slouží v Armádě České 
republiky, u Vojenské policie, Vojenské-
ho zpravodajství, Hradní stráže a Vojen-
ské kanceláře prezidenta republiky. Naším 
posláním je poskytovat okamžitou pomoc 
pro vojáky a jejich blízké, kteří se bez vlast-
ního zavinění ocitli v těžké životní situaci. 
Prostřednictvím adresné finanční podpo-
ry podáváme pomocnou ruku těm, kteří 
to potřebují. Finanční dary poukázané na 
účet Vojenského fondu solidarity jsou tak 
po zvážení členů výboru přímo směrová-
ny vojákům a jejich rodinám. Z finančních 
prostředků také pravidelně v období Vá-
noc podporujeme nezaopatřené dětí vo-
jáků, kteří při plnění služebních povinnos-
tí doma nebo v zahraničí zahynuli. 

Díky podporovatelům sbírka v loňském 
roce vynesla téměř 2 miliony korun. Moc 

LENKA ŠMERDOVÁ: Z VÁLEČNÝCH HRDINŮ 
BYCHOM SI MĚLI BRÁT PŘÍKLAD

Foto: archiv AČR
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ROZHOVOR

mě potěšilo, v jakém množství byly čer-
vené máky, symbol válečných veteránů, 
vidět mezi lidmi. Nesmírně si vážím toho, 
že se již druhým rokem k této sbírce při-
hlásil i Městský úřad Prahy 17 a letos bu-
dou pokladničky našeho fondu umístěny 
dokonce na dvou místech. Děkuji všem 
svým sousedům za rozhodnutí podpořit 
nás vojáky. Díky vám můžeme pomáhat.

Roste zájem o službu v armádě? 
Řekla bych, že zájem o službu v armádě stá-
le trvá. Armáda je atraktivním a odpovědným 
zaměstnavatelem a v očích veřejnosti je již 
nějakou dobu také nejdůvěryhodnější insti-
tucí. Mezi nejčastější motivace zájemců patří 
chuť dokázat si, že mají na něco víc, láká je 
náročné prostředí, chtějí přispět k bezpeč-
nosti své země, což souvisí s tím, co se dnes 
ve světě děje. Mladí lidé dnes více než kdy 
jindy preferují práci, která má poslání. A to 
platí i o zájemcích o službu v armádě. Dělat 
něco, co má smysl, je pro mladou genera-
ci dnes důležité.

Jsou rozdíly mezi regiony o službu 
v armádě?
Rozdíly v rámci regionů naší republiky roz-
hodně jsou a spočívají hlavně v ochotě jít 
sloužit i dále od domova. Jinak se chovají 
zájemci z jižní Moravy, jiný zájem je ze se-
veru. Slabší zájem je na západě Čech. Pře-
kvapivě největší zájem je v Praze a Středo-
českém kraji. Samozřejmě je to odrazem 
počtu obyvatel, pracovních příležitostí, ale 
i studijních možností pro obyvatele nejen 
z Prahy, ale i jiných měst republiky. 

Vzrostl zájem o službu v Aktivní zálo-
ze ozbrojených sil České republiky? 
Po zahájení konfliktu na Ukrajině (od 24. 
února) jsme evidovali zvýšený zájem o služ-
bu v armádě, který je i tak trvale vysoký. 
Tento zájem byl dvojnásobný. Návštěvnost 
našeho webu kariera.army.cz se zvýšila 

o 200 %. Zájem o službu v aktivní záloze 
a o účast na dobrovolném vojenském cviče-
ní byl desetkrát větší než před 24. únorem. 

Máte i statistiku za naši městskou část? 
Kolik je zde příslušníků aktivní zálohy?
Jsem ráda, že vedle řady vojáků z povo-
lání, kteří žijí v naší městské části, je i de-
vět našich spoluobčanů příslušníky jedno-
tek aktivní zálohy. Jsem přesvědčena, že 
časem přibydou další.

Pokud má někdo zájem vstoupit do 
Aktivní zálohy ozbrojených sil ČR, co 
pro to musí udělat?
Zájemce o vstup do AZ se může odeslá-
ním elektronického formuláře z pohodlí 
domova zaregistrovat na webových strán-
kách kariera.army.cz nebo navštívit jedno 
z rekrutačních míst. Po ověření splnění zá-
konných podmínek  (občanství ČR, trestní 
bezúhonnost, dosažení 18 let věku, ales-
poň výuční list, nepodporování extremis-
mu) podá Žádost o zařazení do aktivní zá-
lohy a bude odeslán k lékařské k prohlídce. 
Pokud bude zdravotně způsobilý a je pro 
něj vhodné služební zařazení v AZ, vydá 
příslušné krajské vojenské velitelství Roz-
hodnutí o zařazení do aktivní zálohy.

V armádě je žen více jak 13 %, jsou 
i v aktivní záloze?
Vojákyně v AZ jsou zastoupeny napříč vše-
mi jednotkami. Nejvíc žen slouží u Centra 
biologické ochrany Těchonín, dále u pě-
ších rot. Ženy máme u dělostřelců, jsou 
také zařazeny na pozicích velitelek druž-
stev, čet a rot. 

Může se veřejnost ještě letos sezná-
mit s technikou a fungováním armá-
dy na nějaké prezentační akci?
S podzimem prezentačních a náborových 
akcí na veřejnosti ve venkovních pro-
storách ubylo. Teď se konají spíš studij-

ní a pracovní veletrhy či besedy ve ško-
lách. Ale už teď se připravují akce na příští 
rok. Zrovna minulý týden jsem byla s tý-
mem fotit nové tváře pro Army den, který 
se bude konat už po šesté v obchodním 
centru Atrium Flora tady v Praze. Stá-
la jsem u zrodu této  akce a jsem ráda, že 
patří k těm nejpopulárnějším. V  letošním 
roce ji navštívilo okolo 34 tisíc lidí. 

Co byste popřála Armádě České re-
publiky?
Aby se armáda stále těšila vysoké důvěře 
veřejnosti tak jako dosud. Aby neopadal zá-
jem o službu v armádě. Aby se podařilo zís-
kat pro službu v armádě a v jednotkách ak-
tivní zálohy další spolehlivé vojáky, hlavně 
z řad mladé generace.  Aby si armáda stá-
le držela kredit stabilního a spolehlivého za-
městnavatele, který se o své lidi stará. Aby 
naše prestiž v rámci Aliance stále rostla.  

Na závěr bych ráda všem čtenářům 
Řepské sedmnáctky popřála hlavně pevné 
zdraví a spokojený život u nás v Řepích. 

DĚKUJI ZA ROZHOVOR
JIŘÍ HOLUB

Lenka Šmerdová je poradkyní náčelní-
ka Generálního štábu Armády České 
republiky pro oblast náboru a gende-
ru. Je předsedkyní výboru Vojenského 
fondu solidarity. V armádě slouží od 
roku 1984, celou svou profesní kariéru 
věnovala oblasti armádní personalisti-
ky. Byla první ženou v novodobé armá-
dě, která byla jmenována do hodnosti 
plukovnice a dne 8. května 2017 byla 
jako vůbec první žena v České repub-
lice jmenována prezidentem republiky 
do hodnosti brigádní generálky. V roce 
2012 obdržela vyznamenání Záslužný 
kříž ministra obrany III. stupně a v roce 
2016 obdržela vyznamenání Záslužný 
kříž ministra obrany II. stupně. Je vda-
ná a má dospělého syna.

LENKA ŠMERDOVÁ

Foto: archiv AČR

Foto: Johana Kratochvílová
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Na koalici v Řepích se po volbách 
dohodla ODS, ANO 2011 a ŘEPY 
SOBĚ. Radnici by dál měla vést 

stávající starostka Alena Kopejtková 
(ODS). Volební výsledek v současné době 
přezkoumává městský soud v Praze. Do 
uzávěrky tohoto vydání nebyl znám výsle-
dek přezkoumání volebního výsledku. Do 

doby pravomocného rozhodnutí soudu ne-
jsou výsledky komunálních voleb defini-
tivní a teoreticky se mohou změnit počty 
jednotlivých mandátů. Není tak ani možné 
svolat ustavující zastupitelstvo, kde bude 
zvolena nová starostka a Rada městské 
části Praha 17 pro volební období 2022 – 
2026. RED

Celkem 37 nových parkovacích míst 
včetně 3 ZTP vzniká v Drahoňov-
ského ulici. Parkovací místa budou 

ze zatravňovacích dlaždic, aby se mohla 
vsakovat voda do podloží. Souběžně bude 
vybudován nový chodník. Díky provede-
ným sondám nebude nutné realizovat pře-
ložky kabelů vysokého a nízkého napětí. 
Celá stavba se tímto urychlí. V současné 
době probíhá změna projektové dokumen-
tace a příprava nové smlouvy s PRE. Do 
doby uzavření nové smlouvy s PRE jsou 
práce na stavbě přerušeny. RED

V rámci projektu Aktivní město je stá-
le možné žádat o příspěvky na akti-
vity dětí. „V programu Aktivní město 

nejsou stále vyčerpány alokované finanční 
prostředky na aktivity dětí s trvalým poby-
tem v naší městské části Praha 17. Měst-
ská část finančně podporuje aktivní trávení 
volného času a tolik důležité mimoškolní ak-
tivity řepských dětí: školáků, středoškoláků 
i těch úplně nejmenších. Podpora je určena 

rodičům dětí, které během školního roku 
vykonávají alespoň jedenkrát týdně zájmo-
vou/volnočasovou činnost, ať již sportovní, 
kulturní, technicko-řemeslnou nebo obecně 
vzdělávací. Registrace do programu je mož-
ná na webu www.aktivnimesto.cz. Mezi 
poskytovateli volnočasových aktivit jsou 
i Kulturní centrum Průhon nebo Sportovní 
centrum Řepy. Příspěvek na 1 dítě je 600 
korun,“ uvedla starostka Alena Kopejtková.

O příspěvky je možné žádat až do 5. 12. 
2022. V případě, že v programu není krou-
žek, kam Vaše děti chodí, obraťte se na od-
bor školství a kultury ÚMČ Praha 17, který 
poskytovatele osloví, zda by měl o účast 
v programu zájem. Konečné rozhodnutí 
o zapojení do programu je na jednotlivých 
poskytovatelích. V nabídce je více jak 1200 
kroužků od různých poskytovatelů. 

RED

KOALIČNÍ SMLOUVU 
PODEPSALY TŘI SUBJEKTY

NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA 
V DRAHOŇOVSKÉHO ULICI

POŽÁDEJTE O PŘÍSPĚVEK NA AKTIVITY DĚTÍ 

PODPOŘTE SBÍRKU 
PRO VÁLEČNÉ 
VETERÁNY

MČ Praha 17 se opět zapojila 
do sbírky ke Dni válečných 
veteránů, která se celo-

světově slaví 11. listopadu. Pokladničky 
jsou umístěny v budově úřadu MČ Pra-
ha 17 v Žalanského ulici a ve Sportovním 
centru Řepy do 18. listopadu 2022. Sym-
bolem sbírky jsou vlčí máky, které pořada-
tel sbírky (Vojenský fond solidarity) věnu-
je všem přispěvatelům jako poděkování za 
dobrovolný příspěvek. Vojenský fond soli-
darity si vzal za své pomáhat vojákům a je-
jich rodinám překonávat nelehká a proble-
matická životní období, ve kterých se ocitli 
ne vlastní vinou.  RED

STAROSTKA PODALA 
STÍŽNOST NA 
ČESKOU POŠTU

P řestože zástupci České pošty slibo-
vali změnu v podobě zlepšení dor-
učovacích služeb, podle osobních 

zkušeností i stížností, které nám chodí 
na emailovou adresu stiznosti.posta@
praha17.cz, se služby České pošty spíše 
zhoršují. „Červnová schůzka se zástup-
ci České pošty vypadala nadějně. Letní 
prázdniny měly být využity ke změně fun-
gování na pobočce ve Stodůlkách, která 
je pro naší městskou část dodací poštou. 
Veškeré listovní zásilky jsou k nám rozná-
šeny právě z této pošty. Bohužel nemá-
me moc možností, jak tuto situaci řešit 
a tak jsem se rozhodla podat stížnost do-
zorujícímu orgánu pošty, kterým je Čes-
ký telekomunikační úřad. Tento úřad již 
jednou naši stížnost na fungování pošty 
na území Řep řešil a České poště udělil 
pokutu,˝ uvedla starostka Alena Kopej-
tková. RED

Foto: redakce

Foto: redakce
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WELLNESS RELAX 
PRO ŽENY
Ceremoniály, masáže rukou, 
welcome drink a drobné 
občerstvení.

25. 11. 2022
17:00-22:00

Na Chobotě  1420/16
163 00 Praha 6 - Řepy

info@sc-repy.cz

www.sc-repy.cz

25. 11. 2022 od 17:00 do 22:00
Ceremoniály, masáže rukou
Welcome drink a drobné občerstvení
Cena 500 Kč/osoba 
Vstupenky k zakoupení na recepci

WELL_ZENY A5 nalezato.indd   1 10.10.22   21:42

Praktické návody, jak se připravit na nepříjemné 
setkání, vyjednávání, pracovní pohovor apod. ak 
pracovat s trémou, nervozitou, nepříjemnými 
pocity  ak si zvýšit se evědomí  Tužka a papír 
se ou vítány. Speciálním hostem přednášejícího 
Petra Starého ude moderátorka artina 
Hynková r ová, kterou znáte z pořadů, jako je 
např. Sama doma ne o 1 . komnata.

Jak pracovat
s nervozitou? 

ek
10. 11. 2022 
18:00 hod.

(vstupné 80 Kč/60 Kč snížené -
studenti, senioři, ZTP)

ak š e e ědo í

Přednáška

Pře
dnášející Petr Starý

stupenky v KC Průhon, tel: 601 2  8 2 a na www.pruhon.cz
KC Průhon, Socháňova 1220/27, 16  00 Praha - Řepy

Praktické návody, jak se připravit na nepříjemné 
setkání, vyjednávání, pracovní pohovor apod. ak 
Praktické návody, jak se připravit na nepříjemné 
setkání, vyjednávání, pracovní pohovor apod. ak 
Praktické návody, jak se připravit na nepříjemné 

pracovat s trémou, nervozitou, nepříjemnými 
setkání, vyjednávání, pracovní pohovor apod. ak 
pracovat s trémou, nervozitou, nepříjemnými 
setkání, vyjednávání, pracovní pohovor apod. ak 

pocity  ak si zvýšit se evědomí  Tužka a papír 
pracovat s trémou, nervozitou, nepříjemnými 
pocity  ak si zvýšit se evědomí  Tužka a papír 
pracovat s trémou, nervozitou, nepříjemnými 

se ou vítány. Speciálním hostem přednášejícího 
pocity  ak si zvýšit se evědomí  Tužka a papír 
se ou vítány. Speciálním hostem přednášejícího 
pocity  ak si zvýšit se evědomí  Tužka a papír 

Petra Starého ude moderátorka artina 
se ou vítány. Speciálním hostem přednášejícího 
Petra Starého ude moderátorka artina 
se ou vítány. Speciálním hostem přednášejícího 

PřednáškaHost M. H. Vrbová
A6 nervozita, sebevedomí R17.indd   1 18.10.2022   22:58:05

KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 
163 00 Praha 6 - Řepy, vstupenky na: www.kdbh.cz

Svatomartinská
husa

11. 11. 2022 od 18:00

rdečn  zveme do KD Bílá Hora 

s ivou hudbou po celý večer 

a svatomartinským menu

utná rezervace. D kujeme

Kaldoun 
Husa s variací zelí a knedlíky
Dezert 

 dcl vatomartinského vína 

A6 2022 HUSA.indd   1 18.10.22   22:54
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VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY V LISTOPADU
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány ve všed-
ní dny v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod a o víkendu 
od 12 do 16 hod. VOK nebudou na daném stanovišti zůstá-
vat přes noc.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
V případě, že zjistíte nedostatky v poskytované službě, nahlaste 
tuto skutečnost prostřednictvím emailu 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

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

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

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

če, přehrávače, telefony apod.)
•  stavební suť

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu pod-
nikatelskými subjekty!!!

 3. 11. 14-18 hod Park. u objektu Bílý Beránek (ul. Šímova)
 9. 11. 14-18 hod Ke Kult. domu x U Boroviček
 12. 11. 12-16 hod Park. Laudova x K Trninám
 16. 11. 14-18 hod Park. Drahoňovského
 18. 11. 14-18 hod Parkoviště ul. Galandova
 24. 11. 14-18 hod Park. Hofbauerova x Žufanova

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

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

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

Ing. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

ZPĚTNÝ ODBĚR ODPADNÍCH 
ELEKTROZAŘÍZENÍ

V rámci zajištění míst zpětného odběru odpadních elektrozařízení 
od občanů bude na parkovišti v ul. Žufanova (GPS 50.0708369N, 
14.3044714E) pravidelně jednou za měsíc přistavován nákladní 
vůz, do kterého je možné odkládat odpadní elektrozařízení (např. 
chladničky, pračky, sporáky, myčky, kotle, bojlery, mikrovlnné trou-
by, vysavače, televize, počítače, zářivky, žárovky, úsporné žárov-
ky), a to každé třetí pondělí v měsíci v době od 17:00 do 
18:30 hodin (tj. 21. 11., 19. 12., 16. 1., 20. 2…).
Služba je zajišťována společností ELEKTROWIN a.s.

INFORMACE O MOBILNÍM SBĚRU NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH

V zimním období neprobíhá pravidelný mobilní (zastávkový) sběr 
nebezpečných odpadů, jedlých olejů a tuků od občanů. Svoz bude 
obnoven v roce 2023 v březnu.

Pro odložení nebezpečných odpadů lze využít sběrné dvory hl. m. 
Prahy.

STANOVIŠTĚ VOK

KAM S BIOODPADEM

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

UPOZORNĚNÍ!
Kontejner bude na stanovišti přistaven v čase od 13.00 
do 16.00 hod. V případě jeho naplnění bude přistaven 
náhradní kontejner, maximálně však do 15.00 hod. (čas 
pro dovezení kontejneru na místo). Pokud bude naplněn 
i náhradní kontejner, bude odvezen bez další náhrady, 
a to i před uplynutím doby pro přistavení.

Od roku 2022 je služba svozu bioodpadu zajišťována bezplat-
ně stávajícím vlastníkům nemovitostí i novým žadatelům, kteří 
jsou zároveň plátci poplatku za směsný komunální odpad. Vlast-
ník objektu může o novou nádobu požádat prostřednictvím for-
muláře na webové stránce https://bioodpad.praha.eu/ nebo osob-
ně navštívit zákaznické centrum příslušné svozové společnosti.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

 5. 11. (13-16 hod) Laudova x K Trninám
 19. 11. (13-16 hod) Ke Kult. domu x U Boroviček
 26. 11. (13-16 hod ) Hofbauerova x Žufanova

STANOVIŠTĚ BIOVOK

SBÍRKA 
TANCUJÍCÍCH 
BRAMBOR Kristýna

Nejedlá
BujárkováVÝSTAVA

LISTOPAD / PROSINEC
2022

KULTURNÍ CENTRUM PRŮHON, SOCHÁŇOVA 1220/27, 163 00 ŘEPY, PRAHA 6

www.pruhon.cz

brambory A5 nasirku.indd   1 20.10.22   16:50

Silvestr
KD Bílá Hora

31. 12. 2022 od 19:00 hod.

www.kdbh.cz

Po celý večer vám bude hrát country rocková 
skupina ŽIVÁ HUBA, která zahraje známé hity 
kapel jako jsou Olympic, Katapult, Žlutý pes, 

Ivan Hlas, Kabát a spoustu dalších.

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

A5 2022 SILV.indd   1 24.10.22   20:37
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Vážení čtenáři…,
v letošním zářijovém čísle periodika Řepská 17  na straně 6 je 
publikován článek pana Benkoviče „Kontrolní výbor zastupitel-
stva Praha 17“, který obsahuje dezinformace s nezakrývaným 
cílem poškodit mou osobu.

K jeho obsahu uvádím, že není pravda, že gastro vybavení do 
Sportovního centra Řepy „objednala“ bývalá starostka Synková. 
Taková objednávka neexistuje a nikdy neexistovala a ani prá-
voplatně vzniknout nemohla. Monitorování výstavby a vybavení 
Sportovního centra Řepy bylo v kompetenci místostarosty pana 
Bíra, nikoli starostky. Ten nikdy neupozornil na to, že dodávka 
gastro vybavení se uskutečňuje bez právoplatného smluvního 
základu. Kontrolní výbor na základě šetření probíhajícího více než 
rok nedošel k závěru, že „objednatelem“ gastro vybavení byla 
bývalá starostky Synková, jak se přesto konstatuje v uvedeném 
článku. Jedná se tedy o ničím nepodloženou a účelově tendenční 
nepravdivou informaci načasovanou do doby před komunálními 
volbami, jejíž publikace je v hrubém rozporu nejen s etickým 
kodexem redakce periodika „Řepská 17“, ale svým obsahem je 
porušením zákona na ochranu osobnosti.  

JITKA SYNKOVÁ
ZASTUPITELKA MČ PRAHA 17 

Na Letišti Václava Havla Praha dojde k uzavření hlavní ran-
veje 06/24 z důvodu pravidelné podzimní údržby, a to 
po dobu maximálně 5 dnů v termínu od 31. 10. 2022 do 

11. 11. 2022, vždy pouze v denních hodinách od 08:00 do 16:00 
hodin. Přesný termín bude stanoven na základě aktuálních po-
větrnostních podmínek, které umožní efektivně využít dobu uzá-
věry, tedy nebude mlha, nízké teploty nebo špatný vítr. Nezbyt-
né práce zahrnují odgumování, opravu dilatačních spár a obnovu 
vodorovného značení. 

Po dobu uzávěry převezme veškerý letecký provoz vedlej-
ší ranvej 12/30. S ohledem na hustě osídlené oblasti Prahy 
a Kladenska, které negativně ovlivňuje právě provoz na vedlejší 
dráze, proběhne údržba pouze v denních hodinách a v noci se 
bude opět létat na hlavní dráhu 06/24. Směr provozu (odlet směr 
Praha, nebo Kladno) je závislý na aktuálních meteorologických 
podmínkách, především větru. Preferovaný směr je ale přistání 
od Prahy a vzlet na Kladno. 

Pravidelnou údržbu dráhového systému je nutné, zejména 
s ohledem na provozní bezpečnost, provádět dvakrát ročně, vždy 
na jaře a na podzim. Údržby drah trvají vždy jen nezbytně krátkou/
dlouhou dobu nutnou pro zvládnutí kvalitní údržby a uskutečňují 
se za plného provozu letiště. 

RED

V zářijovém čísle Řepské sedmnáctky nebyl publikován „člá-
nek“ pana Martina Benkoviče, ale rozhovor s panem Benko-
vičem, který byl v minulém volebním období předsedou Kon-

trolního výboru zastupitelstva MČ Praha 17. Během let 2021 a 2022 
jsme na stránkách zpravodaje postupně přinesli rozhovory se vše-
mi předsedy Komisí rady a předsedy Výborů zastupitelstva. Rozho-
vor s panem Benkovičem byl poslední v řadě z celé série rozhovorů.

Pan Benkovič v rozhovoru vycházel ze závěrečné zprávy Kontrol-
ního výboru ze dne 14. 9. 2021, která byla jednomyslně schválena 
všemi členy výboru zastupujících volební subjekty - KDU-ČSL, KSČM, 
ANO 2011, Starostové pro Prahu a ODS.

Citace ze závěru Závěrečné zprávy Kontrolního výboru ZMČ Praha 
17 ve věci problematiky sporné dodávky gastrovybavení Sportovního 
centra Řepy:

Z kontrolní činnosti vyplývá, že k objednání gastrovybavení mohlo 
dojít pouze ústní dohodou, či souhlasným příslibem objednatele zhoto-
viteli, což mělo za následek změnu projektu a instalaci gastrovybavení 
do Sportovního centra Řepy. V této rovině KS odkazuje na tvrzení 
bývalé starostky a zastupitelky, PhDr. Jitky Synkové, která uvedla na 
16. jednání ZMČ P17 dne 16. 9. 2020 následující:

„Ale mě nikdo neupozornil na to, když odbor územního rozvoje 
přišel s tím, že vlastně MČ by 4 až 5 měsíců soutěžila GASTRO a že 
si to teda necháme dodat od firmy GEOSAN, ale já jsem v tu dobu 
nevěděla, že je to protiprávní, to mi (nás) na to nikdo neupozornil, že 
to nesmíme udělat a prostě dál se pokračovalo, dál se prostě jely ty 
práce, aby se, hlavně nezastavujte stavbu, protože 720.000 měsíčně 
by stálo zastavení stavby. Takže prostě nikdo neřešil, písemně nikdo 
objednávku neudělal, to je pravda, a když jsme se bavili, chceme 
GASTRO, no asi chceme, když ho potřebujeme ke kolaudaci a asi 
v takový rovině to probíhalo.“ RED

REAKCE ZASTUPITELKY JITKY 
SYNKOVÉ NA ROZHOVOR 
S PŘEDSEDOU KONTROLNÍHO 
VÝBORU ZMČ PRAHA 17:

UZÁVĚRA HLAVNÍ VZLETOVÉ A PŘISTÁVACÍ 
DRÁHY NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA PRAHA

VYSVĚTLENÍ K REAKCI 
ZASTUPITELKY JITKY SYNKOVÉ:

Foto: redakce
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Softballové hřiště Základní školy Jana 
Wericha bylo dne 4. října 2022 svěd-
kem dvojitého turnaje v pétanque 

dvojic seniorů a seniorek z Prahy a blízké-
ho okolí pořádaného Sportovním klubem 
Pétanque Řepy a Klubem seniorů Řepy za 
podpory MČ Prahy 17, MČ Prahy 6 a Cen-
tra sociálních zdravotních služeb Prahy 17. 
Jednalo se v pořadí již o sedmý přebor 
Prahy 6 a o pátý přebor Prahy 17 o Pohá-
ry paní starostky.

Počasí tentokrát soutěžícím přálo a bylo 
zkrátka pro akci ideální. Turnaj byl jako obvyk-
le tříkolový, organizovaný švýcarským způ-
sobem. Ceny vítězům byly předávány paní 
starostkou MČ Praha 17, Mgr. Alenou Kopej-
tkovou a místostarostou Martinem Markem. 

A KONEČNÉ VÝSLEDKY:

Důležité je, že vítězství v Přeboru Prahy 
6 zůstalo doma, v Řepích. Ocenit je třeba 
sportovní výkon Jaroslava Satranského, 
který ve věku 87 stanul na stupních vítězů. 
Poděkovat je třeba všem, kteří se podí-
leli na přípravě hřišť a organizaci turnaje; 
zejména děkujeme vedení MČ Prahy 17, 
které rozvoj hry pétanque v Řepích vý-
znamně podporuje.

Dne 6. června 2022 otevřela Měst-
ská část Praha 17 nové pétanquové 

hřiště, což umožnilo řepským hráčům 
po covidovém období zdokonalit trénink 
a zaměřit jej na zlepšení techniky a kva-
lity hry s cílem dobré reprezentace naší 
městské části.

Zelené dresy bylo vidět nejen na turna-
jích pořádaných Českou asociací koulových 
sportů, ale i na pražských a mimopraž-
ských přátelských turnajích pořádaných 
pod hlavičkou starostů městských částí či 
místních pétanque klubů. Naši hráči jsou 
na turnajích, s ohledem na počet do turnajů 
přihlášených a barvu dresů, označováni jako 
„Zelená lavina“.

V uplynulém období letošního roku 
získali řepští hráči v bodovaných turnajích 
asociace dvě medailová umístění, pět 
umístění do šestého místa a 10 umístě-
ní v pořadí od sedmého do šestnáctého 
místa.

Z naší účasti na přátelských turnajích 
v Praze a okolí mají naše výsledky v let-
ních měsících ještě výraznější hodnotu. 
Je to zejména: 

1. místo v turnaji "Léto provence" - Ope-
ra Radotín
1. místo v  turnaji "Loučení s létem“ - 
Opera Radotín
1. a  3. místo v místním turnaji v Pro-
sečnici
1. místo v turnaji městské části Prahy 1
2. místo v místním turnaji v Pňově - Před-
hradí
2. místo v turnaji městské části Prahy 8
3. místo turnaj městské části Prahy 13

Z uvedených výsledků je patrné, že 
výkonnost řepského pétanque jde dob-
rým směrem. Dokazuje to také umístění 
sedmi našich hráčů v první dvoustovce 
celostátního žebříčku. 

Nedostatkem sportovního klubu je ale 
průměrný věk hráčů. A ten se bohužel 
každým rokem zvyšuje. Neradi bychom 
jako klub „vymřeli“ – jedno jestli po meči 
či po přeslici. Sportovní klub by potřebo-
val omladit. A pétanque je přitom hra pro 
všechny generace, ale většinou si na ni 
najdou čas až senioři. A je to škoda. 

Nechcete si pétanque zkusit a podívat 
se mezi nás? Naše hřiště je v Bendově 
ulici č. 5 za budovou Centra sociálních 
a zdravotních služeb. V recepci této budo-
vy máme poštovní schránku. Pokud máte 
zájem si tento sport zkusit, vhoďte nám do 
ní informaci se spojením na Vás.

Mgr. PETR GRUBER
PŘEDSEDA SPORTOVNÍHO KLUBU 

PÉTANQUE ŘEPY

TRADIČNÍ ŘEPSKÝ TURNAJ V PÉTANQUE DVOJIC 
A VÝSLEDKY SPORTOVNÍHO KLUBU PÉTANQUE ŘEPY 
V LETOŠNÍM ROCE

1. místo:
Eva a Jaroslav Pastorkovi, Praha 17

2. místo:
Jindra a Zdeněk Vodehnalovi, Praha 13

3. místo:
Alena Blieková a Václava Bukalová, Praha 1

4. místo:
Evžen Křížek, Praha 5 a František Kože-
ný, Praha 1

PŘEBOR PRAHY 6:

1. místo v turnaji "Léto provence" – Ope-
ra Radotín
1. místo v turnaji "Loučení s létem“ – 
Opera Radotín
1. a 3. místo v místním turnaji v Pro-
sečnici
1. místo v turnaji městské části Prahy 1
2. místo v místním turnaji v Pňově - 
Předhradí
2. místo v turnaji městské části Prahy 8
3. místo turnaj městské části Prahy 13

1. místo:
Eva a Jaroslav Pastorkovi, Praha 17

2. místo:
Jaroslav Satranský a Petr Gruber, Praha 17

3. místo:
Jiřina Lišková a Naďa Hrdinková, Praha 17

PŘEBOR PRAHY 17
O POHÁRY PANÍ STAROSTKY:
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Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy. Vstupenky v KC Průhon, KD Bílá Hora a online na www.kdbh.cz
KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy. Vstupenky na recepci KC Průhon, nebo online přes Goout.cz na www.pruhon.cz

VYBRANÉ SOBOTY
OD 15:00 HOD

VYBRANÉ NEDĚLE
OD 15:00 HOD

Divadla pro děti
SOBOTA 5. 11. 2022
PINOCCHIO
(70 KČ) NEDĚLE 13. 11. 2022

OBUŠKU Z PYTLE VEN (70 KČ)

SOBOTA 26. 11. 2022
HRÁTKY S ČERTEM (70 KČ)

NEDĚLE 4. 12. 2022
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
(DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
+ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, 15:00 - 17:00.
100 KČ/DOSPĚLÝ NEBO DÍTĚ S 
VLASTNÍ PŘINESENOU NADÍLKOU;
150 KČ/DÍTĚ BEZ VLASTNÍ NADÍLKY
- V CENĚ BALÍČEK OD KD BÍLÁ HORA )

A5 - R17 - pohadky listopad 2022.indd   1 19.10.2022   13:14:56

Pondělí
28. 11. 2022 
17:00 hod.

KC Průhon 
Socháňova 1220/27 
Praha 17 - Řepy
www.pruhon.cz
Sál KC Průhon.
(vstupné 80 Kč/60 Kč snížené - 
studenti, senioři, ZTP)

Kouzelný svět slavného 
Harryho Pottera.
Pro děti i dospělé. 
Zajímavosti z filmu,
o postavách. Skutečná 
místa natáčení. Repliky 
předmětů z filmů a další.
Přednáší: Dana Šimková.

Přednáška

A4 harry potter 1 - final.indd   1 14.10.2022   14:44:32

Pohyb psů v Praze upravuje pouze obecně závazná vyhláška 
hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně č. 6/2001 Sb. HMP. Volný po-
hyb psů ve veřejné zeleni není povolen a na některé plochy je jejich 
vstup přímo zakázán. 

Plánovanou vyhlášku s vymezením ploch pro volný pohyb psů hl. m. 
Praha stále nemá. Magistrát začal vyhlášku připravovat v roce 2021. 
MČ Praha 17 v lednu 2022 k vyhlášce na svém území schválila 4 lo-
kality pro volný pohyb psů. Magistrát ale do voleb vyhlášku nepřijal.

JAKÁ JSOU PRAVIDLA PRO VOLNÝ POHYB PSŮ?
–  Na ulici pes nemusí být na vodítku, ale musí být v dosahu chovatele, aby 

mohl psa ovládat a kdykoliv přivolat.
–  Chovatel by měl zároveň učinit všechna opatření, aby jeho pes nemohl ohro-

zit ostatní zvířata nebo návštěvníky veřejné zeleně.
–  Pes nesmí vstupovat na dětská hřiště a pískoviště nebo záhony.
–  Odpovědnost za svého psa nese majitel. Děti, dospělí i senioři mohou mít 

ze psů strach. Majitel by měl zajistit, aby se pes k cizím lidem nepřibližoval.
–  V místech s vysokou koncentrací lidí by majitelé měli zvážit použití vodít-

ka a náhubku.

JAK SE CHOVAT PŘI SETKÁNÍ S CIZÍM PSEM?
–  Zachovejte klid a chladnou hlavu. Nedělejte rychlé pohyby, nesnažte se utíkat.
–  Nedívejte se psovi do očí, obzvlášť jeví-li se Vám agresivně.
–  Pro vlastní bezpečnost je lepší neodhánět cizího psa agresivně, raději se ne-

chat očichat a psa nechat odejít.
–  Na psa nemluvte ani nekřičte. Nikdy nevíte, zda pes nemá křik spojený s bi-

tím apod.
–  Psa nikdy nehlaďte, a to ani, když se psů nebojíte a tento se Vám zdá být 

hodný. Pes si může lidskou ruku pamatovat jako tu, která ho v minulosti bila.
–  Nikdy nehlaďte psy bez svolení jejich majitele, a to ani, když je na vodítku. Vol-

ně pobíhající psy už vůbec ne.
–  Buďte nanejvýš opatrní, setkáte-li se starými psy. Takový pes může být slepý 

nebo hluchý a reakce starých psů bývají nepředvídatelné.

VOLNÝ POHYB PSŮ MÁ SVÁ PRAVIDLA
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Divadla pro děti
SOBOTA 5. 11. 2022
PINOCCHIO
(70 KČ) NEDĚLE 13. 11. 2022

OBUŠKU Z PYTLE VEN (70 KČ)

SOBOTA 26. 11. 2022
HRÁTKY S ČERTEM (70 KČ)

NEDĚLE 4. 12. 2022
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
(DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
+ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, 15:00 - 17:00.
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Pondělí
28. 11. 2022 
17:00 hod.

KC Průhon 
Socháňova 1220/27 
Praha 17 - Řepy
www.pruhon.cz
Sál KC Průhon.
(vstupné 80 Kč/60 Kč snížené - 
studenti, senioři, ZTP)

Kouzelný svět slavného 
Harryho Pottera.
Pro děti i dospělé. 
Zajímavosti z filmu,
o postavách. Skutečná 
místa natáčení. Repliky 
předmětů z filmů a další.
Přednáší: Dana Šimková.

Přednáška

Pondělí

A4 harry potter 1 - final.indd   1 14.10.2022   14:44:32
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JUBILANTI OSLAVILI SVÁ VÝROČÍ 

PŘEDSTAVENÍ KLUBU
SENIORŮ PRŮHON

V Kulturním centru Průhon se v září 
konalo tradiční setkání s řepskými 
jubilanty. Pro oslavence byl připra-

ven kulturní program a k jejich význam-
ným výročím všem jubilantům popřáli mís-
tostarosta Martin Marek a místostarosta 
Jaroslav Bíro. 

Svá jubilea oslavili: Vlasta Jahodová, 
Vlasta Karhanová, Silva Nová, Eugenie 
Berounová, Jaroslava Janková, Otília Zý-
chová, Jana Benešová, Jiří Talacko, Miluše 
Vokálková, Hana Lišková, Karel Novotný, 
Naděžda Šupová, Jana Ševčíková, Jana 
Mrkvičková, Jindřiška Pluhařová, Karla Te-
sařová, Juliana Lubinová, Miluše Vykyda-
lová, Miroslava Čermáková, Jana Kašová, 
Miloslava Šimsová, Jiří Chlad.

RED
FOTO: MARTIN BYSTŘICKÝ

Dobrý den zdravím všechny čtenáře,

dostala jsem prostor, abych zde představi-
la náš seniorský klub. Jmenujeme se Klub 
seniorů Průhon. Jsme kalendářně nejstar-
ším seniorským klubem. Máme zde paní 
Jarmilku, která je zakládající členkou. Je jí 
90 let a je stále velmi aktivní.

Naší náplní je rozvíjet činnost mozku. 
Hrajeme různé deskové hry, luštíme kří-
žovky, nabízíme kamarádské povídání, pře-
jeme si, aby se nikdo necítil sám. V rámci 
našeho klubu máme možnost se setkávat 
s různými zajímavými lidmi, kteří nám 
přednáší o svých zájmech např. přednášky 

o bylinkách, fotografiích, zdraví, bezpeč-
nosti, vaření atd. Účastníme se veškerých 
společenských aktivit, jako je např. Den 
matek, Vánoční setkání apod. Jezdíme na 
výlety, které organizuje CSZS. Můžeme 
navštěvovat i náš nový řepský bazén.

Pokud budete mít zájem, rádi vás přiví-
táme v našem klubu, který sídlí v Centru 
sociálně zdravotních služeb Řepy. Všichni 
se moc těšíme na nové tváře.

Scházíme se každou středu od 9:00 do 
11:00 hod.

VEDOUCÍ KLUBU RŮŽENA PETRÁKOVÁ

Vedoucí pí. Růžena Petráková
Informace podá recepce CSZS.
Email: pujcovna@cszs.cz
Telefon: recepce 235 314 141

KLUB SENIORŮ PRŮHON

Rozsvěcení 
vánočního 
stromu

Slavnostní akci doprovodí 
svým vystoupením pěvecké 
sbory žáků řepských MŠ a ZŠ.

V neděli 
27. listopadu 2022 
v 18:00 hod 
Náměstí SC Řepy, 
Na Chobotě 1420/16 
163 00 Praha 6
Řepy

upoutavka stromek 2022.indd   1 20.10.22   16:49

neděle 4. 12. 2022, 15:00 - 17:00 
Mikulášská nadílka v KD Bílá Hora s pohádkou Lapálie čerta Bonifáce. Od 15 hod divadlo o čertovi Bonifáci, který se chce stát čertem první

kategorie. Musí proto splnit důležitý úkol od Lucifera. Pomoc bude potřebovat i od vás! Bát se ho rozhodně nemusíte, je to dobrák, ikdyž má sem tam 
nějaké ty lapálie. Hraje: Nezávislé divadlo. Mikulášská nadílka vypukne okolo 16 hod společně s příchodem čerta, anděla a Mikuláše. 

(vstupné 100 Kč/dospělý nebo dítě s vlastní přinesenou nadílkou; 150 Kč/dítě bez vlastní nadílky - v ceně balíček od KD Bílá Hora)

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

Rezervujte si vstupenky na

www.kdbh.cz

A5 mikulasska nadilka R17.indd   1 18.10.2022   13:13:04
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POZVÁNKY

Rozsvěcení 
vánočního 
stromu

Slavnostní akci doprovodí 
svým vystoupením pěvecké 
sbory žáků řepských MŠ a ZŠ.

V neděli 
27. listopadu 2022 
v 18:00 hod 
Náměstí SC Řepy, 
Na Chobotě 1420/16 
163 00 Praha 6
Řepy

upoutavka stromek 2022.indd   1 20.10.22   16:49

neděle 4. 12. 2022, 15:00 - 17:00 
Mikulášská nadílka v KD Bílá Hora s pohádkou Lapálie čerta Bonifáce. Od 15 hod divadlo o čertovi Bonifáci, který se chce stát čertem první

kategorie. Musí proto splnit důležitý úkol od Lucifera. Pomoc bude potřebovat i od vás! Bát se ho rozhodně nemusíte, je to dobrák, ikdyž má sem tam 
nějaké ty lapálie. Hraje: Nezávislé divadlo. Mikulášská nadílka vypukne okolo 16 hod společně s příchodem čerta, anděla a Mikuláše. 

(vstupné 100 Kč/dospělý nebo dítě s vlastní přinesenou nadílkou; 150 Kč/dítě bez vlastní nadílky - v ceně balíček od KD Bílá Hora)

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

Rezervujte si vstupenky na

www.kdbh.cz

A5 mikulasska nadilka R17.indd   1 18.10.2022   13:13:04
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VYCHÁZKY PRAHOU PRO 
SENIORY V LISTOPADU

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
PROGRAM NA LISTOPAD-PROSINEC 
2022 – ADVENTNÍ KONCERTY

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

neděle 27. 11. od 16.30 hod.
První adventní koncert
Účinkují: sopranistka Jana Borková, Duo DACAPO (Kateřina Ma-
courková - flétna, Michal Macourek - klavír) a dětský pěvecký 
sbor Čtveráček
Na programu: tradiční, známé i méně známé vánoční písně a koledy
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné

sobota 3. 12. od 14.00 do 18.00 hod.
Adventní zastavení u kláštera
vánoční atmosféra, svařené víno, káva, čaj, cukroví, dárky
před budovou Domova, vstup volný

neděle 4. 12. od 16.30 hod.
Druhý adventní koncert
Účinkují: Hornický pěvecký sbor Kladno, dirigent: Jan Makarius, 
varhany: Pavel Duda
Na programu: Č.Vaňura, arr. Sir John Stainer, J. S. Bach, F. X. Bri-
xi, J. Seger, J. I. Linek, A.Michna, J.F.Wade, koledy
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné

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

Z Karlova náměstí vyrazíme do Kateřinské zahrady s pohledem 
na letohrádek Amerika. Zastavíme se u neogotické nejstarší lé-
kařské komory, vstoupíme do Hlávkovy porodnice a zajdeme 
až k Jedové chýši u sv. Apolináře. Od Božích muk si na dálku 
ukážeme fakultu, kde 2,5 roku učil fyziku A. Einstein. Projde-
me na vyhlídku (Vyšehrad, Albertov a vlastní Karlov), panora-
matickou cestou po vrstevnici přejdeme albertovské schodiš-
tě, park Ztracenku, až na poslední a jediný bastion s výstavou 
soch. Odebereme se do interiéru augustiniánského kostela s řa-
dou překvapení. Nakonec projdeme nad Nuselským údolím ke 
stanici metra Vyšehrad

Z kapacitních důvodů je třeba si rezervovat místo 
na www.aktivnistarnuti.org

Sraz v 11.00 hod. u kostela sv. Ignáce. Prohlídku pove-
de Ing. Stěnička.  Doba trvání 1 – 1,5 hodiny. Vstupné 
100,-Kč.  

 ELIŠKA KLEPALOVÁ

Z kapacitních důvodů je třeba si rezervovat místo 

ÚTERÝ 8. 11. 2022

17KLUB
program na měsíc

KVĚTEN 2022
datum den program
03.05 út Den s  Handicapem

	 04.05	 st	 Soutěžíme v Pingpongu
	 06.05	 pá	 Dílnička ke Dni matek
   
	 10.05	 út	 Sázíme květiny		
	 11.05	 st	 Hrajeme deskové hry		
	 13.05	 pá	 Pohybový den
                                               
	 17.05	 út	 Ubrousková metoda na kameny
	 18.05	 st	 Učíme se		chůze po Slack line
	 20.05	 pá	 Turnaj v air hokeji

	 24.05	 út	 Hrajeme hru „ Země město“
	 25.05	 st	 Filmové odpoledne v Klubu 17
	 27.05	 pá	 Korálková dílnička

	 31.05	 út	 Slavíme DEN DĚTÍ

PLÁN KLUBU 17
– LISTOPAD 2022

 1. listopad úterý Obrázky z voskovek 
 2. listopad středa Bowlingový turnaj na x - boxu
 4. listopad pátek Malujeme mandaly

 8. listopad úterý Vánoční hvězdy z ruliček toaletního papíru
 9. listopad středa Keramická dílna ,tvoříme Betlém Klubu 17
 11. listopad pátek Lepení papírových modelů

 15. listopad úterý Keramika č. 2 v klubu 17
 16. listopad středa Korálková dílnička
 18. listopad pátek Chill pátek ( aneb pohodové odpoledne)

 22. listopad úterý Ozdoby na stromeček
 23. listopad středa Adventní dílna Klubu 17
   „Den otevřených dveří“

 25. listopad pátek Turnaj v kulečníku

 29. listopad úterý Pečení perníčků
 30. listopad středa  Keramická dílna

– glazování vytvořené
keramiky
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PODĚKOVÁNÍ ZA VÍKENDOVÝ POBYT
PRO RODIČE S DĚTMI MŠ BENDOVA
Děkujeme za krásný víkendový pobyt v Harrachově, kde jsme byli s naší školkou. 
Těšili jsme se na program „Krakonošův tajemný les“.

V pátek po obědě jsme vyrazili za dobrodružstvím. Jen co 
jsme přijeli, už nás liška pozvala na procházku do lesa 
a k Mumlavským vodopádům. Cestou jsme se zastavili 

na mýtince, kde lesní skřítek připravil dětem perníkovou svačinu.  
V sobotu dopoledne si v lese hrály celé "rodiny" a plnily úko-

ly. Všichni jsme potrénovali svou zručnost, obratnost, rychlost, 
paměť, fantazii a kreativitu například sportováním na „Liščí stez-
ce“, výrobou košíčků z přírodnin, básničkou, stavěním lesních 
domečků pro skřítky, zatloukali jsme „hřeben“ z hřebíků a jiné 
disciplíny. Odpoledne jsme navštívili expozici o Krkonoších „Šin-
delka“ a došli se podívat ke skokanským můstkům a k lanovce 
na Čertovu horu a na posilnění jsme si opékali u ohně buřty. 
Stmívání bylo pozváním do Tajemného lesa na lesní večírek, kde 
svítily skřítkům domečky a kouzelná „Dýnice“ nás vedla lesem 
k pokladu krále „Pavouka“ a „Mumlavských víl“. Tam se tančilo 
při hudbě a vše blikalo barevnými světýlky. Byl to úžasný zážitek. 
V neděli jsme navštívili historickou sklárnu, muzeum skla a na-
malovaly společný podzimní obraz. Na zakončení tohoto príma 
pobytu jsme dostali rodinné diplomy, děti medaile a dárky, které 
rodiče sponzorsky připravili.  

Za rodiče bych chtěla moc poděkovat za tuto akci, která nás 
rodiče „vytrhla“ z každodenního shonu a dala nám krásnou mož-
nost nahlédnout pod pokličku profesionální práce s dětmi při 
aktivitách, jejich vzdělávání a všeobecném rozvoji, kde je vidět 
podpora dětí k tvoření, spolupráci v kolektivu, sportu, vztahu 
k přírodě i k zvířatům. Uvítali jsme příležitost poznat ostatní rodiče 
i mimo školku, která upevňuje a buduje kamarádství nejen dětí. 
Být společně na horském vzduchu, v přírodě, aspoň na chvíli se 
vrátit zpět do dětských let a hrát si s dětmi. Ale hlavně! Vidět ty 
veselé jiskřičky v očích dětí, že je baví všechno to, co pro ně paní 
ředitelka Iva a paní učitelka Marcela tak pečlivě připravily, další 
kopa zábavy a zážitků, na které budeme rádi dlouho vzpomínat, to 
je k nezaplacení! Děkujeme a těšíme se na další společné akce!

ZA RODIČE MŠ BENDOVA
VERONIKA KREJČÍKOVÁ

KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy.
 * Změna programu vyhrazena. Více k akci na www.kdbh.cz.

Přijďte si
poslechnout 
country kapelu 
Wousáči zralých 
pánů a dam.
KD Bílá Hora. 
(vstupné
dobrovolné)

Wousáči
Přijďte si
poslechnout 

Wousáči
vybrané čtvrtky od 18:30 hod.

Termíny: 10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12. 2022.*

A6 wousaci.indd   1 14.10.2022   15:28:58
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JABLÍČKOVÁNÍ SE ZAHRADNÍMI 
SKŘÍTKY

PROJEKTOVÝ 
DEN 
S HOBLINKOVOU 
DÍLNOU

Teplým letním dnům jsme již zamávali 
na rozloučenou, ale není třeba smut-
nit. Vždyť podzim je krásné období 

a umí vykouzlit tolik nádherných barev. Ve 
školce jsme se všichni již pěkně zadapto-
vali a nyní si můžeme užívat kamarádů, her 
a dobrodružství v plné síle.   

Na začátku října nás ve školce čekala 
zahradní slavnost. Jablka snad patří k nej-
oblíbenějšímu druhu ovoce, a proto jsme 
slavnost nazvali Jablíčkování. Děti, paní 
učitelky, ale také někteří rodiče přišli na 

slavnost přestrojeni za podzimní skřítky 
a přinesli i něco k snědku z jablek. Člověk 
by nevěřil, kolik dobrot se dá z tohoto 
ovoce připravit. Na děti čekalo překvapení 
v podobě vystoupení úžasné paní Inky Ry-
bářové a jejího pomocníka pana Rybičky. 
A užily si nejen děti, ale také rodiče, které 
klaun Rybička vtáhl do víru tance. Bylo to 
příjemné setkání a oslava podzimu.

ZA KOLEKTIV MŠ SOCHÁŇOVA
DENISA PAZDERKOVÁ 

Polytechnická výchova patří u dětí 
v mateřské škole k oblíbeným čin-
nostem. V říjnu díky projektovému 

dnu v rámci Šablony III. za námi do škol-
ky přijela paní Ing. arch. Lada Cejhonová 
s Hoblinkovou dílnou. Děti byly překvape-
né, že mohly pracovat s reálnými nástro-
ji a nářadím, samozřejmě velikostí přizpů-
sobenou dětským rukám. Jak už to chodí 
na každém pracovišti, malí kutilové byli 
nejdříve seznámeni s bezpečností práce 
a také byli poučeni, jak zacházet s nářa-
dím. Po řádném proškolení jsme se mohli 
pustit do práce. Děti si vyrobily svoji jezdí-
cí kočičku. Každý dostal dřevěné kompo-
nenty, které nejdříve musel obrousit po-
mocí smirkového papíru. Pak si naši malí 
šikulové kočičku pomocí kladívka sestavi-
li. A aby kočička nebyla jen kouskem smr-
kového dřeva, pomocí fixek vdechly děti 
kočce nebo kocourům „život“. Paní Cej-
honová měla pro děti připravený také truh-
lářský ponk, kde si děti vyzkoušely upev-
nit dřevo do svěráku, pilkou ho přeříznout 
a také poznaly práci s ruční vrtačkou. Pat 
a Mat by koukali, jak to našim kutilům šlo 
pěkně od ruky.

ZA KOLEKTIV MŠ SOCHÁŇOVA
DENISA PAZDEROVÁ

SBÍRKA 
POMOHLA 
ZÁCHRANNÉ 
STANICI

Chtěla bych touto cestou moc podě-
kovat žákům ZŠ pro žáky se spe-
cifickými poruchami učení, Praha 

6 – Řepy, U Boroviček 3, kteří podpořili 
sbírku pro pomoc Záchranné stanici pro 
volně žijící zvířata v Jinonicích. Poděko-
vání patří samozřejmě i rodičům našich 
žáků, neboť společně se svými dětmi za-
reagovali na výzvu, kterou stanice zve-

řejnila v deníku Metro koncem minulého 
školního roku. 

Žáci podle článku v Metru sbírali přečte-
né noviny Metro, vyřazené bavlněné ob-
lečení, ložní prádlo, ručníky, utěrky, deky, 
apod. Všechny věci a oblečení mohlo být 
i poškozené, ale čisté.

Sbírku jsme uspořádali hned v červnu, 
kdy článek vyšel a chtěli jsme věci ode-
vzdat ještě před prázdninami. V záchranné 
stanici mi však řekli, že po vyhlášení sbírky 
jsou zahlceni, tak jestli bychom nepočkali 
do září, pak že si pro věci rádi přijedou. 
Z toho důvodu jsme sbírku prodloužili do 
úterý 20. 9. 2022.

Na třídních schůzkách jsme vše oznámili 
i rodičům, kteří po dětech poslali další věci. 
V pátek 23. 9. 2022 si z útulku pro věci při-
jeli. Záchranná stanice pomáhá volně žijícím 
živočichům, kteří by bez pomoci nepřežili.

Proto bych chtěla poděkovat nejen na-
šim žákům, ale i jejich rodičům. 

Před Vánocemi pravidelně pořádáme 
sbírku pro útulek Konečně šťastný domov 
– Rumburk (Horní Jindřichov) Miluše Hon-
sů www.stastnydomov.wz.cz

ZDEŇKA POKORNÁ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY

SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ
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ZAČALI JSME 
ZOSTRA

Hned od začátku nového školního 
roku jsme se opět pustili do prá-
ce. V rámci projektu Celé Česko 

čte dětem nás nejprve přišel navštívit pa-
rašutista Tomáš Včelička. Dětem z pří-
pravné třídy přečetl úryvek z knížky René 
Goscinnyho Mikulášovy patálie. Pak mohli 
naši nejmenší žáci rozbalit opravdový pa-
dák a řádně si jej prohlédnout. Největším 
zážitkem však pro ně bylo sledovat, jest-

li se tak velký padák vejde složit zpět do 
malého batohu.

Další návštěvu přivítali žáci z 5. D. Za 
těmi přišly studentky Západočeské univer-
zity v Plzni. Jako budoucí záchranářky měly 
sebou figurínu Olivera, určenou k nácviku 
oživování člověka. Nejdříve četly ze své 
oblíbené knížky od Antoina de Saint-Exu-
péryho Malý princ a poté došlo právě na 
„Olivera”, na kterém si všichni společně 
zopakovali poskytnutí první pomoci.

Již nyní se těšíme na další zajímavé 
návštěvy a jejich oblíbené knížky.

VERONIKA MARTANOVÁ
ZŠ JANA WERICHA

Ocenění, k jehož získání Ti ještě jed-
nou blahopřeji, jsi získala na základě 
množství nominací od kolegů. Co to 
pro Tebe znamená?
Velice mě to potěšilo, tím více, že jsem 
ho získala právě na základě nominací od 
kolegyň a kolegů. Zejména když si uvědo-
mím, jak je v této uspěchané době vzác-
né najít čas, abys někoho potěšil. Cenu 
vnímám tak, že jdeme v ZŠ Jana Wericha 
dobrým směrem a považuji ji za ocenění 
společné týmové práce.

Jsou vztahy důležité i v procesu učení?
To, jakým způsobem máme nastavené vzta-
hy a komunikaci v rámci rodiny, přátel, v za-
městnání, se dle mého odráží v tom, jak se 
k sobě vzájemně chováme i v naší celkové 
spokojenosti. Domnívám se, že správně na-
stavit vztahy v procesu učení je velice dů-
ležité a náročné. Každé dítě je jedinečné, 
a podle toho je třeba s ním jednat. Stejně 
tak s rodiči a kolegy. To je mnohdy velice 
komplikované pro nás všechny.

Jak ses vlastně dostala k práci ve škol-
ství, bylo to Tvoje vysněné povolání?
Můj dědeček byl učitel a doufám, že by 
na mě byl pyšný. I když už byl v pozděj-
ším věku velice nemocný, pomáhal mi 
s přípravou na přijímací zkoušky na střed-
ní pedagogickou školu. Přála bych si mít 
alespoň kousek jeho trpělivosti a moud-
rosti. Na ZŠ Jana Wericha jsem nastoupi-
la ve svých dvaceti letech. A opět jste to 
byli vy, kolegové a přátelé, kteří jste mi po-
máhali, předávali zkušenosti a rady. Díky 
skvělým lidem kolem sebe, bezvadné tří-

dě plné fajn dětí a jejich přátelských rodi-
čů, byly mé začátky ve školství příjemné 
a ovlivnilo to celou mou profesní cestu.

Mnoho let jsi působila jako učitelka 
na 1. stupni. Práce zástupkyně spo-
juje učitelské a manažerské doved-
nosti. Co pro Tebe bylo po nástupu 
do funkce největším oříškem?
Dovolím si maličko bilancovat. Když mi 
paní ředitelka Martinovská nabídla dělat 
zástupkyni, byla jsem na rodičovské do-
volené a díky podpoře manžela a rodičů 
jsem mohla nabídku přijmout. 

Žijeme v dynamické době, která před 
školství klade řadu výzev - distanční výuku 
v souvislosti s covidem nebo uprchlickou 
vlnu způsobenou válkou na Ukrajině. V době 

covidu se často mé večery a víkendy promě-
nily na hlášení karantén na hygienu, obvo-
lávání kolegů a rodičů našich žáků. A právě 
v tuto nelehkou dobu tu byla má rodina, 
která mi pomáhala a podporovala mě.

Ale vrátím se k Tvé otázce. Největším 
úskalím v začátcích pro mě byla administra-
tivní činnost a z pohledu učitele často „zby-
tečné“ papírování. Postupně jsem zjistila, že 
je to nutnost a dodnes se učím. Co mi ale 
nejvíce chybí, je čas na setkávání s kolegy 
a přáteli. Moc ráda bych také trávila více času 
mezi dětmi. Přeji si, aby mi to administrativní 
povinnosti zástupkyně ředitelky dovolily.

Dokázala bys krátce popsat úskalí 
současného školství a naopak, v čem 
vidíš jeho největší potenciál?
Nebudu tu rozebírat, co denně slýcháme 
– špatné podmínky pro integraci a inklu-
zi, nedostatek financí, vnímání profese pe-
dagoga ve společnosti apod. Ztotožňuji se 
s názorem naší paní ředitelky, že se ve spo-
lečnosti přestává děkovat a chválit. Chybí 
více pokory a slušnosti. A to je podle mne 
největší úskalí, které se odráží i ve škole.

A potenciál? Jsou to děti… když se 
ráno postavím na chodbu ve škole a pro-
běhne kolem mě několik stovek dětí, které 
se usmívají, pozdraví, chtějí se mnou sdílet 
své pocity a já si uvědomím, jak čas běží 
a z prvňáčka se najednou stane deváťák, 
zjišťuji, že jsou to právě děti, které nás 
každým dnem učí a jsou naší budoucností. 

ZA ROZHOVOR DĚKUJE
BARBORA BOUSOVÁ

ZŠ JANA WERICHA

ZLATÁ KARABINA MÍŘÍ DO ŘEP
Zástupkyně ředitelky ZŠ Jana Wericha Mgr. Eva Jakubičková letos obdržela 
ocenění v soutěži o nejlepšího zástupce ředitele školy Zlatá karabina, kterou 
vyhlašuje časopis Řízení školy. Při této příležitosti jsem ji požádala o odpověď na 
několik otázek. A protože se známe opravdu dlouho a dobře, zůstaly jsme u tykání.
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Celkem se v září uskutečnilo 6 výjez-
dů, během kterých žáci navštěvovali 
demokratické instituce celé Evropy.

Někteří navštívili Belgii a Nizozemí. Ze-
jména Brusel, jež můžeme nazvat jakýmsi 
hlavním městem Evropské unie a sídlí 
zde řada unijních institucí včetně Evrop-
ské komise a Rady EU. Nenechali si ujít 
budovy Parlamentaria, kde vzniklo přímo 
multimediální centrum s cílem přiblížit 
návštěvníkům zábavnou formou poznatky 
o tom, jak vznikala dohoda o evropské spo-
lupráci, jak funguje Evropský parlament 
a jak vypadá práce unijních politiků. To 
vše prostřednictvím videí, interaktivních 
her apod. A protože je Česká Republika už 
dlouho plnohodnotným členem EU, výklad 
byl k dispozici i v češtině.

Další skupina žáků se vypravila do dvou 
sousedních zemí – Polska a Německa. Kon-
krétně do metropolí Varšavy a Berlína. Pro-
hlédli si tak nejen budovu polského parlamen-
tu, ale také pověstný berlínský Reichstag, 
tedy budovu Říšského sněmu, dnes němec-
kého spolkového parlamentu. Z její kopule je 
nádherný výhled na celé hlavní město.

V Berlíně byli koncem září i vybraní žáci 
osmých tříd. Ti ale navíc zavítali také do 
Francie, kde je čekal zejména malebný 
Štrasburk, který je kromě perly Alsaska 
také jedním ze sídelních měst Evropského 
parlamentu. Cestovatelé z naší školy tak 
navštívili budovy Rady Evropy, Soudní dvůr 
EU a samozřejmě i samotný parlament, 
kde měli unikátní možnost prohlédnout si 
výstavu věnovanou historii Unie.

Zatímco několik výprav našeho žactva 
mířilo západním směrem, další se spolu 
s pedagogy vydali na jih. Při návštěvě 
našich rakouských sousedů zhlédli Vídeň 
včetně opravované i náhradní budovy tam-
ního parlamentu. Posléze se v italském Mi-
láně dokonce setkali s českým konzulem 
Jiřím Kudělou, který výpravu ze ZŠ genpor. 
Františka Peřiny poučil o práci zástupce 
České republiky v zahraničí. Předvedl jim 

také Český dům, což je centrum, které 
v Miláně slouží nejen k setkávání politic-
kých a obchodních představitelů, ale pře-
devším k šíření povědomí o české kultuře.

Šesťáci se pak vypravili do dvou ze 
čtyř zemí tzv. visegrádu – na Slovensko 
a do Maďarska. V Bratislavě i Budapešti si 
prohlédli budovy parlamentů. Zatímco ten 
slovenský je moderní budovou, maďarský 
je překrásně zdobená novogotická stavba 
tyčící se na břehu Dunaje.

Všechny tyto výpravy za poznáním krás 
Evropy a výhod demokracie se mohly 
uskutečnit díky projektu Demokraté, který 
realizuje naše ZŠ genpor. Františka Peři-
ny a je spolufinancován Evropskou unií, 
konkrétně ze strukturálních fondů v rámci 
Operačního programu Praha.

Projekt Demokraté proběhl ve třech 
fázích. V té první se učitelé proškolili a vy-
pracovali metodiku, kterou následně ve 
druhém kroku zavedli do samotné výuky. 
Třetí fází byly pak cestovatelské výpravy, 
které děti seznámily s demokratickými 
institucemi v Evropě.

Mgr. LUCIE FULÍNOVÁ A PEDAGOGICKÝ 
SBOR ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY

CESTY ZA DEMOKRACIÍ
Jak říká cestovatel 
Miroslav Zikmund: 
„Nelituji žádného dne, 
kdy jsme byli na cestách“ 
A naši žáci si cestování užili 
opravdu důkladně. V době, 
kdy Česká Republika 
podruhé ve své historii 
předsedá celé Evropské 
unii, měli žáci obou 
budov naší školy možnost 
cestovat po Evropě v rámci 
realizace grantu s názvem 
Demokraté. 
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PRO RODIČE A DĚTI

V úterý, 20. 9. 2022, se v to v obřadní síni Radnice Prahy 17 
hemžilo malými dětičkami. Důvodem byl slavnostní obřad 
vítání občánků. Nových „řepánků“ jsme přivítali hned 16. 

Jak praví Wikipedie, vznik této tradice, kdy jsou děti přijímáni 
do občanské společnosti, se datuje do 50. let 20. století. Je to 
obřad, kdy se po uvítání všech přítomných a přivítání nových 
občánků, rodiče podepíší do pamětní knihy, s celou rodinou se 
pak vyfotí u kolébky a převezmou nějaký dar.

I my jsme tuto tradici dodrželi a po krásném doprovodném 
programu, který zajistily děti MŠ Laudova pod vedením učitelek 
Jany Kufové a Gabriely Zimové, předali starostka Alena Kopejtko-
vá spolu s místostarostou Martinem Markem novým „řepánkům“ 
na památku drobnou pozornost.

Celý ceremoniál probíhal ve veselé a velmi přátelské atmosfé-
ře, za kterou je nutno poděkovat matrikářkám Občansko správ-
ního odboru. A koho jsme přivítali? Anetu a Matyáše Kovářovi, 
Natálii Šolínovou, Emílii Melichárkovou, Sáru Marii Holecovou, 
Zuzanu Vodičkovou, Terezu Příhodovou, Natálii Steidlovou, Jo-
náše Ryšavého, Evelínu Ťupovou, Alžbětu Brychtovou, Viléma 
Jankovského, Aleše Šlechtu, Elišku Čermákovou, Richarda Ko-
morníka a Olivera Bűrgera.

Pevně doufáme, že se novým obyvatelům bude u nás v Řepích 
krásně žít a že je v dalším životě čeká jen vše dobré.

HANA ŠINDLEROVÁ
FOTO: MARTIN BYSTŘICKÝ

VÍTÁNÍ NOVÝCH „ŘEPÁNKŮ“
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INFORMUJEME

Adventní 
věnec

Neděle 27. 11. 2022

Termíny:

14:00, 15:30, 17:00

* V případě velkého zájmu další termín.

Vlastnoručně vyrobený věnec

z přírodního materiálu a v oblíbených

barvách, bude vašemu domovu slušet!

Vhodné pro dvojice rodič + dítě od 5 let,

nebo jednotlivec od 10 let.

´ ´Vánocní dílna
Cena: 350 Kč

za 1 sadu materiálu

Přihlášky a platby:

nejpozději do 18. 11. 2022

Přihlášky a platby v kanceláři č. 2, 1. patro KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00, Praha - Řepy.
Kontakty: tel. 601 324 846, e-mail: kurzy@pruhon.cz, web: www.pruhon.cz

*
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PODZIMNÍ POZVÁNKY 
DO ŘEPÍKU
Milí rodičové, děti,
s podzimním počasím nám ubývá možností 
trávit čas venku a tak můžete v rámci volné 
herny pravidelně v úterky a čtvrtky v čase 
15:00 - 17:00 hodin využívat MC Řepík. 
V herně si každý najde to své, není potřeba 
rezervace předem, určena je pro všechny 
věkové kategorie. 

Na listopad také plánujeme oblíbený Kurz 
první pomoci pro děti. Rodiče se na kurzu 
dozví, co dělat, když se dětem stane úraz. 
Jak reagovat při febrilních křečích nebo 
když se třeba popálí. Přesný termín se brzy 
dozvíte na FB stránkách nebo na emailu 
mcrepik@gmail.com.

A již teď vás všechny moc zvu na Miku-
lášské okénko 5. prosince 2022 v prostorách 
terasy u dětského hřiště. Zatímco si děti 
budou vyzvedávat své mikulášské balíčky, 
rodiče si mohou dát teplý čaj, kávu a k tomu 
nějaký dobrý domácí koláč od našich ma-
minek :-) Přihlašovat se můžete na repik.
rezervace@gmail.com. 

Těšíme se na vás v Řepíku! 

ZA CELÝ TÝM LEKTOREK 
PETRA ONDERKOVÁ

Středa 2. 11., od 19.00 do 22.00 ho-
din, Kavárna Dlabačov, Bělohorská 24
Studentský Jam(ík) – Zveme vás na dal-
ší vydání našeho hudebního jam session se 
skvělým house bandem (kytara/piano, bas, 
perkuse, hostující vokál). Nezáleží na věku 
ani úrovni vašeho muzikantského projevu, 
ale na chuti, se kterou se do jamování pustí-
te. Hrajeme pop, jazz, blues, muzikál, lidov-
ky...cokoliv, co si budete chtít zahrát/zazpívat. 
Jsme otevření vaším muzikantským výzvám. 
Jestli se nechcete zúčastnit aktivně, přijďte 
nás podpořit a dát si něco dobrého na baru.

Sobota 5. 11., od 10.00 do 16.00 ho-
din, U Boroviček 650/6, Praha 6
Rozsvícená sobota – sobota plná 
workshopů – tvůrčí psaní, buschcraft, tvor-
ba náramku z paracordu, fimo dílna, bullet 
journal, zookoutek a herna pro nejmenší

Sobota 5. 11. od 10.00 do 12.00 a od 
12.00 do 14.00, keramická dílna DDM
Keramická sobota – pro děti i další zájem-
ce, kteří nemají čas na pravidelné kroužky. 
Cena 100,- pro děti a studenty do 18 let 
a 250,- pro dospělé. 
Přihlášky předem na klara.pliestikova@
ddmp6.cz

Sobota 5. 11. od 10.00 do 12.00, 
U Boroviček 650/6, Praha 6
Elixír do škol - Setkání učitelů a lektorů 
téma tohoto měsíce bude Lego robotika, 
Lego Spike. Přihlášení na michal.kunstov-
ny@ddmp6.cz

Sobota 26. 11. od 12, 13, 14, 15 hod, 
U Boroviček 650/6, Praha 6
Adventní věnce – 2 hodinový workshop 
tvorby adventního věnce. Přihlášení nutné 
na gabriela.lasikova@ddmp6.cz

Středa 2. – 23. 11. od 10 do 12 hod, 
U Boroviček 650/6, Praha 6
Listopadové točení na kruhu - Čtyři 
listopadové středy od 10 do 12h. Pojďte 
se naučit základy vytáčení na hrnčířském 
kruhu se zkušenou lektorkou. Naučíme se 
i tažená ucha, obtáčet, prořezávat a vše 
okolo. Budeme si hrát s hlínou, modelo-
vat z ruky a pracovat s různými pomůc-
kami. Cena je za čtyři lekce po dvou ho-
dinách 1000,- Kč. Přihlášení na marketa.
vorasicka@ddmp6.cz

Podrobné informace o všech progra-
mech najdete na www.ddmp6.cz

LISTOPAD V DDM NA BÍLÉ HOŘE
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ZE SPORTU

Ahoj Anežko, tak tě vítám u našeho 
rozhovoru.
Ahoj .

Četla jsi zářijovou sedmnáctku? 
Ano, četla.  

V zářijové Řepské sedmnáctce se ob-
jevil Tomáš, který s námi dělal roz-
hovor, napadlo tě, že budeš ty v tom 
dalším čísle?  
Vůbec ne a jsem ráda za pozvání, děkuji . 

Ty navštěvuješ naše sportovní cen-
trum. Můžeš prosím čtenářům pro-
zradit co je tvá specialita?  
Chodím plavat 3-4 týdně týdně, takže moje 
specialita je plavání .

Plaveš za nějaký oddíl a kolik vás je?  
Plavu za oddíl Chobotnice. V oddílu nás 
je něco kolem 80. Zavodně nás plave 8. 

Jak jsi se k plávání dostala?  
Chodila jsem s mamkou a bráchou pla-
vat pro zábavu. Pak se jsem se dozvědě-

la o novém oddílu Chobotnice a tak jsem 
to zkusila. Ze začátku jsem se bála, že mi 
to nepůjde, ale nakonec jsem zjistila, že 
není čeho se bát. Super je to, že Sportov-
ní centrum je v Řepích a nemusím dojíž-
dět nikam daleko. U sportovního centra je 
i autobusová zastávka. 

Máš i jiné koníčky?  
Ráda maluji, chodím na atletiku a anglič-
tinu. 

Máš za sebou již nějaké závodní 
úspěchy?
Ještě ne, ale závody brzo začnou, tak 
věřím, že to bude super dobrodružství 
a mega adrenalin . ª

Prozradíš našim čtenářům kdo je tvůj 
vzor ve sportu?
Jednoznačně Zuzana Hejnová*. 

Sportuje ještě někdo z vaší rodiny?  
Ano, bráška chodí do sportovního centra 
v Řepích na futsal. Babička závodně tan-
čila, děda hrál basket. U nás každý něco 
dělá, tak je fajn, když se sejdeme a může-
me spoustu věcí dělat společně. 

Chodila jsi plavat i o prázdninách?  
Ano, byla jsem na plaveckém kempu. Na 
kempu byly kromě plavání i různé míčo-
vé sporty, které jsou součástí sportovní-
ho centra.

Je podzim a bude zima, jak se plave 
v chladnějším období?  
Plavání v bazénu je stejné jako v létě. Pla-
vání je super na protažení a imunitu. Nej-
sem tak víc nemocná. 

Máš krásné české jméno, znáš něja-
kou známou osobnost, která se jme-
nuje jako ty?  
Ano, Anežka Česká .

Pro každého vrcholového sportovce 
je snem pravděpodobně olympiáda. 
Máš nějaký vlastní cíl?
Dobře se umístit na plaveckých závodech.

Děkuji za rozhovor
JOSEF DIRBÁK

ŘEDITEL SC ŘEPY

* Bývalá česká atletka, jejíž specializací byl běh 
na 400 m překážek a běh na 400 m.

ANEŽKA NOVOTNÁ: PLAVÁNÍ JE SUPER
NA PROTAŽENÍ A IMUNITU
Rádi bychom navázali na rozhovor ze zářijového čísla v Řepské sedmnáctce, kde 
jsme představili mladého nadějného sportovce Tomáše Guerra Feijo. V tomto 
vydání vám přinášíme další rozhovor s talentovanou sportovkyní. Anežka Novotná 
chodí do 5. třídy v ZŠ genpor. Františka Peřiny a ve svých 10 letech objevila 
kouzlo plavání. Začala docházet do nově vzniklého plaveckého oddílu Chobotnice 
založeném při Sportovním centru Řepy a ráda by za něj závodila. 

Adventní 
věnec

Neděle 27. 11. 2022

Termíny:

14:00, 15:30, 17:00

* V případě velkého zájmu další termín.

Vlastnoručně vyrobený věnec

z přírodního materiálu a v oblíbených

barvách, bude vašemu domovu slušet!

Vhodné pro dvojice rodič + dítě od 5 let,

nebo jednotlivec od 10 let.

´ ´Vánocní dílna
Cena: 350 Kč

za 1 sadu materiálu

Přihlášky a platby:

nejpozději do 18. 11. 2022

Přihlášky a platby v kanceláři č. 2, 1. patro KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00, Praha - Řepy.
Kontakty: tel. 601 324 846, e-mail: kurzy@pruhon.cz, web: www.pruhon.cz

*
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Přednáška: Jak pracovat
s nervozitou?

Svatomartinská husa
v KD Bílá Hora

6. Řepské sousedské
zpívání

Divadlo pro děti: Obušku,
z pytle ven

Živá hudba v KD Bílá 
Hora: Wousáči (country)

Jak si zvýšit sebevědomí? Praktické návody, jak se připravit na nepříjemné 
setkání, vyjednávání, prac. pohovor, prezentaci, návrat do zaměstnání po 
mateřské apod. Jak pracovat s trémou, nervozitou, nepříjemnými pocity? 
Tužka a papír sebou vítány. Speciálním hostem bude moderátorka 
Martina Hynková Vrbová, kterou znáte z živě vysílaného pořadu Sama 
doma, nebo z 13. komnata České televize a pořadů Českého rozhlasu. 
Program povede Mgr. Petr Starý, zakladatel společnosti Praktická terapie. 
Sál KC Průhon. (vstupné 80 Kč/60 Kč snížené - studenti, senioři, ZTP)

Svatomartinská oslava s živou hudbou po celý večer (živý jukebox - Hon-
za Roušar a Lukáš Klíma). Svatomartinské menu: Kaldoun, husa s variací 
zelí a knedlíky, dezert, 2 dcl svatomartinské víno. Nutná rezervace, dě-
kujeme. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 600 Kč - vstupenka obsahuje meny 
pro 1 osobu vč. sklenky vína a hudební program)

Přijďte si poslechnout čtyři sbory na jednom podiu! Vystoupí sbor 
ACANT,  Sbor České televize, organický sbor Krásné zpěvačky, Řepský 
sousedský sbor. Sál KC Průhon.  (vstupné dobrovolné) 

Chudý muzikant se jednoho dne rozdělí o poslední kousek chleba, ač-
koliv je hladový. Co mu bude odměnou za dobrý skutek? Hraje: Divadlo 
VeTři. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 70 Kč)

Pravidelně 1x za 14 dní ve čtvrtek. KD Bílá Hora.  (vstupné dobrovolné) 

ČTVRTEK 18:00

PÁTEK 18:00

SOBOTA 17:00

NEDĚLE 15:00

ČTVRTEK 18:30

10

11

12

13

10

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

Divadlo pro děti:
Pinocchio

Vernisáž výstavy: Sbírka 
tancujících brambor

Řezbář Geppetto touží po synovi. A tak si jednoho dne vyřeže loutku ma-
lého kluka jménem Pinocchio. Kouzelná víla loutku oživí a ta se vydá za 
dobrodružstvím. KC Průhon. (vstupné 70 Kč)

Výstava mladé umělkyně Kristýny Nejedlé Bujárkové s názvem “Sbírka 
tancujících brambor” bude zahájena vernisáží v úterý 8. 11. 2022 od 
18:00 hod. K vidění bude výběr děl umělkyně za poslední rok. Výstavu 
můžete navštívit v galerii KC Průhon do konce prosince 2022. (zdarma)

Divadlo pro děti:
Hrátky s čertem

Vánoční dílna:
Adventní věnec

Přednáška: 
Harry Potter

Živá hudba v KD Bílá 
Hora: Wousáči (country)

Taneční skupina Marietta
a Stará parta Kaštan

Sousedská tančírna
(Sdružení Tejnka)

Dvě dívky se krví upíší čertu výměnou za pohádkového ženicha. Zmocní 
se jich ale čert Lucius. Kdo je zachrání z horoucího pekla? Sál KC Průhon. 
(vstupné 70 Kč)

Termíny: 14:00, 15:30, 17:00. Vlastnoručně vyrobený věnec z přírodní-
ho materiálu a v oblíbených barvách! Vhodné pro dvojice rodič + dítě od 
5 let, nebo jednotlivec od 10 let. Přihlášky a platby nejpozději do pátku 
18. 11. 2022 v kanceláři č. 2, 1. patro KC Průhon. Více kurzy@pruhon.cz. 
KC Průhon. (cena 350 Kč za 1 sadu materiálu)

Kouzelný svět slavného Harryho Pottera. Zajímavosti z �lmu, o posta-
vách. Skutečná místa natáčení. Repliky předmětů z �lmů a další. Pro děti 
i dospělé. Přednáší: Dana Šimková. Sál KC Průhon. (vstupné 80 Kč/60 Kč 
snížené - studenti, senioři, ZTP)

Tance časů minulých i současných z různých koutů světa uvede taneční 
country skupina Marietta z KC Prádelna. Melodiemi 50. a 60. let minulého 
století doplní Stará parta Kaštan. Sál KC Průhon. (vstupné dobrovolné)

Sdružení Tejnka zve na Sousedskou tančírnu - k tanci a poslechu hrají 
Roma Band. Sál KD Bílá Hora. (vstupné dobrovolné)

SOBOTA 15:00

NEDĚLE

PONDĚLÍ 17:00

ČTVRTEK 18:30

STŘEDA 15-17

PÁTEK 19:00

26

27

28

24

23

25

PROGRAM LISTOPAD 2022 
05

08
PÁ 9-17, SO 9-13

PO-ČT 9-19

SOBOTA 15:00

NÁŠ
TIP NA 
AKCI

Neděle 4. 12. 2022, 15 - 17 hod.
Mikulášská nadílka + čertov-
ská pohádka v KD Bílá Hora

Sobota 31. 12. 2022
Silvestr v KD Bílá Hora

Připravujeme na prosinec
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Sportovní centrum Řepy, Na Chobotě 1420/16, 163 00 Praha 6 - Řepy.
Kontakt: +420 222 204 103, e-mail: info@sc-repy.cz, web: www.sc-repy.cz

Více informací najdete na: www.sc-repy.cz/akce

Otevírací dobu najdete na: www.sc-repy.cz/aktualita

•   1.11.2022     20:00  ŘEPY x MODŘANY C (VOLEJBAL MUŽI – PŘEBOR)

•   5.11.2022     13:00 FESTIVAL POHYBOVÝCH SKLADEB PRAHA – OPEN 2022          

•  10. - 12.11.2022   FLOORBAL PRAGUE MASTERS
  •   13.11.2022     19:45  ŘEPY x ORION A (VOLEJBAL ŽENY – Z1)

•   18.11.2022     20:00      SPARTA PRAHA x PERŠTEJN – FUTSAL                   

•   19.11.2022     11:00     AKROBATICKÝ ROCK AND ROLL
      – PODZIMNÍ POHÁR A MISTROVSTVÍ ČR 2022      

•   22.11.2022     20:00  ŘEPY x DANSPORT A (VOLEJBAL MUŽI – PŘEBOR)

•   26.11.2022     9:00 - 16:00 DOROSTENECKÁ JUNIORSKÁ FUTSALOVÁ LIGA

•   27.11.2022     8:00 - 14:00 TURNAJ - 1. LIGA ŽENSKÉHO FUTSALU

•   27.11.2022    19:45  ŘEPY x METEOR E (VOLEJBAL ŽENY – Z1)

OTEVÍRACÍ DOBA
LISTOPAD 2022

BAZÉN
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
So, Ne, svátky

MIMOŘÁDNĚ

Pá 18.11.2022

MIMOŘÁDNĚ 

Pá 25.11.2022
(17:00 - 22:00 - akce Wellness
Relax pro ženy.)

Po - St
Čtvrtek
Pátek
So, Ne, svátky

WELLNESS
7:00 – 8:00 + 14:00 – 21:00
7:00 – 8:00 + 12:15 – 21:00
7:00 – 8:00 + 12:15 – 21:00
7:00 – 9:00 + 12:15 – 21:00
7:00 – 9:00 + 12:15 – 21:00
9:00 – 21:00

ZAVŘENO
15:00 – 21:00
15:00 – 21:00
10:00 – 21:00

7:00 – 21:00

SEZNAM AKCÍ 
LISTOPAD 2022

15:00 – 17:00
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ZE SPORTU

Přednáška: Jak pracovat
s nervozitou?

Svatomartinská husa
v KD Bílá Hora

6. Řepské sousedské
zpívání

Divadlo pro děti: Obušku,
z pytle ven

Živá hudba v KD Bílá 
Hora: Wousáči (country)

Jak si zvýšit sebevědomí? Praktické návody, jak se připravit na nepříjemné 
setkání, vyjednávání, prac. pohovor, prezentaci, návrat do zaměstnání po 
mateřské apod. Jak pracovat s trémou, nervozitou, nepříjemnými pocity? 
Tužka a papír sebou vítány. Speciálním hostem bude moderátorka 
Martina Hynková Vrbová, kterou znáte z živě vysílaného pořadu Sama 
doma, nebo z 13. komnata České televize a pořadů Českého rozhlasu. 
Program povede Mgr. Petr Starý, zakladatel společnosti Praktická terapie. 
Sál KC Průhon. (vstupné 80 Kč/60 Kč snížené - studenti, senioři, ZTP)

Svatomartinská oslava s živou hudbou po celý večer (živý jukebox - Hon-
za Roušar a Lukáš Klíma). Svatomartinské menu: Kaldoun, husa s variací 
zelí a knedlíky, dezert, 2 dcl svatomartinské víno. Nutná rezervace, dě-
kujeme. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 600 Kč - vstupenka obsahuje meny 
pro 1 osobu vč. sklenky vína a hudební program)

Přijďte si poslechnout čtyři sbory na jednom podiu! Vystoupí sbor 
ACANT,  Sbor České televize, organický sbor Krásné zpěvačky, Řepský 
sousedský sbor. Sál KC Průhon.  (vstupné dobrovolné) 

Chudý muzikant se jednoho dne rozdělí o poslední kousek chleba, ač-
koliv je hladový. Co mu bude odměnou za dobrý skutek? Hraje: Divadlo 
VeTři. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 70 Kč)

Pravidelně 1x za 14 dní ve čtvrtek. KD Bílá Hora.  (vstupné dobrovolné) 

ČTVRTEK 18:00

PÁTEK 18:00

SOBOTA 17:00

NEDĚLE 15:00

ČTVRTEK 18:30

10

11

12

13

10

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

Divadlo pro děti:
Pinocchio

Vernisáž výstavy: Sbírka 
tancujících brambor

Řezbář Geppetto touží po synovi. A tak si jednoho dne vyřeže loutku ma-
lého kluka jménem Pinocchio. Kouzelná víla loutku oživí a ta se vydá za 
dobrodružstvím. KC Průhon. (vstupné 70 Kč)

Výstava mladé umělkyně Kristýny Nejedlé Bujárkové s názvem “Sbírka 
tancujících brambor” bude zahájena vernisáží v úterý 8. 11. 2022 od 
18:00 hod. K vidění bude výběr děl umělkyně za poslední rok. Výstavu 
můžete navštívit v galerii KC Průhon do konce prosince 2022. (zdarma)

Divadlo pro děti:
Hrátky s čertem

Vánoční dílna:
Adventní věnec

Přednáška: 
Harry Potter

Živá hudba v KD Bílá 
Hora: Wousáči (country)

Taneční skupina Marietta
a Stará parta Kaštan

Sousedská tančírna
(Sdružení Tejnka)

Dvě dívky se krví upíší čertu výměnou za pohádkového ženicha. Zmocní 
se jich ale čert Lucius. Kdo je zachrání z horoucího pekla? Sál KC Průhon. 
(vstupné 70 Kč)

Termíny: 14:00, 15:30, 17:00. Vlastnoručně vyrobený věnec z přírodní-
ho materiálu a v oblíbených barvách! Vhodné pro dvojice rodič + dítě od 
5 let, nebo jednotlivec od 10 let. Přihlášky a platby nejpozději do pátku 
18. 11. 2022 v kanceláři č. 2, 1. patro KC Průhon. Více kurzy@pruhon.cz. 
KC Průhon. (cena 350 Kč za 1 sadu materiálu)

Kouzelný svět slavného Harryho Pottera. Zajímavosti z �lmu, o posta-
vách. Skutečná místa natáčení. Repliky předmětů z �lmů a další. Pro děti 
i dospělé. Přednáší: Dana Šimková. Sál KC Průhon. (vstupné 80 Kč/60 Kč 
snížené - studenti, senioři, ZTP)

Tance časů minulých i současných z různých koutů světa uvede taneční 
country skupina Marietta z KC Prádelna. Melodiemi 50. a 60. let minulého 
století doplní Stará parta Kaštan. Sál KC Průhon. (vstupné dobrovolné)

Sdružení Tejnka zve na Sousedskou tančírnu - k tanci a poslechu hrají 
Roma Band. Sál KD Bílá Hora. (vstupné dobrovolné)

SOBOTA 15:00

NEDĚLE

PONDĚLÍ 17:00

ČTVRTEK 18:30

STŘEDA 15-17

PÁTEK 19:00

26

27

28

24

23

25

PROGRAM LISTOPAD 2022 
05

08
PÁ 9-17, SO 9-13

PO-ČT 9-19

SOBOTA 15:00

NÁŠ
TIP NA 
AKCI

Neděle 4. 12. 2022, 15 - 17 hod.
Mikulášská nadílka + čertov-
ská pohádka v KD Bílá Hora

Sobota 31. 12. 2022
Silvestr v KD Bílá Hora

Připravujeme na prosinec

A4 R17 program KCP listopad 22.indd   1 19.10.2022   12:30:58

Sportovní centrum Řepy, Na Chobotě 1420/16, 163 00 Praha 6 - Řepy.
Kontakt: +420 222 204 103, e-mail: info@sc-repy.cz, web: www.sc-repy.cz

Více informací najdete na: www.sc-repy.cz/akce

Otevírací dobu najdete na: www.sc-repy.cz/aktualita

•   1.11.2022     20:00  ŘEPY x MODŘANY C (VOLEJBAL MUŽI – PŘEBOR)

•   5.11.2022     13:00 FESTIVAL POHYBOVÝCH SKLADEB PRAHA – OPEN 2022          

•  10. - 12.11.2022   FLOORBAL PRAGUE MASTERS
  •   13.11.2022     19:45  ŘEPY x ORION A (VOLEJBAL ŽENY – Z1)

•   18.11.2022     20:00      SPARTA PRAHA x PERŠTEJN – FUTSAL                   

•   19.11.2022     11:00     AKROBATICKÝ ROCK AND ROLL
      – PODZIMNÍ POHÁR A MISTROVSTVÍ ČR 2022      

•   22.11.2022     20:00  ŘEPY x DANSPORT A (VOLEJBAL MUŽI – PŘEBOR)

•   26.11.2022     9:00 - 16:00 DOROSTENECKÁ JUNIORSKÁ FUTSALOVÁ LIGA

•   27.11.2022     8:00 - 14:00 TURNAJ - 1. LIGA ŽENSKÉHO FUTSALU

•   27.11.2022    19:45  ŘEPY x METEOR E (VOLEJBAL ŽENY – Z1)

OTEVÍRACÍ DOBA
LISTOPAD 2022

BAZÉN
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
So, Ne, svátky

MIMOŘÁDNĚ

Pá 18.11.2022

MIMOŘÁDNĚ 

Pá 25.11.2022
(17:00 - 22:00 - akce Wellness
Relax pro ženy.)

Po - St
Čtvrtek
Pátek
So, Ne, svátky

WELLNESS
7:00 – 8:00 + 14:00 – 21:00
7:00 – 8:00 + 12:15 – 21:00
7:00 – 8:00 + 12:15 – 21:00
7:00 – 9:00 + 12:15 – 21:00
7:00 – 9:00 + 12:15 – 21:00
9:00 – 21:00

ZAVŘENO
15:00 – 21:00
15:00 – 21:00
10:00 – 21:00

7:00 – 21:00

SEZNAM AKCÍ 
LISTOPAD 2022

15:00 – 17:00
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KULTURA

Kdy jste zjistila, že chcete být uměl-
kyní?

Vždycky jsem ráda malovala, ale rozhod-
nutí studovat umění přišlo až ve druháku na 
střední. Do té doby to byl spíš každodenní 
koníček. Postupně jsem si ale uvědomila, 
že chci studovat malbu na vysoké škole, 
protože se chci uměním i živit.

Jak reagovali vaši rodiče? Jaký je 
vztah k umění ve vaší rodině?

Rodiče byli překvapeni, a to i přes to, že 
jsem z umělecké rodiny. Vždycky jsem hod-
ně sportovala, studovala jazyky a zajímala 
se o studium psychologie. Jednou jsem při-
šla domů ze školy s tím, že jsem si zařídila 
přestup na uměleckou střední školu. Neče-
kali to, ale okamžitě mě podpořili. 

Jaký je váš umělecký styl?
Nerada bych tvrdila, že mám nějaký kon-
krétní styl. Stále studuji a ve své tvorbě 
hodně experimentuji. Možná by se dalo říct, 
že moje obrazy jsou hodně grafické, řeším 
struktury, a to někdy i na úkor tématu. Jsem 
z grafické rodiny, což také mohlo hrát roli.

Máte nějaký umělecký vzor?
Obdivuji Boudníka a celý jeho život, protože žil 
obyčejný život a dokázal tvořit grafiky takřka 
z ničeho. Před pár lety jsme se s manželem 
přestěhovali do Libně a je neuvěřitelné obje-
vovat místa kde žil, tvořil a kam chodil na pivo. 

Co pro vás znamená umění?
Občas stres, ale hlavně možnost se svo-
bodně vyjádřit. Člověk může malbou vy-
jádřit emoce o kterých ani nevěděl. Třeba, 
když jdete do galerie a zaujme vás obraz 
u kterého byste to třeba vůbec nečekali. 
V umění je krásná energie. 

Jak se o umění podle vás zajímají vaši 
vrstevníci?
To můžu hodnotit hodně těžko. Vrstevní-
ci kolem mě se o umění zajímají, většina 
z nich je totiž z uměleckých škol. Studují di-
vadlo, film, nebo malbu jako já, ale na růz-
ných vysokých školách po Česku. Každopád-
ně, i přátelé z jiných oborů jsou občas velmi 

Kulturní centrum Průhon 
připravuje na listopad 
a prosinec výstavu 
mladé umělkyně Kristýny 
Nejedlé Bujárkové 
s názvem Sbírka 
tancujících brambor, 
která bude k vidění 
od 7. 11. 2022 do konce 
letošního roku. 
Pro Kristýnu je velkým 
vzorem grafik Vladimír 
Boudník, jehož přítelem 
byl Bohumil Hrabal. 

KRISTÝNA NEJEDLÁ BUJÁRKOVÁ: ČLOVĚK MŮŽE 
MALBOU VYJÁDŘIT EMOCE O KTERÝCH ANI NEVĚDĚL
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nadšeni nějakou vernisáží nebo jen zajíma-
vou debatou o umění v hospodě. Dokonce 
kamarády inženýry zaujala přehlídka mladé-
ho umění Pokoje, která se koná v Praze už 
několikátým rokem. Je to pro ně jiný svět. 

Jaké motivy aktuálně ztvárňujete?
Moje aktuální semestrální téma je amorf-
ní objekty a figura. Celkově ale vycházím 
z krajiny a zátiší. Jelikož však stále studuji 
tak se mi motivy často mění. 

Kde hledáte inspiraci pro svá díla?
Hlavně v krajině, ale čerpám inspiraci i ze 
zážitků. Aktuálně stále tvořím z posledního 
půl roku, který jsem strávila ve Španělsku. 

Jaký je váš vztah k Praze 17?
Na Praze 17 jsem studovala střední umě-
leckou školu. Tady jsem poprvé zkusila ple-
nérovou tvorbu.

Malovala jste někdy řepu? 
Řepu bohužel ne, ale měla jsem období 
brambor. Oválné tvary připomínající bram-
bory jsou stále patrné v mojí práci. Dokon-

ce vznikly díla i s názvem Sny o kvetoucích 
bramborách, které bude k vidění na výsta-
vě nebo diptych s názvem Brambory I. a II. 

Stále ještě studujete. Jaké jsou vaše 
nejbližší cíle?
Mám před sebou posledních pár semestrů 
na SUTNARCE a diplomku. Ráda bych po-
tom znovu odjela na delší dobu do zahra-
ničí. Potom se uvidí, nevadí mi studovat, 
takže bych ráda zkusila doktorské studium.

Jaká díla budou k vidění na připravo-
vané výstavě v KC Průhon?
Výstava v KC Průhon je výběr děl za poslední 
rok. Sejdou se mi zde práce ze tří samostat-
ných výstav, který jsou ale tematicky propo-
jeny. Budu vystavovat letošní klauzurní práci, 
která celý cyklus vystavovaných prací odstar-
tovala. Taky tu budou obrazy, které vznikaly 
přímo na výstavu v Sedlecké katedrále. Vy-
stavené budou i práce na papíře a objekty 
z plexiskla a tvorba ze Španělska.

DĚKUJI ZA ROZHOVOR
JIŘÍ HOLUB

(*1998)
Studentka Fakulty designu a umění 
Ladislava Sutnara v Ateliéru malby 
pod vedením Vladimíra Vély na plzeň-
ské Západočeské univerzitě
Střední škola: Gymnázium Ohradní 
a Soukromá střední umělecká škola 
designu v Řepích
Zájmy: Ráda plavu, miluji cestová-
ní a samozřejmě zvířata, především 
kočky.
Oblíbená hudba: Irie Revoltés 
a Stupeflip
Oblíbené knihy: Něžný Barbar od 
Hrabala
Oblíbení výtvarní umělci: Joan 
Miró, Toyen, Robert Motherwell, Vla-
dimír Boudník

KRISTÝNA NEJEDLÁ BUJÁRKOVÁ 
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SLUŽBY

MALOVÁNÍ - PECINA, vč. víkendů.
 Tel.: 235 510 096, 602 954 461

ELETRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN Nová el. vedení, 
zásuvky, světla, opravy apod. Revize elektrického 
zařízení. Odstranění revizních závad.
www.elektrikarerben.cz tel.: 604 516 344

HODINOVÁVNUČKA.CZ je služba pro seniory: 
doprovod k lékaři, pomoc s úklidem, naučení 
ovládání PC i mobilu, procházky, předčítání, záznam 
paměti, kulturní akce. 
 Tel.: 777 640 390

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

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

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

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

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

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

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

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

TUTORON - UNIKÁTNÍ ZPŮSOB ONLINE VÝUKY 
S RODILÝM MLUVČÍM

interaktivní učební platforma, učíte se ušima 
a očima.

www.english1to1.cz                                                                                          
Tel.: 737 337 445

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

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

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

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

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

OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK – 
NOVÉ ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN – 
SÍTĚ PROTI HMYZU. pavel.janci@email.cz.
 Tel.: 733 720 950

PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ PRÁCE, štukování stěn 
i stropů, jsaifrt@seznam.cz 
 Tel.: 606 227 390

HÁJEK - ZEDNICTVÍ - MALÍŘSTVÍ. Provádím veškeré 
zednické, obkladačské, malířské, podlahářské 
a bourací práce. Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce 
bytu, domu, nebytových prostor. PRAHA 17/5/6 
A BLÍZKÉ OKOLÍ. Tel.: 777 670 326

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE. Tel.: 737 166 186

PEDIKÚRA – možné i v pohodlí Vašeho domova
 Tel.: 603 910 026

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ – interiéry, exteriéry. 
 Tel.: 604 552 889

A.DOHNÁLKOVÁ a I. HŮLKOVÁ - STŘÍHÁNÍ PSŮ.  
Ošetření uší, drápky, zubní kámen a anál. žlázy. 
Laudova 1014/15, Řepy. 
 Tel.: 737 841 145, 739 713 795

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ STROMŮ, ÚDRŽBA ZAHRAD.
 Tel.: 606 662 223

ZAMĚSTNÁNÍ

PŘIJMU KADEŘNICI na živnostenský list.
 Tel.: 728 995 661

BYTY, NEMOVITOSTI

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

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
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OSTATNÍ

KOUPÍM LP GRAMOFONOVÉ DESKY. Přijedu.
 Tel.: 721 442 860

KOUPÍM STARÉ RYBÁŘSKÉ VYBAVENÍ.
 Tel.: 728 413 202

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

AUTOBAZAR MOTOL

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

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

EKO-Kopecký, s.r.o., Na Chobotě 1344/4, Praha-Řepy • Telefon: 777 151 141
E-mail: ak.eko1@volny.cz;  •  www.eko-kopecky.cz

Specializace na účetnictví pro 
společenství vlastníků a bytová družstva

Jednotlivé služby
poskytujeme
i samostatně:
– účetnictví
– vyúčtování služeb
– technická část správy

Správa
nemovitostí

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

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

Ordinační hodiny:
Po-Pá: 8:00-11:30, 15:00-20:00

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

Operační hodiny: Po-Pá: 11:30-15:00

STUDIO
ĜOJO

Radost v životě, život v radosti

REFLEXNÍ TERAPIE
odblokování krční páteře
diagnostika stavu orgánů

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
SM Systém a jiné

DORNOVA METODA
vrátíme klouby tam, kam patří

Tel.: 777 26 70 75
www.studiogojo.webnode.cz

Nevanova 1063/46, Praha 6 – Řepy
Těší se na vás Jana Kiliková

REALITNÍ SLUŽBY
S RESPEKTEM  

Plus

REALITNÍ SLUŽBY
S RESPEKTEM  

Ing. Miroslav Hošek
miroslav.hosek@re-max.cz

739 204 026

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

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

ČISTÍRNA ODĚVŮ

LŮŽKOVINY
ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ 
DOPRAVA ZDARMA

ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU
čalouníme židle, lavice, 
šijeme potahy na sedačky

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ 
DOPRAVA ZDARMA
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ZASKLENÍ BALKONŮ

ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

SLEVA 10% NA ZASKLENÍ BALKONU 
DO KONCE LISTOPADU 2022

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

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

www.studio-giaccomo.cz 
Nevanova 1070/35

Tel.:  777 681 447  kosmetika, pedikúra, manikúra 
603 509 733  kadeřnictví 
774 635 065  modelace nehtů 
725 354 195  masáže

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

SLEVA 
15 %

z celkové
ceny

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt30 let

Spolehlivý realitní makléř

Roderik Hyrman
603 456 275
r.hyrman@umimereality.cz 

          

www.umimereality.cz 

Garance
KVALITY

24 let 
praxe

488 999 488

Zasloužíte si nejvíc!
www.nej.cz

Zrychlujeme
internet až na

1 000 Mb/s

Život je rychlej,
tak nebudu 
pomalej!

Máte zájem 
inzerovat 
v Ř17? 
Ceny vybraných 
rozměrů:

Veškeré podrobnosti, všechny rozměry 
i ceny inzerce, naleznete na www.repy.cz 
v sekci Život v Řepích, v odkaze na Ř17. 
Naleznete tam i harmonogram výroby 
zpravodaje pro rok 2022.

1 modul:  847 Kč vč. DPH
(59x33mm)

2 moduly: 1 271 Kč vč. DPH
4 moduly: 2 662 Kč vč. DPH
1/2 str.: 8 470 Kč vč. DPH
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Kontakt pro inzerci: inzerce@praha17.cz
Ceník a veškeré podrobnosti naleznete také
na www.repy.cz v sekci Řepská sedmnáctka

10-12 h - prezentace o škole, průběh přijímacího řízení, aktivity školy, kon-
cepce rozvoje kompetence k učení, práce školního poradenského centra 

12:15-13:50 h - ukázkové hodiny, práce s tablety a hlasovacím zařízením, 
biologické a chemické pokusy

14 h - testování IQ pro zájemce + Herní odpoledne - turnaj v piškvorkách, 
dámě, bridži a jiných deskových či logických hrách

Další informace – nová sekce FAQ – často kladené otázky, TV spot o ško-
le, online virtuální prohlídka školy, to vše na webových stránkách školy.

MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává výhradně mi-
mořádně nadané studenty, kterým poskytuje nadstandardní péči s přihléd-
nutím k jejich zvláštnostem a handicapům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR.

Speci�ka školy: nižší počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných
předmětů, seminářů, jazyků a kroužků; spolupráce s VŠ; vlastní systém hod-
nocení – bodové a slovní; výuka některých předmětů ve výkonnostně nebo 
věkově rozrůzněných skupinách podle vědomostí a zájmů; rodinné prostředí; 
přátelské vztahy mezi studenty a pedagogy; nabídka přípravy na jazykové 
certi�káty; individuální vzdělávací plány; péče o studenty se speci�ckými 
poruchami učení aj.

Ve školním roce 2022/23 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ).

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
pořádá pro uchazeče o studium
ve školním roce 2022/2023

Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy
WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ

257 328 786
731 460 907✆

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

1. 12. 2021 a 2. 2. 2022

10-12 h - prezentace o škole, průběh přijímacího řízení, aktivity školy, kon-
cepce rozvoje kompetence k učení, práce školního poradenského centra 

12:15-13:50 h - ukázkové hodiny, práce s tablety a hlasovacím zařízením, 
biologické a chemické pokusy

14 h - testování IQ pro zájemce + Herní odpoledne - turnaj v piškvorkách, 
dámě, bridži a jiných deskových či logických hrách

Další informace – nová sekce FAQ – často kladené otázky, TV spot o ško-
le, online virtuální prohlídka školy, to vše na webových stránkách školy.

MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává výhradně mi-
mořádně nadané studenty, kterým poskytuje nadstandardní péči s přihléd-
nutím k jejich zvláštnostem a handicapům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR.

Speci�ka školy: nižší počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných
předmětů, seminářů, jazyků a kroužků; spolupráce s VŠ; vlastní systém hod-
nocení – bodové a slovní; výuka některých předmětů ve výkonnostně nebo 
věkově rozrůzněných skupinách podle vědomostí a zájmů; rodinné prostředí; 
přátelské vztahy mezi studenty a pedagogy; nabídka přípravy na jazykové 
certi�káty; individuální vzdělávací plány; péče o studenty se speci�ckými 
poruchami učení aj.

Ve školním roce 2022/23 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ).

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
pořádá pro uchazeče o studium
ve školním roce 2022/2023

Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy
WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ

257 328 786
731 460 907✆

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

1. 12. 2021 a 2. 2. 2022

10-12 h - prezentace o škole, průběh přijímacího řízení, aktivity školy, kon-
cepce rozvoje kompetence k učení, práce školního poradenského centra 

12:15-13:50 h - ukázkové hodiny, práce s tablety a hlasovacím zařízením, 
biologické a chemické pokusy

14 h - testování IQ pro zájemce + Herní odpoledne - turnaj v piškvorkách, 
dámě, bridži a jiných deskových či logických hrách

Další informace – nová sekce FAQ – často kladené otázky, TV spot o ško-
le, online virtuální prohlídka školy, to vše na webových stránkách školy.

MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává výhradně mi-
mořádně nadané studenty, kterým poskytuje nadstandardní péči s přihléd-
nutím k jejich zvláštnostem a handicapům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR.

Speci�ka školy: nižší počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných
předmětů, seminářů, jazyků a kroužků; spolupráce s VŠ; vlastní systém hod-
nocení – bodové a slovní; výuka některých předmětů ve výkonnostně nebo 
věkově rozrůzněných skupinách podle vědomostí a zájmů; rodinné prostředí; 
přátelské vztahy mezi studenty a pedagogy; nabídka přípravy na jazykové 
certi�káty; individuální vzdělávací plány; péče o studenty se speci�ckými 
poruchami učení aj.

Ve školním roce 2022/23 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ).

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
pořádá pro uchazeče o studium
ve školním roce 2022/2023

Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy
WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ

257 328 786
731 460 907✆

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

1. 12. 2021 a 2. 2. 2022

10-12 h - prezentace o škole, průběh přijímacího řízení, aktivity školy, koncepce rozvoje kompetence k učení, práce 
školního poradenského centra

12:15-13:50 h - ukázkové hodiny, práce s tablety a hlasovacím zařízením, biologické a chemické pokusy

14 h - testování IQ pro zájemce + Herní odpoledne - turnaj v piškvorkách, dámě, bridži a jiných deskových či logic-
kých hrách

Další informace – nová sekce FAQ – často kladené otázky, TV spot o škole, online virtuální prohlídka školy, 
to vše na webových stránkách školy

MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává výhradně mimořádně nadané studenty, kterým po-
skytuje nadstandardní péči s přihlédnutím k jejich zvláštnostem a handicapům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR.

Specifi ka školy: nižší 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 pe-
dagogy; nabídka přípravy na jazykové certifi káty; individuální vzdělávací plány; péče o studenty se specifi ckými 
poruchami učení aj.

Ve školním roce 2023/24 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ).

pořádá pro uchazeče o studium ve školním roce 2023/2024

MENSA
GYMNÁZIUM

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

7. 12. 2022 a 1. 2. 2023
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Jsem Edita Navrátilová a bydlím v Řepích už 20 let. Moje děti chodí do zdejší školy a navštěvují místní kroužky. Pracuji v realitách řadu 
let a moc mě těší, když mohu lidem pomoci vyřešit jejich bydlení, zejména v lokalitě, kterou velmi dobře znám. Zkušenosti jsem získala 
v Realitní společnosti České spořitelny a mám za sebou desítky úspěšných obchodů a spokojených klientů.

Ing. Edita Navrátilová
realitní a poradenská činnost

tel.: 730 701 701

PRODEJ
Prodej bytu 2+kk v OV 
v 10. patře v ulici Makovského, 
40 m2 + sklepní kóje. 

PRODEJ
Prodej poloviny rodinného domu na 
Barrandově, který je převážně v původ-
ním ale zachovalém stavu. 

Prodej a Správa Nemovitostí s.r.o.  email.: enavratilova@csrealitni.cz www.editanavratilova.cz

Prodávám domy a byty v Řepích 730 701 701

NOVINKA!
Prodej 2+kk 30 m2 + terasa do 
vnitrobloku 36 m2 na Smíchově. Byt 
po rekonstrukci. Skvělá investice!  

inzerce_casopis.indd   1 07.10.2022   13:39:19

Kontakt pro inzerci: inzerce@praha17.cz
Ceník a veškeré podrobnosti naleznete také 
na www.repy.cz v sekci Řepská sedmnáctka

271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
s fotovoltaickou elektrárnou 
Vytvoříme projektovou dokumentaci a vyřídíme stavební povolení

Fotovoltaika bude bez baterií s ukládáním přebytků do zásobníku teplé vody

Provádíme rekonstrukce starších kotelen s instalací fotovoltaiky

Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí                                                             

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz




