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Vážení čtenáři,
zase je tu nový rok a s ním i náš časopis. někdy je začátek roku spojen s bilancováním toho minulého. 
my se však chceme dívat do budoucna. Proto jsme se rozhodli pro pár změn.
Od února bude uveřejněna nová rubrika s názvem „Otázka měsíce“.  Tady najdete odpovědi na otázky, 
které vás zajímají. Tato stránka umožní dostatečný prostor pro široké spektrum názorů.  
Další změna nastala i ve firmě, která zajišťuje roznos Řepské sedmnáctky. Pokud by se k vám časopis 
včas nedostal, určitě do redakce napište. Pomůže nám to v nápravě.

nový rok nám také umožnil nechat za sebou číslici „13“ a nahradit jí, snad šťastnější, čtrnáctkou. 
Takže rok 2014 prožijte plni dobrých předsevzetí, které vydrží déle než jeden měsíc. my se o to 
budeme snažit také. Vše dobré přejeme i my všichni z redakce.

Pavel Maxa 

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.:
Vzalo na vědomí:
•  zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář-

ské činnosti za I–III čtvrtletí 2013.

Schválilo:
•  změny rozpočtu k 31. 10. 2013 (rozpočtová 

opatření č. 69, 70),
•  změny rozpočtu k 30. 11. 2013 (rozpočtové 

opatření č. 81),
•  návrh pravidel hospodaření v období roz-

počtového provizoria na rok 2014 pro měst-
skou část Praha 17,

•  doplnění Zásad pronájmu obecních bytů 
v městské části Praha 17 o rozšíření čl. IV 
a nový čl. VII tohoto znění,

•  bezúplatný převod vlastnictví pozemků obec 
Praha od české republiky – ministerstva 
obrany – na hlavní město Prahu se svěřením 
městské části Praha 17, za účelem parková-
ní, hřiště a zelených ploch.

Rada MČ Praha 17 mj.:
Vzala na vědomí:
•  termín zápisu do prvních tříd městské části 

Praha 17 ve dnech 5. a 6. února  2014 od 14 
do 17 hodin v těchto školách:
–  ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Praha-Řepy, So-

cháňova 1139 na pracovištích
Socháňova 19/1139 a laudova 10/1024

–  ZŠ Jana Wericha, Praha-Řepy, Španielo-
va 1111.

Souhlasila:
•  s níže uvedenými termíny zasedání Rmč 

a Zmč v I. pololetí 2014

Rmč: 6. 1. 2014, 13. 1. 2014, 29. 1. 2014, 
12. 2. 2014, 26. 2. 2014, 12. 3. 2014, 24. 3. 
2014, 16. 4. 2014, 30. 4. 2014, 14. 5. 2014, 
28. 5. 2014, 9. 6. 2014, 25. 6. 2014.
Zmč: 22. 1. 2014, 2. 4. 2014, 18. 6. 2014 
•  s poskytnutím účelové dotace příspěvkové 

organizaci Centrum sociálně zdravotních 
služeb, které budou určeny klubu Seniorů 
Řepy na zakoupení dvou speciálních sad gu-
mových koulí na pétanque v hale.

Schválila:
•  poskytnutí finančního daru městskou částí 

Praha 17 Domovu sv. karla Boromejského, 
Praha-Řepy, za účelem realizace Adventního 
koncertu dne 15. 12. 2013.

Stanovila:
•  Obřadní síň v I. patře Úmč Praha 17, Žalan-

ského 291/12b, Praha-Řepy, jako úředně 
určenou místnost pro uzavírání manžel-
ství na území mč Praha 17 s účinností od 
3. 12. 2013. Dny a dobu pro uzavírání man-
želství na území mč Praha 17 v roce 2014 
v době od 10 do 13:20 hodin, v níže uvede-
ných termínech:
Leden: pátek 24.; únor: pátek 07. a 28.; 
březen: pátek 14. a 28.; duben: pátek 11. 
a 18.; květen: pátek 30.; červen: pátek 6. 
a 27.; červenec: pátek 18. a 25.; srpen: 
pátek 1. a 29.; září: pátek 19. a 26.; říjen: 
pátek 3. a 10.; listopad: pátek 21. a 28.; 
prosinec: pátek 5.

Barbora Skalníková, Dis.,
kancelář starostky

Zprávy z radnice • 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 starostky 
MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy.

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

Žalanského 291, Španielova 1280, 
Makovského 1141, Bendova 1121:
Pondělí: 8.00–12.00/13.00–17.30 hodin
Středa: 8.00–12.00/13.00–18.30 hodin
Pátek: 7.30–11.00 hodin

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

Czech POINT Španielova 1280:
v úředních hodinách živnostenského odboru
pro potřeby jeho klientů

Ověřování Španielova 1280:
v úředních hodinách odboru výstavby
pro potřeby jeho klientů

Podatelna 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

Podatelna Španielova 1280:
Pondělí 8.00–12.00/13.00–17.30
Středa 8.00–12.00/13.00–18.30

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

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 22. 1. 2014 V 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 17 – Řepy.
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Vážení čtenáři,

právě otevíráte první Řepskou sedmnáctku 
roku 2014, a já vám přeji, aby vám přinášela 
i v tomto roce spoustu radosti, užitečných 
informací a příjemného čtení.
Samozřejmě nám všem přeji, aby letošní 
rok byl stejně úspěšný, ba ještě lepší než 
rok minulý a abychom jej všichni prožívali 
s množstvím radosti a úspěchů, jak pracov-
ních, tak soukromých.
konec roku byl v naší městské části spojen 
se spoustou besídek a vystoupení. měla 
jsem možnost zhlédnout množství před-
stavení řepských žáků – ať už ze škol ma-
teřských, základních či ZUŠ Blatiny. musím 
říct, že v Řepích máme velmi šikovné děti 
i paní učitelky – všechna vystoupení byla 
opravdu výborná. Chtěla bych touto cestou 
poděkovat všem pedagogům, kteří se svými 
žáky předvánoční akce připravili – výsledek 
opravdu stál za to! mé díky samozřejmě 
patří i vystupujícím dětem za jejich výkony 
a jejich rodičům za podporu svých ratolestí.
A co nového nás čeká v roce letošním?
Radnice městské části Praha 17 se rozhodla 
podpořit místní drobné živnostníky a  brzy 
vyhlásíme soutěž s názvem „To nejlepší 
v Řepích“. Prostřednictvím tohoto projektu 
budete mít možnost jednak hlasovat pro 
své oblíbené řepské provozovny, jednak 
získat přehled o nejoblíbenějších obcho-
dech, službách či restauracích v naší měst-
ské části.
O vyhlášení soutěže a jejím průběhu vás již 
brzy budeme informovat na našich webo-
vých stránkách www.repy.cz i v dalších čís-
lech našeho časopisu.

Slovo starostky

Bc. Jitka Synková

Městská část 
Praha 17

vám přeje vše nejlepší a mnoho 
úspěchů v novém roce 2014

Svoz vánočních stromků
Pravidelný svoz, který začíná 25. 12. 2013 do 28. 2. 2014, odveze od nádob 
se směsným odpadem veškeré volně odložené vánoční stromky. Prosíme obča-
ny, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad 
a tím nesnižovali kapacitu objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční  stromky 
nepatří na stanoviště separovaného odpadu a na stanoviště nádob směsného 
komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se 
provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte 
 vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu. 
Děkujeme! -red- 

OS Naše Řepy a Farnost sv. Martina  Praha-Řepy
vás srdečně zvou na tradiční

Ž I V Ý  B E T L É M  a  P RŮ V O D  T Ř Í  K RÁ L Ů
v neděli 5. ledna 2014 v 16 hodin

od ZUŠ Blatiny 

vyjde Tříkrálový průvod  
směrem k Betlému...

Živý betlém bude následně probíhat 
na zahradě kláštera sester boromejek. 

Součástí bude také zpívání koled a malé pohoštění.
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Jak dlouho jste členem ČSSD?
V československé straně sociálně demokratické jsem asi deset let, mož-
ná i o něco déle. Do této strany mě přivedla moje maminka, která zde již 
nějakou dobu fungovala. Tento svůj životní krok jsem považoval za výzvu 
i zajímavou zkušenost. Viděl jsem 
v tom dobrou možnost, jak přispět 
ke změnám v politice. 
První rok jsem se učil – zjišťoval, 
jaké jsou předpisy, jaké jsou stano-
vy a jak celý systém funguje. Práce 
v čSSD mě začala velmi bavit a v ro-
ce 2006 jsem se dostal do ústřední-
ho volebního týmu, kde jsme řešili 
všechny volby.

A co se vám líbí na komunální 
politice?
V rámci komunální politiky jsem blíž 
k občanům. Já jsem se vždy pohybo-
val ve vyšší politice, v té centrální, 
a tam je to hodně o legislativě. To 
je úplně jiný svět. nyní, když se mi 
otvírá možnost pomoci v rámci ko-
munální politiky, tak to vidím jako 
tu správou cestu. A zase tím mohu 
nabrat i další zkušenosti.

Vaše matka působila na řepské 
radnici a byla také členkou 
zastupitelstva. Proč nyní 
odstoupila?
hodně jsme o tom doma samo-
zřejmě diskutovali. Probírali jsme 
společně jak funguje koalice ODS, 
čSSD a hnutí za lepší Řepy. Pouka-
zovala na určité věci a seznamovala 
mě s fungováním na úřadě a ne-
připadalo mi to úplně ideální. Zdálo se mi, že pokud chtěla komunikovat 
s některými „protihráči“ – např. z ODS, tak to nemělo přílišnou odezvu. 
Takže z těchto důvodů se rozhodla pro rezignaci, ale tohle je otázka asi 
spíš na ní.

Vy jste se však tím pádem stal novým zastupitelem. Co si kladete 
za cíl v nové funkci, čemu se chcete věnovat?
každá životní etapa i nová funkce je něco nového a je to samozřejmě pro 
mě životní výzva. Bohužel i po té krátké době ve funkci zastupitele nemám 
ideální pocit ze stavu, jaký momentálně je. Chtěl bych konstruktivně na-
vrhovat změny a aktualizace, jak to může fungovat v rámci procesů vnitřní 
předpisové základny. 

Máte nějakou vizi, kterou byste nabídl „běžným“ obyvatelům Řep?
momentálně tady panuje stav, kdy vím, že ne všichni obyvatelé jsou se 
současným vývojem spokojeni. Vážím si toho, že mám mandát zastupitele 
a cítím se zavázán občanům za to, že mi dali svůj hlas a hlas čSSD. mrzí mě, 
že stávající koalice plně nereflektuje svoje kroky směrem k občanům. Ze-
jména to vidím v otázce Sportovního centra na Chobotě. Ohledně tohoto 

projektu stále nemám dostatečné informace. myslím, že tato nedorozu-
mění jsou zbytečná. klíčem je poukazovat na nedostatky a pak je řešit. 
O to se snaží opozice obecně – chceme poukazovat na nedostatky a ná-
sledně společně hledat konstruktivní řešení. 

Zmínil jste Sportovní 
centrum Na Chobotě. V čem 
vidíte konkrétně problém? 
Vždyť přeci existuje studie 
potvrzující zájem řepských 
obyvatel, existuje i projekt, 
který propočítává náklady tak, 
aby komplex nebyl ztrátový…
Vadí mi zásadní věc. Všichni tvrdí, 
že existuje průzkum dokládající zá-
jem občanů, mnoho analýz a jiných 
přípravných materiálů… Ale když 
jsem o tyto materiály žádal, tak 
jsem nic nedostal. A tak se ptám 
proč? Druhá věc se týká financí. 
máme přeci nějaký rozpočet a ně-
jaké možnosti a já jsem přesvěd-
čen, že tato investice je na naší 
městskou část ohromná. Opravdu 
nepřiměřená.
na diskusi s občany v září, v So-
cháňově ulici, paní starostka pro-
hlásila, že pokud zájem ze strany 
občanů nebude, tak se nic stavět 
nebude. Toho si nesmírně vážím, 
považuji to za velmi konstruktivní 
krok. Teď je tedy na čase se podí-
vat, zda taková stavba má smysl, 
jaký byl vzorek té populace, kolik 
lidí bylo dotázáno, kolik jich odpo-
vědělo. Přeci se nemůže stát, aby 
takové ohromné centrum sloužilo 

jen několika stovkám lidí! Vždyť by městská část mohla finanční prostřed-
ky investovat do nějakého smysluplnějšího projektu – např. na startovací 
byty pro mladé rodiny. 

Argumentujete tím, že tento projekt bude sloužit jen omezenému 
počtu lidí. Musíme si ale uvědomit, že je mnoho projektů, které 
osloví jen určitou skupinu lidí. Sportovní centrum samozřejmě 
využije spíše mladší generace, řepské seniory patrně vůbec 
neosloví. Jistě však existují jiné projekty, kdy to je zase přesně 
naopak…
Souhlasím samozřejmě s tím, že se nikdy nemůžete zavděčit všem – ať 
už uděláte jakýkoliv krok. nicméně u projektu Sportovního centra se 
obávám, že pokud bude realizováno tak, jak je nyní plánováno, tak ne-
bude sloužit běžným občanům, ale specializovaným sportovním celkům. 
Proti tomu bych nic neměl. Ta myšlenka není špatná – pomoci v rámci 
sportu. Ale uvědomme si, za jakou cenu. myslím, že by finanční pro-
středky mohly být využity smysluplněji. máme tady tři základní školy, 
které mají zrekonstruované hřiště i tělocvičny. každý občan má přeci 
možnost si pronajmout tělocvičnu, fotbalové hřiště a myslím, že ho to 

Otázky pro zastupitele Martina Vaice
Na mimořádném zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17 dne 30. října byl představen nový zastupitel Martin Vaic. 
Na nový post nastoupil jako první náhradník za volební stranu ČSSD po odstupující Ing. Marii Vaicové.

Foto: -ras-
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vyjde levněji, než částka, kterou by zaplatil ve 
špičkovém Sportovním centru. myslím, že by 
lidé na to ani neměli. kromě toho spousta lidí 
chodí cvičit s kolegy z práce, s kamarády. A to 
se odehrává spíše v centru města, než tady 
v Řepích. 

Opusťme tedy sportoviště. Co říkáte na 
sociální oblast?
Sociální oblast je problematika celého státu. Po-
kud to vezmu z hlediska naší městské části, tak 
mám pocit, že zde chybí nějaký Domov s pečova-
telskou službou nebo Domov důchodců – zkrátka 
zařízení, ve kterém bychom mohli nabízet služby 
seniorům. 
Další otázkou jsou samozřejmě kromě seniorů 
např. matky samoživitelky, rodiny, které nejsou 
finančně zdatné… A to jsou ty projekty, kde by 
se městská část mohla plně realizovat. 
Chybí tady startovací byty – tedy malometrážní 
byty s jasně definovaným nájemným, které by 
mladým lidem umožnily se osamostatnit. měst-
ská část by tak zhodnotila své finanční prostřed-
ky, jediná podmínka by byla, že tyto malomet-
rážní byty nebudou privatizovány.

Co vám v Řepích vadí a co se vám tu naopak 
líbí?
na začátku, když jsem se s rodiči přistěhoval 
(a to jsem byl ještě na základní škole), tak mi 
vadil hluk z letadel. Opravdu chvilku trvá, než 
si člověk zvykne. na druhou stranu to má i své 

kouzlo. Dnes už letadla ani nevnímám, zejména 
dnes, když se přesměrovala vzletová dráha.
V Řepích se mi líbí, je tu dobrá dopravní dostup-
nost, dobrá občanská vybavenost, je tu možnost 
vyžití – můžete jít do restaurace, sportovat. ne-
jste v centru Prahy, máte tady klid i čistý vzduch. 
Až budu mít rodinu, určitě bych se nebál dál žít 
v Řepích, jsem tady spokojen a líbí se mi tu.

Co byste chtěl v Řepích změnit? Máte 
nějaký cíl?
Cíl není jen můj, ale všech jedenácti opozič-
ních zastupitelů. myslím, že mohu mluvit za 
všechny, když řeknu, že nás obecně mrzí špat-
ná komunikace. Jsou informace, na základě 
kterých se zastupitelé mají nějak rozhodovat, 
schvalovat rozpočet, fungování obce – a z na-
šeho pohledu tam chybí ten vstřícný krok. 
V současné době je jedenáct opozičních za-
stupitelů připraveno převzít odpovědnost za 
vedení úřadu. Opoziční zastupitelé mají vizi 
a ví, že je potřeba efektivního řízení úřadu. 
Po diskusích s občany se i ve mně tento pocit 
jen dále utvrzuje. V současné době hledáme 
uvědomělého dvanáctého nebo i třináctého 
zastupitele, který podpoří takovouto změnu 
a umožní tím zlepšení fungování úřadu včetně 
prosazení lepší celkové transparentnosti. 

V jakém oboru pracujete?
Původně jsem IT specialista, a tak, stejně jako 
všichni kolegové v tomto oboru, mám technic-

kou část zaměřenu trochu jinak. Dlouhodobě 
podnikám v oblasti konzultačních služeb, ze-
jména v oblasti strategického řízení, řízení 
a vedení týmů, procesním a projektovém ří-
zení. mým hlavním cílem je prosazení lepších 
změn, samozřejmě jak v rámci IT, tak ale i cel-
kově v rámci funkčnosti úřadu. myslím, že na 
svůj věk se cítím silný v některých otázkách, 
na druhou stranu se velice rád učím nové vě-
ci. Všechno nové je výzva a záleží na každém 
člověku, zda na tu výzvu přistoupí a bude se 
učit nebo zůstane tam, kde je. Úžasná zkuše-
nost byla, když jsem byl v dozorčí radě české 
exportní banky, kde jsem získal zajímavé zku-
šenosti a kontakty. myslím, že dnes má každý 
šanci si zvolit čemu by se chtěl věnovat a čeho 
chce dosáhnout. na druhou stranu je otázka 
co chce svému cíli obětovat, protože mnohdy 
ztrácíte soukromí a nemáte pak čas ani na svou 
rodinu.

Co vás baví ve volném čase?
času je bohužel málo. mám rád dobré filmy 
a dobrou hudbu. nemám úplně vyhraněný 
vkus, ale mám rád staré filmy, líbí se mi období 
první republiky. mám také rád moderní historii. 
Pokud zbyde trocha času, tak si rád zajdu někam 
zacvičit, abych si udržel trochu kondici a zvítězil 
nad rostoucím bříškem…

Děkuji za rozhovor
Radka Sálusová

Foto: -ras-

Předškolní vzdělávání
Stejně jako v celé Praze, tak i v Řepích, je v po-
sledních letech vidět stále více malých dětí. 
městská část Praha 17 se dlouhodobě na tuto 
situaci připravuje. 
Už v roce 2010 jsme přidali první třídu pro 25 dě-
tí v mŠ Socháňova. V roce 2012 byly rekonstru-
ovány prostory bývalé vývařovny a školnického 
bytu v mŠ Bendova na další třídu s kapacitou 
25 dětí, která byla otevřena v dubnu a městská 
část financovala i platy zaměstnanců této třídy. 
V roce 2012 jsme měli k dispozici 843 míst v ma-
teřských školách. Podle demografické studie, 
kterou jsme nechali zpracovat v letošním roce, 
bude potřeba i při naprosto nejvyšší variantě 
okolo 900 míst pro děti 3-5leté děti od roku 2017. 
Abychom vše zvládli, je v roce 2014 naplánová-
na rekonstrukce školní jídelny v mŠ Socháňova. 
Prostory, které se touto rekonstrukcí uvolní, 
budou hned upraveny na třídu pro 25 dětí jako 
v mŠ Bendova. Zároveň bude celkově upravena 
kapacita mateřské školy na 270 dětí. 
Poslední plánovanou akcí je další rekonstrukce 
školní jídelny a vrácení do provozu jedné třídy 
v mŠ laudova, pracoviště Fialka, v Brunnerově 
ulici. Zde je snížená kapacita dána samotným 

uspořádáním budovy (bývalé jesle), bude však 
navýšena o 10 míst. Dosud nemohla být kapacita 
plně využita, takže namísto původních 52 míst 
jich teď bude využito 70. Prostor bude používán 
pro děti se speciálními potřebami z Řep. 

V roce 2014 bychom tak v září měli být připrave-
ni s kapacitou 900 míst na vaše děti dostatečně.

Bc. Jitka Synková, 
starostka
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Rozpočtové provizórium
na posledním prosincovém jednání zastupitel-
stva bylo schváleno rozpočtové provizórium 
pro období začátku příštího roku. naše městská 
část tak bude z kraje nového roku hospodařit 
podle pravidel pro rok 2013. Postupujeme tímto 
způsobem každoročně, neboť by bylo procesně 
složité schvalovat rozpočet městské části před 
přijetím rozpočtu hlavního města Prahy a koneč-
ným schválením dotačních vztahů k městským 
částem. Rozpočtové provizórium 
nepředstavuje pro městskou část 
žádnou komplikaci. Běžné výdaje 
lze čerpat v rozsahu předchozího 
roku a lze dokončovat započaté 
investice, obdobně postupuje 
mnoho pražských městských čás-
tí. návrh nového rozpočtu bude 
vyvěšen v prvních lednových 
dnech a projednán bude na prv-
ním jednání zastupitelstva, které 
se uskuteční 22. ledna 2014.

Vlastní příjmy a dotace
Přestože dominantním důvodem 
rozpočtového provizória je čeká-
ní na potvrzení dotačních vztahů 
z rozpočtu hlavního města Prahy, 
vlastní výše dotace už tak domi-
nantní ve vztahu k našemu roz-
počtu není. Dotační vztah před-
stavující náš podíl na sdílených celostátních 
daních pokrývá pouze cca 40 % našich běžných 
výdajů. Přitom jenom rozpočtová kapitola škol-
ství je vyšší než celková dotace, kterou obdrží-
me z rozpočtu hlavního města Prahy. například 
rozpočtované běžné výdaje na provoz mateř-
ských a základních škol dosahují v roce 2013 
35,3 mil. kč a s investicemi do rekonstrukcí ob-
jektů školských zařízení činí plánované výdaje 
v kapitole školství cca 83,2 mil. kč. Přitom do-
taci od hlavního města Prahy v roce 2013 jsme 
obdrželi pouze ve výši 59,9 mil. kč. na rok 2014 
nám byla schválena dotace ve výši 63 mil. kč. 
V roce 2013 tak dotace činila pouze necelých 
20 % schváleného objemu rozpočtu a v plánu 
na rok 2014 je tento podíl ještě nižší vzhledem 
k většímu objemu plánovaných oprav a rekon-
strukcí.
naštěstí není naše městská část výhradně závis-
lá na podílu sdílených daní, které nám přiznává 
hlavní město Praha. Další významnou položkou 
našich příjmů je dotace na výkon státní správy. 
Ovšem stát nám plně nepokrývá výdaje na to, 
co na nás delegoval a co jsme povinni ve sta-
noveném rozsahu a kvalitě poskytovat, takže 
musíme nakonec částečně dotovat státní správu 
z prostředků samosprávy. Dále nám do rozpočtu 
významně přispívá výběr daní z nemovitostí, což 

je poslední skupina příjmů z oblasti vlastních 
příjmů a daní, kterou počítáme v jednotkách mi-
liónů kč, ostatní vlastní příjmy dosahují pouze 
řádu statisíců kč.

Hospodářská činnost
Rozpočet nakonec vyrovnává v oblasti běžných 
výdajů druhá nejvyšší příjmová položka, kte-
rou představuje převod zisku z hospodářské 
činnosti naší městské části. V oblasti investic 

jsme pak 100% závislí na prostředcích z fondu 
obnovy, který byl vytvořen z financí utržených 
za prodej bytů. Příjmy z hospodářské činnosti 
představují příjmy z pronájmu bytů a nebyto-
vých prostor. nad tímto stavem bohužel nemo-
hu vyjádřit uspokojení, neboť naše vysoká zá-
vislost na vlastních příjmech, tvořených z více 
jak  3/4 pronájmem bytů, je v rozporu s přáním 
velké části nájemců zmíněných bytů, aby si tyto 
byty mohli odkoupit. Ovšem bez zvýšení podílu 
městských částí na sdílených daních a výrazném 
posílení dotačních vztahů z rozpočtu hlavního 
města Prahy nelze podíl příjmů z hospodářské 
činnosti snižovat.

Dotační vztahy
naše městská část dlouhodobě kritizuje způ-
sob rozdělování sdílených daní v rámci hlav-
ního města Prahy, neboť ho považujeme za 
diskriminační a především za nedostatečný, 
způsobující podfinancování naší městské části 
a většiny srovnatelných městských částí, které 
se nalézají mimo centrální části Prahy. hlavní 
město Praha v  roce 2013 rozpočtovalo podíl 
na sdílených daních ve výši cca 35,9 miliard kč. 
Z této částky bylo vyčleněno 8 %, tj. 2,8 mili-
ardy pro potřeby jednotlivých městských částí 
a vzhledem k propadu výběru daní oproti minu-

lému roku navýšeno o 200 mil. kč. Přesto došlo 
ke snížení dotačního vztahu oproti roku 2012 
o cca 5 %. hlavní město Praha si pak ve svém 
rozpočtu ponechalo 92 % zmíněných daňových 
příjmů. Jak s těmito prostředky hlavní měs-
to nakládá se dozvídáme z médií a kauzy typu 
Opencard nebo tunelu Blanka asi nemusím při-
pomínat. na první pohled je zřejmé, že s neú-
měrným soustředěním kompetencí a financí na 
magistrátu hlavního města Prahy je spojeno 

neefektivní nakládání se zmíně-
nými finančními zdroji.
Další, naší městskou částí dlou-
hodobě kritizovanou otázkou 
dotačních vztahů je vlastní klíč, 
jakým je oněch zmíněných a ne-
dostatečných 8 % rozdělováno na 
jednotlivé městské části. Dlou-
hodobě nesouhlasíme se stano-
vením dotačních vztahů podle 
kritéria inkasa daně z příjmů fy-
zických osob, byť toto kritérium 
v posledních letech pozbývá na 
své významnosti, jak se většina 
městských částí ocitá na dotač-
ním minimu 2,4 tis. kč na občana 
městské části. Zmíněné kritérium 
není v žádném vztahu k potřebám 
a funkcím městských částí a v mi-
nulosti mělo zřejmě pouze jeden 
význam, a to zvýhodnit některé 

městské části, které z tohoto kritéria profito-
valy. Opakovaně žádáme, aby došlo k navýšení 
podílu městských částí na sdílených daních a byl 
vypracován transparentní způsob stanovení to-
hoto podílu.
V minulém roce jsem žádal v rámci připomín-
kového řízení k návrhu rozpočtu hlavního měs-
ta Prahy tehdejšího primátora mUDr. Svobodu 
o vysvětlení, jakým sofistikovaným způsobem 
bylo stanoveno, že městským částem stačí na 
pokrytí jejich potřeb 8 % sdílených daní a ma-
gistrát se neobejde bez 92 % těchto finančních 
prostředků. Odpověď jsem nedostal. Obdobnou 
otázku jsem položil i současnému primátorovi 
RnDr. hudečkovi se stejným výsledkem.
naše městská část se snaží dlouhodobě udržet 
bilanci běžných příjmů a výdajů vyrovnanou a na 
opravy a investice používat prostředky z prodeje 
bytů (fond obnovy). některým městským částem 
se však takový přístup nedaří a jsou nuceny na 
běžné výdaje používat prostředky z jednorázo-
vých prodejů majetku. Takový systém financo-
vání městských částí je neudržitelný a musí se 
změnit. Věřím, že v roce 2014 bude příležitost 
o tomto problému jednat a také současný stav 
změnit k lepšímu.

Mgr. Bořek Černovský, 
místostarosta

Příprava rozpočtu na rok 2014

Foto: -ras-



Z RADNICE

7

Startovací byty pro mladé

Foto: -mish-

městská část Praha 17 se snaží podporovat 
mladé rodiny a nacházet pro ně řešení v jejich 
nelehké bytové situaci. I proto nabízí možnost 
startovacích bytů.

nabídka se týká dvaceti bytových jednotek v ma-
jetku městské části Praha 17, které vznikly novou 
nástavbou na stávající bytový objekt na adrese 
nevanova 1076 – 1079 v 5. nadzemním pod-
laží a tří bytových jednotek v 1. podlaží domů 
čp. 1143, 1144 a 1145 v makovského ulici. 
malometrážní byty jsou určeny pro mladé rodiny 
o maximálním počtu čtyř členů (totéž platí pro 
druha s družkou), které jsou schopny nejpozději 
do pěti let po uzavření nájemní smlouvy na star-
tovací byt (nebo dříve) obstarat si jiné vlastní 
bydlení (např. z našetřených peněz nebo výbě-
rovým řízením). Tato smlouva je tedy bez mož-
nosti dalšího prodloužení.
nabídka volného bytu je vždy vyvěšena na úřed-
ní desce po dobu třiceti dnů. Zájemce vyplní pře-

depsaný formulář, který je k dispozici v podatel-
ně úřadu a na Odboru správy obecního majetku 

a předá jej včetně příloh v zalepené obálce do 
podatelny úřadu s označením „Startovací byt”.  
10. prosince odpoledne se na radnici městské 
části Praha 17 losovaly další dva startovací by-
ty pro mladé rodiny. Počet žadatelů sice opět 
převyšoval nad počtem bytů, nicméně dvěma 
mladým rodinám se jejich sen o vlastním bydlení 
splnil. 
losování bylo provedeno starostkou městské 
části, Bc. Jitkou Synkovou, která oběma šťast-
ným výhercům srdečně poblahopřála. Za celou 
městskou část jim přála v jejich nových domo-
vech co nejpříjemnější bydlení a spoustu hez-
kých chvil, na které budou rádi vzpomínat.
Ostatní zúčastněné odkázala na informace o dal-
ším výběrovém řízení na webových stránkách.  

Přesná pravidla a veškeré informace o nabíze-
ných bytech najdete tedy na webových stránkách 
městské části Praha 17: www.repy.cz v rubrice 
„Důležitá témata – Bytová politika“. Aktuální 
nabídku volných bytů lze najít také na Úřední 
desce Úřadu městské části Praha 17. 

-mish-

Foto: -akraj-

nemohu jinak, než reagovat na rozhovor s bas-
ketbalistou Tomášem linhartem v prosincovém 
čísle Řepské sedmnáctky. Celý rozhovor mi při-
jde účelový a jediný pocit, který si odnáším, je 
silná podpora Sportovního centra na Chobotě, 
především pak bazénu. 

Asi nebudu mluvit jen za sebe, když napíšu, že 
výstavba Sportovního centra je pro naší měst-
skou část zbytečně nákladná. V celé Praze exis-
tuje velké množství sportovišť a v blízkém okolí 

je hned několik dostupných krytých bazénů, 
například v Radlicích, popřípadě v hotelu Pyra-
mida.
myslím si, že zastupitelé by měli znovu popře-
mýšlet, jestli je nové Sportovní centrum pro naší 
městskou část opravdu nezbytné a pokud ano, 
jestli je nutná i výstavba bazénu. Jak sám řekl 
Tomáš linhart v minulém čísle, bazén bude ztrá-
tový. Bohužel se už ale nepíše, jak moc ztrátový. 
Bylo by dobré, kdyby se v některém z následu-
jících čísel objevilo, kolik bude muset každý 

z nás ročně na fungování bazénu zaplatit. Jako 
mnohem závažnější vidím problém s byd lením 
mladých lidí a díky stárnutí populace i problémy 
seniorů. Ušetřené peníze ze sportovního centra 
se tak dají investovat do mnohem užitečnějších 
projektů, jako je výstavba nových startovacích 
malometrážních bytů pro mladé a také stavbou 
domova pro seniory.

Stanislav Beran,
obyvatel Řep

Vážení zastupitelé,
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Velkoobjemové 
kontejnery v lednu
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány v pracovní 
dny ve středu, čtvrtek, pátek v odpoledních hodinách od 14 do 
18 hod, v sobotu a neděli od 12 do 16 hod. 

Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude koordi-
novat ukládání odpadů. VOk nebudou na daném stanovišti zůstávat 
přes noc. množství VOk je omezené a městským částem je přiděluje 
hl. m. Praha podle počtu obyvatel. VOk přistavuje svozová společ-
nost Pražské služby, a. s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou, která 
službu VOk organizuje.

•  parkoviště v ul. hofbauerova x Žufanova: 8. 1., 9. 1., 10. 1.
•  parkoviště u objektu Bílý Beránek: 22. 1., 23. 1., 24. 1.

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 sběrné 

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

a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky) 
✗   odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.) 
✗   elektroodpad (chladničky, televize, monitory, počítače, apod.) 
✗   stavební suť

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

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

•  Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 284 098 906;

•  Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova (u křižovatky s Radlickou), 
tel.: 251 612 343.

Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 17.00 hod.,  
sobota: 8.30 – 15.00 hodin.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Děkuji za nový chodník!
Vážený pane místostarosto marku,
dnes jsem byl v Sokolovně a smekám čepici před ní, celým chodníkem 
i oběma přechody. Ten u hřiště nahoře je zlatý, ten druhý naproti je ře-
šen také výborně. nyní již na svém invalidním vozíku dojedu bez problémů 
z Vondroušovy ulice k urologovi do Domova sv. karla Boromejského v jed-
nom kuse po chodníku celou trasu.
moc děkuji za všechny vozíčkáře i maminky s kočárky. Stejně tak spojovací 
cestička od polikliniky do Bendovy ulice je super. 
Je opravdu radost v Praze 17 bydlet.

Děkuji moc, Josef Procházka 

Děkujeme
Vážená redakce, 
my všichni cvičící řepští senioři bychom prostřednictvím Řepské sedm-
náctky chtěli veřejně moc poděkovat za umožnění velmi kvalitního rehabi-
litačního cvičení ve sportovním centru Juklík v Praze 13. Zejména vážené 
starostce Bc. Jitce Synkové, městskému úřadu Praha 17 a Centru so ciál ně 
zdravotních služeb pod vedením PhDr. Jindřicha kadlece.
 
Již několik let je umožněno v tomto sportovním centru v Praze 13 našim 
seniorům rehabilitační cvičení jak na suchu, tak i ve vodě. Obě jsou pod ve-
dením zkušených trenérů či instruktorů, kteří mají se cvičením se seniory 
bohaté zkušenosti.
moc všichni děkujeme a věříme, že toto rehabilitační cvičení pro naše řep-
ské seniory dostane podporu i v roce 2014.
Děkujeme též za umožnění pravidelného cvičení v Sokolovně na Chobotě, 
též pod vedením zkušené instruktorky.

Přejeme úspěšný nový rok 2014
Cvičící senioři z ŘEP

Řepská vánoční nádhera
Jeli jsme v sobotu, 14. prosince, v podvečer domů z Proseku a cestou jsme 
byli zvědaví na vánoční výzdobu v jednotlivých městských částech.
Ale ouha – na Proseku nic, cestou po liberecké k Vltavě také nic, to samé 
kolem Výstaviště, na Veletržní, kolem Sparty i na hradčanské. A podobně 
i kolem Prašného mostu, vozovny Střešovice i kolem křižovatky malovan-
ka. Až od kajetánky se objevila světelná výzdoba a to ještě jen po jedné 
straně ulice a skončila osvětleným vánočním stromkem na křižovatce 
u střediska U kaštanu (stromek se nám navíc zdál mnohem menší, než jiné 
roky). A dál už zase nic přes Vypich i dál po Bělohorské.

Až po odbočení z karlovarské se z vršku otevřel pohled k nám na Řepy a ko-
nečně to bylo ono – nejen tradičně osvětlená Bazovského a vlevo Skutec-
kého, ale nově (nebo jsme si dříve nevšimli?) i Žufanova a po odbočení 
na makovského ještě navíc krásně osvětlené oblouky pasáží. A dole proti 
poště samozřejmě tradiční vánoční strom – velký a osvětlený až po spodní 
větve a zase jiná světla i na boční Galandově... Prostě nádhera! kam se 
ostatní čtvrti (aspoň na „naší“ sobotní trase) hrabou!

nemůžeme jinak, než poděkovat všem, kteří se o tu vánoční nádheru v na-
šich Řepích zasloužili. Je tu opravdu hezky!

Jandošovi



Veselé Vánoce všem 
řepským seniorům
Senioři v Řepích se schází každý týden v několika klubech. Od podzi-
mu se Řepy pyšní již čtyřmi kluby, kterými jsou – klub seniorů Průhon 
pod vedením Jany Tvrdkové, klub aktivního stáří pod vedením miluše 
Pražákové, klub seniorů Řepy pod vedením Josefa Procházky a klub 
Gemini pod vedením majky hallerové.

Poslední týden před vánočními svátky navštívili tato pravidelná 
seniorská setkání místostarostové martin marek, Tomáš Finger 
a mgr. Bořek černovský, aby společně se starostkou Bc. Jitkou Syn-
kovou popřáli všem krásné Vánoce a hodně zdraví, lásky a pohody do 
nového roku.
nepřišli samozřejmě s prázdnou, a tak naši senioři přijali z rukou 
místostarostů květinu v podobě vánoční hvězdy. Starostka Bc. Jitka 
Synková pak každému darovala pozornost „ušitou na míru“ přímo 
pro seniory – tedy kalendář na příští rok, který obsahuje humornou 
formou vykreslené nepříjemné situace, které by starší spoluobčany 
mohly potkat.

Všechna setkání probíhala v příjemné přátelské atmosféře, nechybělo 
drobné pohoštění a příjemné povídání. někde se dokonce recitovaly 
verše a nezapomnělo se ani na hezkou hudbu a tanec.

-ras-
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Projekt „SPOLu“ 
oslavil páté výročí!
Projekt „SPOlU“ je společným projektem ZŠ genpor. Fr. Peřiny v So-
cháňově ulici, především učitelky mgr. Jany kalinové, klubu senio-
rů Průhon a klubu řepských seniorů. Dvakrát ročně, na Den matek 
a před Vánoci, se díky němu mají příležitost setkat ti nejmladší z řad 
školáků s těmi podstatně staršími, totiž našimi řepskými seniory. 
U příležitosti pátého výročí vzniku tohoto projektu se 10. a 11. pro-
since dopoledne uskutečnila vánoční besídka v klubu 17, kam přišly 
děti z 1. B pod vedením mgr. Jany kalinové zazpívat pásmo vánočních 
koled. Besídky se skutečně vydařily a odměnou dětem byl dlouhý po-
tlesk, úsměvy na tvářích všech zúčastněných a dokonce i slzy v očích. 
každé z dětí navíc dostalo malou pozornost, a tak se všichni mohou 
těšit na další společné setkání v příštím roce. 

-mish-

Foto: -mish-

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Děkujeme, že nám píšete!
Vážení čtenáři, děkujeme za vaše názory, podněty a upozornění!

Uzávěrka pro příjem příspěvků:
vždy 10. dne předchozího 
měsíce (např. 10. ledna pro 
únorové vydání časopisu). 
kontakt: 234 683 544, 
720 524 688, 602 228 276, 
redakce@repy.mepnet.cz.

 -red-

ŘEPSKÁ
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Průvod Sv. Martina: 11. listopadu

Otevření nového sportoviště Na Fialce

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  P R O s i n e c  2 0 1 3  |  R O č n í k  1 9  |  Z D A R m A

Listopadová setkání s občany

Dotazníková akce

Veselé Vánoce

a šťastný nový rok!



ROZhOVOR

10

Jak se vlastně kluk jako ty dostane ke 
zpívání v muzikálu?
Syn: moje zpívání začalo náhodou, přihlášením 
do talentové soutěže v televizi nova. Tam jsem 
najednou zjistil, že zpívám velmi dobře, protože 
jsem se dostal až do finále. Dnes mi je dvanáct 
let, zpívám už tři roky. k účasti v soutěži mě 
původně přemluvila moje teta, která si myslela, 
že hezky zpívám. Přišel jsem do soutěže, neměl 
jsem ani hudební podklad, zpíval jsem bez muzi-
ky michaela Jacksona.

Zpěv jsi trénoval odmala? Navštěvoval jsi 
třeba nějaké kroužky nebo kurzy?
Syn: ne, nikam jsem nikdy nechodil, netrénoval 
jsem. Zkrátka jsem přišel, zazpíval a vyšlo to!
Otec: Tomáš si pořád zpíval, chvílemi s tím až 
trochu „obtěžoval“ – ani já, ani manželka hu-
dební sluch nemáme, takže jsme ho nechávali 
jen tak si zpívat. Pak přišla šance v Talent má-
nii – tam jsme byli pozváni, abychom předvedli 
naše artistická čísla a ženě se do toho moc ne-
chtělo. Syn nás však přemlouval, že by tam chtěl 
zkusit zazpívat. Takže jeho talent pak objevili až 
členové poroty.

Co následovalo po úspěchu v soutěži?
Syn: Po skončení soutěže jsem začal chodit ke 
svému učiteli – Pavlu Towenovi, a ten mě učí, 
zdokonaluje a školí můj hlas. Ukázal mi také 
konkurz na nový muzikál „Bídníci“. Tam jsem 
se přihlásil, uspěl, zpíval jsem na obou premié-
rách. Díky tomuto úspěchu jsem poznal spous-
tu známých zpěváků, setkal jsem se i s karlem 
Gottem.
Otec: Před „Bídníky“ ještě působil v muzikálu 
„naháči“, to byl nový styl muzikálu, ten se však 
bohužel neuchytil. Během „Bídníků“ absolvoval 
konkurz do muzikálu „Casanova“, který teď ještě 
běží a měl by být uváděn i příští rok.

Kdo se ti nejvíc v muzikálu líbil?
Syn: Asi marta Jandová. Stejně výborný je i Da-
niel hůlka či monika Absolonová. Všichni her-
ci byli výborní. monika Absolonová hrála ale 
opravdu skvěle.

Účinkuješ ještě někde?
Syn: Zpíval jsem v Rudolfinu s velkým orches-
trem za zády naživo. Teď jsem se účastnil me-
zinárodního festivalu Diamond Voice tady v če-
chách a dostal jsem se na druhé místo. Pak jsem 
ještě dostal nabídku na festival do neapole a na 

festival do Běloruska. Účinkuju také druhým 
rokem v Semaforu u Jiřího Suchého a Jitky mo-
lavcové. To je moc hezké představení.
Jinak se účastním i benefičních a charitativních 
akcí, např. červená stužka podporující boj proti 
AIDS.

Teď jsi na základní škole – jaké máš plány 
potom?
Syn: Chtěl bych vystudovat konzervatoř, a po-
kud vydrží hlas, rád bych se věnoval zpívání.

Co se ti na zpěvu líbí nejvíc?
Syn: když dozpívám a lidi tleskají, někteří jsou 
tak nadšení, že i pískají – to se mi moc líbí. Chtěl 
bych na svém hlasu pracovat dál a být stále lepší.

Máš někdy trému?
Syn: Ze začátku jsem ji hodně míval, někdy ji 
cítím ještě v zákulisí. Ale jakmile vstoupím na 
jeviště, hned ze mě všechno spadne.

Jak se to všechno dá skloubit se školou?
Syn: Je to náročné, ale díky pomoci spolužáků 
se mi daří dopisovat úkoly a učivo. Průšvih je, že 
konkurzy i zkoušky probíhají v čase vyučování, 
takže to není úplně snadné.
Otec: Je to záběr i pro rodiče, museli jsme za-
pojit babičku, protože máme náročné povolá-
ní, cestujeme po celé evropě. Dříve jezdily děti 
s námi a tady pak skládaly zkoušku z probraného 
učiva. To už však nyní není možné, protože To-
máš chodí k učiteli zpěvu a má své závazky. Takže 
hodně pomáhá babička.

Co spolužáci?
Syn: Občas někdo závidí nebo se snaží poštvat 
nějaké kamarády proti mně, ale většina je kama-
rádská a přejí mi úspěch. Ale s tím jsem i trochu 
počítal, že mi někteří přát nebudou a budou mi 
závidět.

A ještě několik otázek na tatínka. Máte 
netradiční povolání…
Otec: Pokračuji v tom, co dělali moje rodiče a to 
je práce se zvířaty – konkrétně s exotickými zví-
řaty. Já pracuji se lvy, dikobrazy, velbloudy…
Se svým představením cestuji po evropě, v zá-
moří jsem zatím nebyl, protože by bylo velmi 
nákladné přetransportovat zvířata za moře. 
Jsem v kontaktu s agenturami, které mi zajišťují 
angažmá v různých cirkusech a zábavných pro-
gramech.

Dva osobité talenty
Velmi netradiční spojení divokých šelem a zpěvu najdete v rodině žáka Základní školy genpor. Františka Peřiny v Socháňově 
ulici, Tomáše Ringela. Zatímco tento žák sedmé třídy zpívá ve známých muzikálech, jeho otec i dědeček se věnují chovu 
a výcviku šelem. Rozhovor s otcem Tomášem Ringelem starším a jeho synem Tomášem mladším vám přinášíme v tomto čísle 
našeho zpravodaje. 

Tomáš Ringel mladší
•  Věk: 12 let
•  Žák sedmé třídy ZŠ genpor. Fr. Peřiny
•  Účinkuje: v muzikálech Bídníci, 

Casanova, vystupuje v Semaforu 

Tomáš Ringel starší
•  Věnuje se: výcviku šelem
•  Vlastní šest lvů
•  Cestuje po evropě s drezurou šelem

Foto: -mish-

Foto: archiv T. Ringela



Kolik vlastníte zvířat?
Otec: V tuhle chvíli mám šest lvů – jednoho 
samce a pět samic. Jinak rodina – otec a  bratr 
– vlastní další zvířata. Vzhledem k tomu, že 
můj otec je už v důchodovém věku, tak jsme 
se zvířaty zakotvili v menší vesničce habrkovice, 
kousek od kutné hory, a tam jsme založili „zví-
řecí park“. Tady sídlí naše zvířata, předvádíme 
je lidem a seznamujeme návštěvníky s prací 
se zvířaty. Potkáte tady hrocha, sibiřské tyg-
ry, dikobrazy, lamy, spoustu drobných zvířat. 

 návštěvníci oceňují, že se mohou dostat do 
blízkého kontaktu se zvířaty, téměř každý rok 
máme mláďata, to jinde neuvidíte. máme zde 
čisté sibiřské tygry, kterých ve volné přírodě 
je dle odhadů už asi jen padesát kusů. Všechna 
zvířata jsou zapsaná v mezinárodní plemenné 
knize, díky naší práci se snad povedlo i to, že 
tygr přežil rok 2000.

Jak je těžké vycvičit šelmu?
Otec: Já bych to srovnal s prací učitelek na zá-
kladní škole. ke každému zvířeti si musíte indi-
viduálně najít cestičku, vysledovat jeho talent 
a ten rozvíjet. každé zvíře je individualita, velká 
kočkovitá šelma tím spíš – to jsou zvířata, která 
si nenechají nic diktovat, takže je na vás najít 
nějakou cestu. Je to podobné jako s prvňáčkem 
ve škole – musíte mu vysvětlit, že tady má svoje 
místo, pak ho učíte malou násobilku, potom vel-
kou násobilku. Se zvířaty je to stejné. 
Snažím se pokračovat v trendu, který si při vý-
cviku vybudoval již můj otec. A to je co nejtěs-
nější kontakt se zvířetem. Takže v tom vystou-
pení jsou takové prvky, jako je vkládání hlavy do 
lví tlamy, nosím lva na zádech, válím se s nimi na 

zemi. Zkrátka ten nejtěsnější kontakt, to myslím 
že je divácky atraktivní.

Bojíte se někdy?
Otec: V téhle profesi se nesmíte bát. Do klece 
musíte vstoupit jako vítěz a pokud možno z té 
klece jako vítěz také vylézt. musíte být prostě 
vůdčí člen smečky. na strach tady není místo. 
Se strachem neotevřete ani dveře od klece. Tak, 
jako se snažím mít přečtené já svoje zvířata, tak 
oni mají přečteného mě. To je jejich životní stra-

tegie – sledovat stádo, najít někoho, kdo se ně-
jakým způsobem odlišuje, je třeba slabší, a toho 
využít. To znamená, že oni každou vaši slabost 
vytuší a hned jí využijí. Oni jsou navíc smečka, 
takže okamžitě začnou kooperovat a já bych byl 
bez šance. 
kromě toho – mezi šelmami jsem se vlastně na-
rodil. mnoho zvířat bylo odchováno na lahev, 
moje maminka má za sebou 50 až 60 odchova-
ných tygrů, jaguárů, levhartů, byli to vlastně 
moji sourozenci. často to bylo velmi složité, 
protože v cirkusové maringotce mít naráz šest 
koťat, každé dvě hodiny krmit… V přírodě jim 
samice jazykem masíruje bříško, protože se sami 
neumí vyprázdnit a i tohle musíte suplovat za tu 
mámu.

Vy jste tuto neobvyklou profesi podědil 
po rodičích. Není vám líto, že Tomáš začal 
zpívat a pravděpodobně se krocení lvů 
věnovat nebude?
Otec: Určitě ne. Tohle je hrozně těžká práce. mě 
do ní nikdo také nenutil a ani já své děti do ni-
čeho nutit nebudu. Dcera také nechce o téhle 
profesi ani slyšet, chtěla by se stát lékařkou. Vy-

brala si tedy velmi náročnou cestu, a já si budu 
jen přát, aby tam obstála. 

Tomáši, ty máš ke zvířatům nějaký vztah?
Syn: Já jsem asi ve čtyřech letech vlezl do lví 
klece ke dvěma samcům, ale myslím, že už to 
nikdy v životě neudělám.
Otec: Tenkrát jsme se domluvili, že uděláme hez-
kou fotku. Jen manželce jsme to říct nemohli, 
protože by ho tam samozřejmě nepustila. Fotka 
však vznikla, a nakonec nás stejně prozradila 

a pěkně jsme to schytali (smě-
je se). Tomáš má moc hezký 
vztah ke zvířatům i cirkusové 
práci, hrozně ho baví žonglo-
vání. Ale ten zpěv je priorita. 
Cirkus se nedá dělat jako ko-
níček, je to práce jako každá 
jiná. Pokud jdete do klece, 
musíte pracovat na sto pro-
cent, tam se nedá říct, že dnes 
to jen odfláknu. Ty kočky by to 
okamžitě poznaly. kromě to-
ho máte určitou profesionální 
hrdost, diváci se na vás přišli 
podívat, zaplatili za to a vy jim 
musíte předvést to nejlepší. Já 
rád říkám, že práce v kleci ne-
ní parlament – tam se prostě 
spát nedá. 

Vystupujete i v Čechách?
Otec: na začátku kariéry jsem 
jezdil v čechách, bohužel kva-
lita českých cirkusů je taková, 
že jsem se rychle snažil vy-
cestovat do zahraničí. U nás 

jsem naposledy vystupoval asi před třemi lety. 
V zahraničí je ta práce jinak oceňovaná – pře-
devším ze strany diváků. Tady se hodně mluví 
o tom, že cirkus je přežitek. Podle ohlasu, jaký 
mají cirkusy v zahraničí, s tím rozhodně nemo-
hu souhlasit. A to nemluvím o východní evropě, 
ale např. o německu nebo Francii. Tam na konci 
vystoupení zažíváte potlesk ve stoje a lidé chodí 
do cirkusu oblečeni tak, jako u nás do divadla. 
Byl bych hrozně rád, kdyby se něco takového 
povedlo i tady.

Co je na vaší práci nejtěžší?
Otec: To, co asi platí pro všechny profese – nej-
těžší je srážka s blbcem. moje práce je bohužel 
spojená se spoustou byrokracie a občas mi nad 
tím zůstává rozum stát a říkám si, zda tohle má-
te zapotřebí… Ta zvířata vám ale váš vztah, kte-
rý jim věnujete, vrací. každý den ráno se s vámi 
vítají, říkají vám, jak prožili noc… když za vámi 
přijde kočka se pomazlit, tak okamžitě zapome-
nete na všechnu dřinu a práci.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová
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Foto: archiv T. Ringela
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letošní první adventní neděle vyšla ukázkově na 1. prosince. Těs-
ně po setmění se prostranství naproti Ovusu zcela zaplnilo a ve 
vzduchu bylo cítit napětí. V dychtivých tvářích dětí bylo vidět ra-
dostné očekávání a tmou se neslo: „mami, kdy už to bude?“ A děti 
se dočkaly. 
Přesně v 17 hodin je krátkým proslovem přivítal místostarosta mar-
tin marek a starostka Bc. Jitka Synková s tím, že mírně pozmění tra-
dici a strom rozsvítí hned. každý si chtěl totiž užít tuto atmosféru 
o něco déle. Vánoční strom s jasnou hvězdou na špici prozářil okolí 
a vykouzlil úsměvy na tvářích všech přítomných. Pokud se nechalo 
na této nedělní pohodě něco ještě vylepšit, zcela jistě se to povedlo 
účinkujícím dětem. Pásmo písniček a koled, které si pro nás učitelky 
s dětmi připravily, bylo jednoznačně kouzelné. měli jsme možnost 
si poslechnout ty nejmenší děti z mŠ Socháňova, školáky ze ZŠ gen-
por. Fr. Peřiny a pomyslnou tečkou večera bylo vystoupení dětí ze 
ZUŠ Blatiny pod vedením mgA. evy kováříkové. každé z dětí si od-
neslo adventní kalendář věnovaný městkou částí. 
Závěr patřil znovu starostce Bc. Jitce Synkové a místostarostům 
martinu markovi, Tomáši Fingerovi a mgr. Bořku černovskému, kteří 
všem zúčastněným popřáli krásné nadcházející vánoční svátky a vše 
nejlepší do nového roku.

-mish-Foto: -mish-

Všechny čtyři adventní neděle nabízely řepským občanům možnost načer-
pat předvánoční atmosféru, kromě jiného, také na adventních koncertech. 
Ty se konaly v kostele sv. Rodiny v Domově sv. karla Boromejského.
návštěvníci zde měli možnost slyšet Ztracenou kapelu s dětským sborem, 
smíšený sbor Orfej či dětský pěvecký sbor Radost.
nad třetím adventním koncertem orchestru Archioni Plus pod vedením mi-
chala macourka převzala záštitu městská část Praha 17.
koncert s názvem „Vánoční zastavení“ zahájila sestra konsoláta společ-
ně se starostkou městské části Praha 17, Bc. Jitkou Synkovou. Ta ve svém 
projevu poděkovala Domovu za skvělou spolupráci a vyjádřila svou radost, 

že Domov sv. karla Boromejského se nachází právě na území Řep. Samo-
zřejmě nemohlo chybět ani přání radostných Vánoc a všeho dobrého do 
nového roku všem přítomným.
koncert samotný pak přinesl krásné vánoční naladění – zazněla např. 
skladba Ave maria F. Schuberta či Arie z opery Rinaldo G. F. händela v podá-
ní ladislavy Šťastné. Její nádherný zpěv potěšil všechny přítomné i v další 
části vystoupení, kdy zazněly české vánoční koledy. Příjemnou atmosféru 
celého podvečera ještě podtrhly dárečky pro každého z příchozích, které 
vyrobili žáci řepských škol.

-ras-

prozářil 
noc

Vánoční zastavení

Vánoční 
strom

Foto: -ras- Foto: -ras-
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První tajemné odpoledne čekalo na děti už 
v neděli 1. prosince, kdy měly možnost se svý-
mi rodiči navštívit mikulášské odpoledne v řep-
ské Sokolovně. nově zrekonstruované prostory 
otevřely své brány ve dvě hodiny odpoledne, aby 
si zde všichni přítomní mohli užít čertovského 
rejdění i něžnosti andělských perutí. A opravdu 
– čertů i andělů byl plný sál. Všichni se snažili 
připravit dětem chvíle plné her a zábavy. A tak se 
soutěžilo – s čerty na překážkové dráze, s anděly 
pak v rychlém předávání míče. nechyběly samo-
zřejmě ani písničky v podání skupiny myš a maš. 
A kdo by snad zapomněl, jak to bylo se Sněhur-
kou a zlou macechou, mohl se podívat na pohád-

kové představení v podání dětí z dramatického 
kroužku ze ZŠ laudova, pod vedením Šárky 
Dvořákové.
Vyvrcholením celého odpoledne byl příchod mi-
kuláše, který s pomocí andělů dětem rozdal ba-
líčky se sladkou odměnou.
Poděkování za pěkné odpoledne patří samozřej-
mě všem organizátorům, zejména pak Pekárně 
erika – erice Řezníčkové.

Druhý mikulášský podvečer byl připraven 5. pro-
since v kulturáčku na Bílé hoře.

I tady zavládly písničky a vánoční koledy oblíbe-
né skupiny myš a maš, veselé soutěže a dobrá ná-
lada. Závěr večera samozřejmě patřil mikulášovi 
a andělovi s čertem, na které se těšili po celou 
dobu všichni přítomní. nemohlo chybět rozdá-
vání dárků a sčítání hříchů – čerti však odcházeli 
s prázdným pytlem a všechny hodné děti si od-
nášely sladkou odměnu.

můžeme se tedy těšit na mikulášské radovánky 
zase za rok!

-ras-

Mikuláš přišel i do Řep!
Začátek prosince je každoročně spojen s nadílkou Mikuláše a jeho pomocníků. Nejinak tomu bylo i letos. Svatý Mikuláš, čerti 
a andělé naši městskou část navštívili hned dvakrát.

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Foto: -ras- Foto: -ras-
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 5. 1.   Tříkrálový koncert smíšeného sboru sv. Jiří z Vraného nad 
Vltavou pod vedením Alfonse limpoucha. 
Začátek od 18 hodin. kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

12. 1.   My Way – nejslavnější písně Franka Sinatry v podání orches-
tru Archioni Plus pod vedením michala macourka. Začátek od 
17 hodin. kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

26. 1.   Komorní smíšený sbor Byzantion pod vedením evy komár-
kové (řecko-byzantská a slovanská hudba východní evropy 
a přední Asie).
Začátek od 17 hodin. kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

30. 1.   Vystoupení taneční skupiny GERI pod vedením l. Prouzové. 
Začátek od 13 hodin. Denní stacionář, vstupné dobrovolné.

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

Zájemci o zasílání kulturních programů a aktualit z Domova se mohou 
přihlásit na e-mailu: kultura@domovrepy.cz.
Tel.: 277 003 564, mobil 774 401 337.

K Šancím 50, Praha 17 – Řepy, tel.: 277 003 564, 774 401 337, 
www.domovrepy.cz.
Spojení: bus č. 264, zastávka Škola Řepy.

Domov sv. karla Boromejského – leden 2014

Hudební projekt 
členů kapely FUNKY 
PARLIAMENT a Milana 
Kanaloše

Vstupné Kč 40,-

www.pruhon.cz

18. ledna od 19 h

Kulturáček na Bílé Hoře

Pátek 14. 2. - neděle 16. 2.
Valentýnský víkend

Budou pro vás připraveny 
speciality americké kuchyně, 
vystoupí jazzová kapela J. J. 
Jazzmen s Martinou Bártovou  
a budeme promítat filmy  
o New Orleans. V neděli bude 
velký valentýnský bál pro děti 
s hudebním vystoupením  
a valentýnskými maskami  
o ceny.

Kulturáček na Bílé Hoře

www.pruhon.cz Další informace na: 777 320 390, info@mysamas.cz
www.kulturacek.cz

Muzikálový kurz v Kulturáčku na Bílé Hoře
➤  S profesionálními herci, zpěváky a tanečníky

➤  Přijímáme děti na 2. pololetí!

➤  �Probíhá�vždy�ve�čtvrtek�(od�15:30),�dle�zájmu�
případně�i�v�pondělí�nebo�úterý.



Kulturní program leden 2014
Kulturní centrum Průhon 
Kulturáček na Bílé Hoře

www.pruhon.cz

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

11.1. od 14 a 17 h, 12.1. od 14 h, 
25.1. od 14 a 17 h, 26.1. od 14 h
Artistické vystoupení

Cirkus bude!
Odpoledne pro celou rodinu s artistickým 
vystoupením skupiny Mistral.
Vstupné dobrovolné

Pátek 17. 1. od 19 h
V hospůdce v Kulturáčku

Večer s kytarou
Oblíbený večer s kytarou k posezení, zpěvu i poslechu.
Vstupné dobrovolné

Neděle 5. 1. od 15 h
Tříkrálové odpoledne

Jaroslav Hutka
Odpoledne plné písniček známého písničkáře 
pro děti i dospělé. Povánoční atmosféra, pohoda 
pro rodiny, dospělé i děti.             Vstupné Kč 60,-

Sobota 18. 1. od 19 h
Cigánský fláky v Hendrixovskym hávu

Le Beng 
Hudební projekt členů kapely FUNKY PARLIAMENT 
a Milana Kanaloše.
Vstupné Kč 40,- 

Vám přeje mnoho kulturních 
zážitků a úspěšný start  
do nového roku 2014 

Vám nabízí:
•	 kulturní a společenské akce na klíč
•	 pronájem sálu, salonku a zázemí
•	 zajištění firemních akcí vč. cateringu

Vám nabízí:
•	 kurzy digitální fotografie
•	 pronájem ateliéru
•	 portrétní fotografii

Neděle 19. 1. od 15 h
Dětské divadélko

Zimní pohádka 
Liduščino divadélko
Vstupné Kč 45,- 

Pátek 17. 1. od 19 h
V hospůdce v Kulturáčku

Večer s kytarou
Oblíbený večer s kytarou k posezení, zpěvu i poslechu.
Vstupné dobrovolné

Pátek 14. 2. - neděle 16. 2.
Připravujeme!

Valentýnský víkend
Budou pro vás připraveny speciality americké kuchyně, 
vystoupí jazzová kapela J. J. Jazzmen s Martinou Bártovou  
a budeme promítat filmy o New Orleans. V neděli bude 
velký valentýnský bál pro děti s hudebním vystoupením  
a valentýnskými maskami o ceny.

Pátek 31. 1. od 19 h
V hospůdce v Kulturáčku

Večer s kytarou
Oblíbený večer s kytarou k posezení, zpěvu i poslechu.
Vstupné dobrovolné

Neděle 2. 2. od 15 h
Dětské divadlo

Příběhy z boudy
Nezávislé divadlo
Vstupné Kč 45,-

KC Průhon, ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 1024/10, 163 00  Praha - Řepy, tel. 601 324 849, www.pruhon.cz
Kulturáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 439/14, 163 00  Praha - Řepy, tel. 601 324 845, www.kulturacek.cz
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Vánoční náladu přinesly 16. prosince do Domova sv. karla Boromejského 
děti ze Základní školy U Boroviček.
Pod vedením učitelky lucie Řehořové nacvičily pásmo vánočních koled, 
které předvedly nejdříve klientům v denním stacionáři. Zazněly zde snad 
všechny nejznámější české koledy. Pásmo bylo vkusně doplněno mluve-
ným slovem o narození Ježíše. následně prošly i jednotlivé pokoje, kde 
kouskem vánoční nálady, písničkou, přáníčkem či perníčkem obdarovaly 

i ležící nemocné pacienty. na tvářích babiček a dědečků bylo vidět do-
jetí a potěšení z písniček, které měli možnost díky této milé návštěvě 
vyslechnout.
na všech účinkujících dětech byla patrná radost z jejich vystoupení, kterou 
předávaly nejen zpěvem, ale i podáním ruky, pohlazením nebo krátkým 
povídáním s pacienty Domova.

-ras-

Dobročinná aukce 
v Domově sv. Karla Boromejského

Foto: -ras-

Dne 14. listopadu proběhla v Domově tradiční dobročinná aukce, 
která měla za cíl zábavnou formou poděkovat sponzorům a přátelům 
Domova za jejich celoroční podporu. Do aukce bylo zahrnuto celkem 
63 předmětů, které pro tento účel darovali příznivci Domova. Draženy 
byly obrazy, šperky, zajímavé knihy, sklo, porcelán, koberce, výrobky 
z patchworku a další předměty (např. masážní stroj na unavené nohy 
nebo vysoce výkonný vysavač).

Aukci zahájila představená – sestra konsoláta a mezi hosty přivítala 
starostku městské části Praha 6, Ing. marii kousalíkovou. Poté se slova 
ujal profesionální licitátor michael hliněnský, který povzbuzoval pří-
tomné k přihazování. Za nejvyšší částku 6 100 kč se vydražila sada CD 

s biografií elvise Presleyho. Celkový výtěžek činil téměř 74 tisíc kč a po-
slouží na nákup zdravotnického materiálu a pomůcek pro inkontinentní 
osoby.
hosté odcházeli spokojení, že mohli Domovu a jeho pacientům přispět 
a odnášeli si hodnotné dárky. Poděkování si zaslouží všichni, kteří do 
aukce věnovali předměty a též všichni, kteří dražili. V neposlední řadě 
patří velký dík za vynikající občerstvení šéfkuchaři Domova Vítu michál-
kovi a dárci Davidu Růžovi, který tabuli ozvláštnil loďkou plnou sushi, 
včetně wasabi, omáček a dřevěných hůlek. Přinesl tak do podzimní 
atmo sféry Domova kousek exotiky.

Ing. Monika Straková,
Domov sv. Karla Boromejského

Foto: -ras-

Předvánoční pohlazení v Domově

Foto: archiv Domova Foto: archiv Domova
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Začíná výběr účastníků ze Středočeského 
kraje do druhého běhu interaktivního vzdě-
lávacího programu občanského sdružení 
Amelie Návrat do zaměstnání po onkologic-
ké nemoci. 
Alena klabanová pracovala celý život jako 
účetní nebo hlavní účetní ve středně velkých 
i velkých firmách. Pak onemocněla rakovinou, 
uzdravila se a nyní je doma. Chce se vrátit do 
zaměstnání – ale nedaří se jí to: „hledám prá-
ci již rok a půl a zatím bez úspěchu,“ říká. Teď 
ale doufá, že se to změní. Je jednou z účastnic 
prvního běhu vzdělávacího programu občan-
ského sdružení Amelie Návrat do zaměstnání 
po onkologické nemoci, do kterého v září na-
stoupilo 9 žen a 3 muži. Ten by je k vytoužené-
mu zaměstnání měl dovést. 
Další zájemci ze Středočeského kraje se nyní 
mohou hlásit do druhého běhu programu. Za-
číná v polovině ledna, trvá 5 měsíců a zahrnuje 
11 dvou až tří dílných seminářů, samostatnou 
i skupinovou práci a individuální poradenství. 
Skupina se schází průměrně dvakrát až třikrát 
týdně, nejčastěji v dopoledních hodinách.

Vzdělávací program občanského sdružení 
Amelie podpořený finančními prostředky 
evropského sociálního fondu cíleně snižuje 
vnitřní i vnější bariéry, které lidem po onkolo-
gické nemoci brání v návratu do zaměstnání. 
• Posiluje schopnost účastníků hledat práci 

profesionálně a s vírou v úspěch. 
• nabízí jim k řešení situace, kterými budou 

pak procházet v zaměstnání. 
• Umožňuje jim vyzkoušet si vše nanečisto. 
• Účastníci absolvují dvě simulovaná 

výběrová řízení u spolupracujících 
zaměstnavatelů. 

• Program podporuje sdílení a vzájemnou 
pomoc lidí v podobné životní situaci.

• Rozhodne-li se zaměstnavatel přijmout 
účastníka programu, může získat mzdový 
příspěvek.

• Dva z účastníků přijme do zaměstnání 
 Amelie.

Ve druhém cyklu programu je místo pro maxi-
málně dvacet účastníků. mohou se do něj hlásit 
zájemci ze Středočeského kraje v produktivním 
věku, kteří jsou vyléčení (jejich nemoc ustou-
pila a onkologický nález je negativní) a pobírají 
některý stupeň invalidního důchodu. 

Vzdělávací program návrat do zaměstná-
ní po onkologickém onemocnění má celkem 
4 cykly, byl zahájen v dubnu 2013 a skon-
čí v březnu 2015. Je financován z eSF pro-
střednictvím OP lZZ a ze státního rozpočtu 
čR a díky tomu je pro účastníky zdarma. Více 
informací na webových stránkách Amelie:  
http://www.amelie-os.cz/cz/zamestnavani ne-
bo kontaktujte: Terezu Žílovou (vedení projektu), 
e-mail: projekteu@amelie-os.cz, tel: 608 458 302, 
Jitku Polanskou (komunikace a PR), e-mail:  
pr@amelie-os.cz, tel: 602 233 774.

Úvodem všechny přítomné přivítala starostka městské části Praha 17, 
Bc. Jitka Synková, jejíž proslov byl již s nádechem nadcházejících vánoč-
ních svátků. V podobném duchu se nesl i koncert pro jubilanty. martin 
mattes zahrál na altsaxofon známou vánoční píseň „have yourself a merry 
little Christmas“, následovala skladba J. S. Bacha, v podání marie Dzha-
nezashvili, kterou jsme v průběhu koncertu mohli slyšet hrát ještě jednou, 
ve skvostně podané etudě č. 12, od Fr. Chopina. Díky těmto skladbám jsme 
měli příležitost vychutnat si krásný zvuk nového koncertního křídla Pet-
rof, které ZUŠ získala díky přispění Úřadu městské části Praha 17. nemo-
hu ovšem zapomenout ani na hravou kytarovou skladbu v podání Venduly 
heřmánkové v jejího učitele, mgA. Davida holého, a hlavně na vystoupení 
pěveckého sboru pod vedením mgA. evy kováříkové. To bylo pomyslnou 

třešničkou na dortu. Jsem si jistá, že všem přítomným se koncert velmi líbil 
a z tváří jubilantů bylo více než zřejmé, jak jsou potěšeni tímto dárkem. Při 
gratulacích, které následně přijímali od starostky Bc. Jitky Synkové, jsme 
mohli slyšet mnoho vřelých slov z jejich úst. Tak vše nejlepší do dalších let!

listopadovými jubilanty jsou: Anna kroupová, libuše Vnoučková, marie 
laňová, marie Zahálková, libuše Volfová, marie maxová, emilie koláčková, 
milena Urbánková, Růžena černá, Stanislav kolář, Radomír Putman, Zdeň-
ka Dolejšová, libuše Sladká, Jaromír Oršel, miloslava Šárová, marie Pilná, 
leopold herman, Albert Chmelař, Božena koudelková, Zdeňka kalinová, 
Pavel Chvátal, Anna kupková a Věra marková.

-mish-

Poslední oslava řepských jubilantů v roce 2013
Ve čtvrtek 21. listopadu odpoledne jsem zamířila do ZUŠ Blatiny na setkání řepských jubilantů. Přiznám se, že jsem nečekala, 
že to bude setkání tak… noblesní. Dámy z matriky MÚ i ZUŠ měly vše pečlivě připravené a z atmosféry bylo cítit, že jim záleželo 
nejen na každém detailu, ale hlavně na těch, kterým toto odpoledne patřilo. 

Návrat do zaměstnání po onkologickém onemocnění

Foto: -mish-

Foto: -mish-
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Programy pro řepské seniory
Klub seniorů Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17, Socháňo-
va 1221, Praha 17. Vstup volný. klub vede Jana Tvrd-
ková. 
Program v lednu: 7. 1. Výhled a tvoření plánu na 
rok 2014 s mgr. m. čermákovou a Janou Štěpánko-
vou, 14. 1. Beseda s panem Pernesem – předsedou 
Rady seniorů čR, 21. 1. Beseda s paní litošovou na 
téma inkontince, 28. 1. Volný program.

Klub aktivního stáří (KLAS)
každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, kulturáček 
na Bílé hoře, ke kulturnímu domu 14, Praha 17. 
Vstup volný. klub vede miluše Pražáková.
Program v lednu: 6. 1. Výhled a tvoření plánu na 
rok 2014 s mgr. m. čermákovou a Janou Štěpánko-
vou, 13. 1. Volný program, 20. 1. Oslava jubilantů 
– k poslechu nám zahraje p. kotas, 27. 1. Beseda 
s paní mikšovskou na téma potraviny a zdravá vý-
živa.

Klub seniorů Řepy (KSŘ)
každou středu, vždy od 9 do 11 hodin v klubu 17, 
Socháňova 1221, Praha 17. Vstup volný. klub vede 
Josef Procházka. 
Program v lednu: 8. 1. Výhled a tvoření plánu na 
rok 2014 s mgr. m. čermákovou a Janou Štěpánko-
vou, 15. 1. Volný program, 22. 1. Volný program, 
29. 1. Beseda s panem Pernesem – předsedou Rady 
se niorů čR.

Klub Gemini (zdravotně znevýhodnění)
každé v pondělí, vždy od 15.30 do 17.30 hodin, nízkoprahové zařízení klub 17, Socháňova 1221, 
Praha 17. Vstup volný. klub vede majka hallerová.  
Program na leden: Volný program v termínech – 6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1. 

kluby provozuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou pra-
covnice recepce CSZS v Bendově ulici 1121 při osobním jednání nebo telefonicky na číslech 
235 314 141, 235 313 182, mobil 777 575 117 – v době od 7 do 15.30 hodin.

 PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Leden v
15. 1. Turnaj ve hře WII –

basketbal. klub k.m.R. na ZŠ Dědi-
na. Od 14.15 do 15.45 hodin. Pro děti 
a mládež od 7 do 15 let. Zdarma.

18. 1. Keramická sobota – pro děti i další 
zájemce, kteří nemají čas na pravidelné 
kroužky. Od 10 do 12 hodin a od 12 do 
14 hodin. keramická dílna.
Cena za dvouhodinovku 50 kč pro děti, 
150 kč pro studenty do 26 let a 250 kč 
pro dospělé. Rodinná vstupenka (1 ro-
dič + 1 dítě) 250 kč. Přihlášky předem 
na tel.: 235 323 333 nebo 
gabriela.lasikova@ddmp6.cz.

31. 1. Dílna malování na sklo – pro děti 
a mládež od 9–15let. Cena 50 kč za jed-
nu dvouhodinovku. Od 10 do 12 hodin 
a od 12 do 14 hodin. keramická dílna. 
Pololetní prázdniny.
Přihlášky předem na tel. 235 323 333 
 nebo gabriela.lasikova@ddmp6.cz.

31. 1. Namaluj si svou kachničku – pro děti 
a mládež od 9–15let. Cena 50 kč za jed-
nu dvouhodinovku. Od 10 do 12 hodin 
a od 12 do 14 hodin. Ateliér DDm. Polo-
letní prázdniny.
Přihlášky předem na tel. 235 323 333 
 nebo gabriela.lasikova@ddmp6.cz.

31. 1. Prázdniny v klubu – šipky, stolní fot-
bal, Wii, kulečník, internet a stolní hry. 
Pro děti a mládež 9–15 let. Od 10 do 
15 hodin. Zdarma.

Jarní prázdniny Prahy 6: lyžařský tábor 
v Peci pod Sněžkou.

Podrobné informace o všech programech 
 najdete na www.ddmp6.cz

Mgr. Jana Němcová

U Boroviček 1, Řepy • Tel.: 235 323 333

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

Pozvání do Klubu 17
nízkoprahové zařízení klub 17 sídlí v Socháňově ulici naproti kulturnímu centru Prů-
hon. Vstup zdarma pro všechny děti a mládež od 6 do 18 let. Otevřeno v úterý, ve stře-
du a v pátek od 15 do 19 hodin. Tématem měsíce ledna je „Praha – naše město“.
1. 1. – Státní svátek – zavřeno. 3. 1. – Volný program. 7. 1. – kvíz o našem městě 
(Praha) 8. 1. – Vytvoř z keramiky sochu, která by mohla zvelebit Řepy, 10. 1. Známé 
osobnosti Prahy a co o nich víme, 14. 1. – Jak si představuješ, aby vypadala naše měst-
ská část. namaluj, vymodeluj nebo jen povídej, 15. 1. – Glazování soch, 17. 1. – Pražský kulturní život, 21. 1. – hra „labyrint“ – třeba o ceny :o), 
22. 1. Sněhové hrátky na zahradě (stolní hry), 24. 1. – Filmový večer: film, který se odehrává v Praze, 28. 1. – Výlet do centra Prahy s klubem 17, 
29. 1. koláž z časopisu: Řepy, 31. 1. Den pražských příběhů: Báje, pověsti, povídky. -red-
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MC Řepík 
informuje
milí rodiče, 
rádi bychom vás pozvali do našeho mateř-
ského centra Řepík, které se nachází v Ben-
dově ulici 1121/5, v budově Centra sociálně 
zdravotních služeb (mezi školkami Bendova 
a Pastelka):

mC Řepík nabízí pestrý program pro rodiny 
s dětmi od pěti měsíců do předškolního věku 
pro aktivní trávení volného času. 
každý den probíhají školičky pro (pra-)rodiče 
s dětmi, kde si děti pohrají, výtvarně tvoří, za-
cvičí si a zatancují, zazpívají s kytarou či klá-
vesami, seznámí se s angličtinou a maminky si 
nad šálkem kávy nebo čaje vyměňují své zkuše-
nosti. Příjemné prostředí s kvalitně vybavenou 
hernou jen umocňuje doslova rodinnou atmo-
sféru.

každý měsíc také pro děti a rodiče nabízíme 
zajímavé čtvrteční programy, např.: 16. 1. od 
16.30 loutkové divadlo kOZlík s pohádkou 
O pyšné čarodějnici, dále pak 23. 1. od 16 h 
tvořivou výtvarnou dílnu s Anitou pro děti od 
tří let s rodiči. na obě akce je nutné se přihlásit 
předem.

Více na http://mc-repik.webnode.cz/
Silvie Faletti, 

předsedkyně MC Řepík

26. listopadu dopoledne se konalo v ob-
řadní síni městského úřadu poslední vítání 
občánků v letošním roce. Tentokrát dámy 
z matriky maminkám a jejich miminkům 
domluvily nádherné pěvecké vystoupení 
dětí ze ZUŠ Blatiny, pod vedením mgA. 
evy kováříkové. Celé písničkové pásmo se 
neslo v duchu pohádky O perníkové cha-
loupce a bylo skutečně kouzelné. Jako po-
každé, i tentokrát dětem popřála šťastný 
a spokojený život starostka Bc. Jitka Syn-
ková a předala jim zlaté přívěsky ve tvaru 
čtyřlístku. maminky dostaly kytičku. Jako 
vzpomínku na hezké chvíle ještě obdrží 
dvd a fotografie s celým průběhem slav-
nosti. 

Dodatečně přejeme i my: hodně zdraví 
všem a klidné dětství miminkům!

Slavnostního vítání občánků se účastnili: 
monika Dudková, Jakub luterán, Taťjana 
Vaculíková, Stanislav horňák, eliška ho-
chmanová, Filip čajkovský, kateřina Blaž-
ková, Šimon Vochoc, klaudie mlejnská, 
Tadeáš Volník, Barbora Ščuglíková, Andrea 
Dostálová, Jiří lobl, David mitáček, Franti-
šek Frajer, eva Richtrová, Oldřich novotný, 
nikol Šarajová, kateřina Škvárová, kristy-
na Frčková, Bruno kroupa.

Informace pro rodiče
Vítání občánků na řepské radnici se mohou 
zúčastnit děti ve věku od 4 do 12 měsíců, 
které mají trvalé bydliště na území měst-
ské části Praha 17 (na základě žádosti 
jejich rodičů). Více informací: v úředních 
hodinách na matrice Úřadu mč Praha 17 
v Žalanského ulici.

-mish-

Vítání občánků s jeníčkem a Mařenkou

Foto: -mish-

Foto: -mish-
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Vánoční jarmark
Adventní atmosféru přinesl na začátku prosince do Základní školy gen-
por. Františka Peřiny, samozřejmě kromě jiného, i vánoční jarmark. 
 Akce se konala 3. prosince v pracovišti v laudově ulici a 4. prosince pak 
jarmark své brány otevřel v ulici Socháňově.
Tato tradiční akce potěšila žáky i rodiče, kteří měli možnost si přijít do 
školy vybrat z pestré nabídky výrobků svých dětí. A bylo opravdu z čeho 
vybírat. nazdobené stoly nabízely příchozím spoustu krásných malič-
kostí, které jsou zkrátka nezbytné k dotvoření té správné adventní a vá-
noční výzdoby. ke koupi zde bylo množství svícnů, přáníček, vánočních 
ozdob, oveček, andílků a mnoho dalšího.
Výtěžek z této pěkné akce putuje do Fondu rodičů, z kterého se pak fi-
nancují různé odměny, Scio testy, výzdoba školy či data projektory.

-ras-

V „Peřince“ se bude 
hledat poklad!
ZŠ genpor. Františka Peřiny v Socháňově ulici představila 
rodičům hru, která jejich dětem – tedy budoucím 
prvňáčkům – ulehčí vstup do školy, pobaví je a seznámí 
s prostředím školy. 

25. listopadu ZŠ genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici vítala budoucí 
prvňáčky. A upřímně: tato škola má skutečně co nabídnout! V průbě-
hu tohoto setkání mě několikrát napadlo, jak by bylo fajn být dítě-
tem! moci se tak připojit do dění na této škole! Pro budoucí žáčky je 
třeba připravena hra „honba za pokladem“. V ní se budou setkávat 
při plánovaných pěti pondělcích se svými budoucími učiteli. hravou 
formou se seznámí s prostředím, takže je na začátku jejich školní 
docházky nic nepřekvapí. Z pohledu rodiče mě nesmírně zaujal pří-
stup ředitelky mgr. Jarmily Pavlišové a všech zúčastněných ze strany 
školy. Je patrné, že se zde přemýšlí i o drobných detailech a také se 
zde důsledně plánuje. A je jedno, zda jde třeba o metodu čtení pro 
prvňáky nebo o projekty zaměřené na prevenci šikany, kriminality, 
atd. Jsou připraveni na děti s poruchami učení, ale i na děti nadané, 
je zde školní psycholog, děti prochází Scio testy – a jsou v nich ne-
smírně úspěšné! Je tedy jisté, že se první školní den, který v příštím 
roce vychází na pondělí 1. září, nemá nikdo čeho obávat. -mish-

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Co se děje 
v ZŠ genpor. fr. Peřiny

Mám cit pro…
Předvánoční doba bývá již tradičně časem setkávání, besí-
dek a vystoupení. nejinak tomu bylo i v Základní škole genpor. 
Fr. Peřiny v Socháňově ulici, kde se v polovině prosince usku-
tečnilo velké vánoční představení s názvem „mám cit pro…“
Vystoupení bylo realizováno v několika reprízách, pokaždé s velkým 
úspěchem.
Ve dvouhodinovém programu se představily děti ze všech tříd školy, 
každá třída s krátkým představením s jiným tématem. A tak bylo mož-
no spatřit tanec, zpěv, recitování, ale i mnohé pohádky – v rozličných 

úpravách. Dokonce diváci měli možnost zhlédnout červenou karkulku 
hned ve čtyřech světových jazycích najednou. Zkrátka, program, který 
připravila učitelka marie Dvořáková, a ve kterém účinkovalo na 460 žá-
ků, byl naprosto dokonalý. Vynikající nejen zpracováním jednotlivých 
scének, ale i výbornými kostýmy všech dětí.
Závěrem zbývalo jen poděkovat a popřát všem šťastné a veselé Vánoce 
– toto přání znělo nejen z úst ředitelky školy mgr. Jarmily Pavlišové, 
ale i starostky Bc. Jitky Synkové či místostarosty mgr. Bořka černov-
ského.
nezbývá než se těšit na další krásná vystoupení v „Peřince“.

-ras-

Foto: -ras-
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1 Usnadňujeme začátek prvňáčkům 
–  nízký počet žáků v 1. třídách, bezplatný kurz předškoláků, 

alternativní metody nácviku čtení

2 Komunikujeme s rodiči a veřejností 
–  škola je nositelem prestižní značky Rodiče vítáni a ekoškola

3 Vychováváme dětskou osobnost 
–  zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka

4 Učíme se jazyky 
–  anglický jazyk od 1. třídy, později na výběr další cizí jazyk 

(německý, ruský, španělský), výjezdy do zahraničí

5 Učíme se činnostně 
–  netradiční způsoby výuky, moderní trendy v pedagogice

6 Učíme se pracovat s informacemi 
–  moderní interaktivní třídy, odborné pracovny, počítačové učebny

7 Integrujeme 
–  práce s žáky s poruchami učení, práce s nadanými dětmi a s žáky 

cizinci

8 Máme školní poradenské pracoviště 
–  školní psycholog, speciální pedagog, metodik prevence 

a výchovný poradce

9 Sportujeme 
–  třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, atletický, softbalový 

a volejbalový klub

0 Nabízíme široký výběr volnočasových aktivit 
–  školní družina, školní klub a agentura kroužky

Zápis do 1. tříd
Zápis žáků do prvních tříd základních škol v Městské 

části Praha 17 pro školní rok 2014/2015 bude 
probíhat ve středu 5. února a ve čtvrtek 6. února 2014, 

vždy od 14 do 17 hodin.

ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Praha-Řepy 
na obou pracovištích školy:

Socháňova 19/1139
Laudova 10/1024

ZŠ Jana Wericha, Praha-Řepy
Španielova 19/1111

Více informací na www.repy.cz.

Střípky ze ZŠ u Boroviček
28. listopadu 2013 proběhla ve společenském sále na marjánce v Pra-
ze 6 školní akademie k 15. výročí založení naší školy. Děti si se svý-
mi učiteli připravily vystoupení a ukázaly tak rodičům a příbuzným, 
co všechno zvládnou. na závěr akademie si část učitelů připravila 
pro děti pohádku „O veliké řepě“ v maďarštině, aby jim dokázala 
platnost hesla Jana Ámose komenského – „kolik řečí umíš, tolikrát 
jsi člověkem“. Vstupné na akademii bylo dobrovolné a použije se na 
zakoupení očkování pro děti v Africe. Dalším „vstupným“ byly konzer-
vy a granule pro psí útulek Bouchalka v Buštěhradě. moc děkujeme 
rodičům a našim žákům, že se do této akce zapojili. V podobných 
akcích budeme nadále pokračovat. 
Ve čtvrtek 5. prosince mikuláš, andělé a čerti z naší školy vyrazili do 
stacionáře Domova čtyř světů u Boromejek. Připravili si pro babičky 
a dědečky adventní pásmo proložené lidovými písničkami, které by si 
mohli zazpívat společně. Za odměnu dostali klienti stacionáře i jejich 
milé pracovnice od mikuláše a andělů perníčky. 
Chceme poděkovat paní ředitelce i rodičům za podporu těchto akcí. 
letos jsme Domov navštívili již po třinácté. Těší nás, že naše děti 
mají o nacvičování zájem a nevadí jim nacvičování brzy ráno před 
vyučováním. A poděkování patří i panu učiteli hubáčkovi za hudební 
doprovod a Ing. monice Strakové, která pro nás v Domově vystoupení 
zajišťuje. 

Za ZŠ U Boroviček Lucie Řehořová

ZŠ Jana Wericha
Praha-Řepy, Španielova 19/1111

pořádá

ve středu 15. 1. 2014 

od 10 do 17 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte si prohlédnout prostory školy, seznámit se 

s programem a aktivitami, které škola žákům nabízí.

Od 17 hodin je připravena informativní

Schůzka pro rodiče 
budoucích prvňáčků

Pro předškoláky bude opět na jaře  
probíhat v 10 lekcích bezplatný kurz 
„Škola hrou aneb do školy se těšíme“.

Více informací naleznete na našich školních webových stránkách 
www.zs-jana-wericha.cz

Proč právě k nám?
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Vánoční světýlka 
v MŠ Bendova

Světýlková slavnost je součástí adventního programu v naší mateřské 
škole. Školka, která je úplně celá vyzdobena světýlky, a lampionový 
průvod jdoucí kolem ní přináší s sebou tu pravou předvánoční náladu. 
nadílku od mikuláše a program s čertíkem na zahradě zajišťuje klub 
rodičů. letos nadělovali adventní kalendář Orion a lentilkovou figur-
ku, sponzorsky zajistili rodiče různé reklamní předměty včetně časo-
pisů Sluníčko. 
Celý rozzářený podvečer potěšil všechny příchozí, domů odcháze-
ly děti s blikající a svítící žárovičkou, na památku z naší světýlkové 
slavnosti. Výzdobu celé školky připravily paní učitelky. Ta letošní je 
zvonečková, aby všem přinesla „rozcinkané a veselé Vánoce“.

Mgr. Ivana Panochová, ředitelka školky

Foto: -ras-

Zdravé zuby
na všech pracovištích mŠ laudova proběhl v měsíci listopadu preventiv-
ní program dentální hygieny. Studentky 4. ročníku zubního lékařství Uk 
připravily pro děti poučnou pohádku, doprovázenou poutavými obrázky. 
Za pomoci této pohádky se děti naučily základní technice čistění a to na 
velkých modelech zubů. Děti viděly zubařské nástroje a studentky jim sro-
zumitelně, s ohledem na věk, vysvětlily, k čemu slouží, jak se s nimi pra-
cuje a že z nich nemusíme mít žádnou obavu. Důležitou součástí celé akce 
byl aktivní nácvik čistění zubů vlastním kartáčkem, individuálně každým 
dítětem. 

Vendula Picková

Mateřská škola – základ 
úspěšné školní docházky
Vstup do základní školy je pro dítě významným mezníkem na jeho 
cestě k samostatnosti, začlenění se a uplatnění v lidské společnosti. 
Škola klade na děti nové požadavky v oblasti učení, schopnosti kon-
centrace pozornosti, spolupráce s kolektivem, rozvíjení uplatnění 
vlastního náhledu a iniciativy při získávání dalších informací.
Záleží na mnoha okolnostech, zda budou první zkušenosti se školou 
příjemné nebo naopak přinesou dítěti pocit neúspěchu a selhání. ne-
ní-li tedy dítě dostatečně zralé na vstup do školy, nejsou-li všechny 
jeho vývojové oblasti na potřebné úrovni, může být ohroženo rizikem 
školního neúspěchu, neprospíváním a rozvojem specifických poruch 
učení.
V mateřské škole lAUDOVA se speciálními třídami vytváří zkušení 
pedagogové dětem vhodné podmínky pro budoucí úspěšné zvládá-
ní školní docházky pomocí nabízených aktivit a cvičení, které vedou 
k všestrannému dětskému rozvoji tak, jak to ukládá Rámcový vzdě-
lávací program pro předškolní vzdělávání. Poskytujeme ovšem také 
nadstandardní formu péče o předškolní děti, a sice cílené stimulační 
programy: „metoda dobrého startu“ (autorky J. Swierkoszové) a ve 
druhém pololetí „edukativně stimulační skupiny“ (autorek J. Bedná-
řové a V. Šmardové). Tento program je s účastí rodičů.
Díky práci pedagogů se tato mateřská škola stává významným činite-
lem k úspěšnému zvládnutí nástupu do základní školy.

Mgr. Michaela Mikulová, učitelka

Křest medové kuchařky
Včelařský spolek z Řeporyj sdružuje včelaře i z okolních městských částí, 
kterými jsou Řepy, Stodůlky, Třebonice, Zadní kopanina, Zmrzlík, holyně, 
Slivenec i sousedních obcí Ořech a Zbuzany.
V roce 2014 oslaví již 115. výročí svého trvání a je nejstarším včelařským 
spolkem na území dnešní Prahy a jedním z nejstarších v celé české repub-
lice. Včelařský spolek pro Prahu vznikl až v roce 1906 a známému majiteli 
železářství J. V. Rottovi ho pomáhali založit právě řeporyjští včelaři.
hlavní oslavy proběhnou v červnu a září 2014, ale byly zahájeny již v pro-
sinci 2013 vydáním kuchařky „VeleTUCeT meDOVÝCh ReCePTŮ PŘímO OD 
VčelAŘe“. V kuchařce je nejen 144 receptů na jídla a nápoje, jejichž pod-
statnou součástí je med, ale právě i informace o tom, jak byl spolek zalo-
žen a jaké byly jeho začátky.
kuchařku pokřtila slavnostně starostka Řeporyj Ing. marcela holovská 
a autoři Tomáš Přecechtěl a Vladimír Glaser. Více o spolku a kuchařce najde-
te na www.vcelinorech.cz a ke koupení bude ve vybrané síti knih ku pectví.

Vladimír Glaser
Předseda ZO ČSV Praha 5 - Řeporyje
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Foto: -mish-

V polovině listopadu starostka městské části Praha 17, Jitka Synková, 
a místostarosta martin marek přišli do klubu seniorů Řepy, aby zde slav-
nostně předali mimořádné ocenění. čtyři členové klubu dostali z jejich 
rukou Certifikát a knihu českých rekordů. Stali se totiž držiteli čeSkÉhO 
RekORDU jako nejstarší třistasedmiletá štafeta v běhu na 4x100 m, která 
kdy tuto trať běžela. Do knihy byli zařazeni řepští senioři Josefína kolaří-
ková, marie novotná, Antonie Vohradská a Jan Schöbel. 
Tuto vzácnou knihu si mohou zvídaví občané Řep půjčit v knihovně Centra 
sociálně zdravotních služeb v Bendově ulici. Certifikát s rekordem je na 
straně osm. 
každý, kdo má zájem, si také může pustit celou reportáž čT 4 z červnových 
Pražských seniorských her s naší řepskou štafetou na internetu, na webo-
vých stránkách: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani//10618392889-
-sportovni-hry-senioru/21347129413/

Za český rekord seniorů může náhoda, zvědavost a nenápadný letáček na 
recepci v CSZS, který zval pražské důchodce na seniorské hry na Stadion 
mládeže na kotlářce, v Praze 6. Poslední disciplínou červnových her byla 
smíšená štafeta v běhu na 4x100 m. Řepské seniory zaujala podmínka, že 
jeden člen štafety musí být starší sedmdesáti let. čT 4 celé hry natočila 
a odvysílala několikrát v televizi. naše Josefína kolaříková byla vidět na 
startu a honza Schobel jako finišman. honzík běžel náš poslední úsek ja-
ko srnka, než uviděl těsně vedle dráhy fandící a tleskající mladá děvčata. 
Zastavil a divil se moc, proč mu tak tleskají, když je poslední. Tleskání se 
změnilo v pokřik, že musí ještě kousek běžet, až za cílovou čáru. Což ne-
věřícně po několika vteřinách udělal. mnohem později jsem si uvědomil, 
že jsem viděl běžet na 4 x 100 metrů nejstarší štafetu v životě, která by 
mohla být zařazena v české Guinessově knize rekordů! na mS i na me vete-
ránů závodí i starší borci, ale štafety se tam neběhají. než se náš rekord po 
čtyřech měsících stal skutečností, museli jsme doložit Agentuře Dobrý den 
na čtyřicet nejrůznějších dokladů! největší zásluhu na našem rekordu má 
Rada mč, která nám Certifikaci 2 000 kč zaplatila a dva nejmenovaní řepští 
sponzoři, kteří nám zaplatili nádherné knihy. 
Děkujeme všem našim příznivcům za pomoc. V květnu 2014 máme v plá-
nu náš rekord ještě podstatně vylepšit. nejen věkově, ale i časově. hlavně 
tím, že každý člen štafety bude o jeden rok starší. máme ještě v záloze pří-
slib účasti letitého a rychlého turisty, Pepíčka Šubrta, kterému je 93 let. 
kdyby někdo nemohl běžet, tak nám rád pomůže. Bereme ho všemi deseti. 
S Pepíčkem by byl průměrný věk naší čtyřčlenné seniorské štafety nesku-
tečných a těžko překonatelných 83 let.

Josef Procházka, předseda nového Klubu seniorů Řepy,
klubu přátel zdravého pohybu a rozumu

Řepští senioři jsou v knize 
českých rekordů

V novém roce opět o přední 
místa i medaile!
V prosinci skončila první část naší sportovní sezóny. nutno podotk-
nout, že opět celkem úspěšně. Družstvo mladších žákyň, vedené tre-
nérkou lenkou malinkovičovou, začalo opět „okupovat“ druhou ligu, 
což je vzhledem k jeho mládí velkým úspěchem. Družstvo starších 
žákyň, vedené trenérem Janem hrašnou si udržuje v soutěži šesté 
místo, a to je také považováno za úspěch. extraligové družstvo kade-
tek, vedené trenérem Slávkem honzíkem, nakonec splnilo svůj první 
cíl a postoupilo do finálové šestky extraligy. 
Účastníky této skupiny, bojující o titul, budou ještě družstva Olympu 
Praha, VŠ Plzeň, Vk Prostějov, kP Brno a Sokola Štemberk. Zápasy 
této skupiny započnou již 11. ledna.
Družstvo prvoligových juniorek, vedených trenérkou evou Rackovou, 
splnilo také svůj cíl. V základní skupině obsadilo nakonec slušné třetí 
místo, což znamená postup do finálové skupiny, kde se bude hrát 
o co nejlepší umístění v 1. lize juniorek.

naplno se také rozjela naše volejbalová přípravka. Chodí do ní děv-
čata od sedmi do jedenácti let. Pod vedením trenérů kamily litter-
bachové, martina Šauera a lenky malinkovičové zde dělají své první 
volejbalové krůčky. k nadějným volejbalistkám určitě patří Rozálie 
lautnerová či eliška Šolínová.

DRUŽSTVO PRVOLIGOVÝCH JUNIOREK SK ŠPANIELKA  ŘEPY

VŠEM SPORTOVNÍM FANOUŠKŮM I NAŠIM PŘÁTELŮM PŘEJEME VŠE 
NEJLEPŠÍ A HODNĚ  ŠTĚSTÍ I ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2014!

Jaroslav Honzík, předseda SK Španielka

Veškeré informace o tomto družstvu, i celém sportovním klubu, 
dostanete u předsedy klubu J. honzíka na tel. 737 375 831.

SK ŠPANIELKA ŘEPY
informuje

ŠPANIELKA

Ř E P Y

ZÁVĚREČNÁ TABULKA 1. LIGY JUNIOREK sk. C
1.   TJ č. kostelec 58 b.
2.  Slavia h. králové 39 b.
3.  Španielka  Řepy 33 b.
4.  Sokol Pardubice 17 b.
5.  TJ  Turnov 15 b.
6.  TJ Škoda  m. Boleslav 12 b.

foto: M. Malinkovič



V dnešním vydání Řepské sedmnáctky a v několika dalších, se na přání vás 
čtenářů, vrátíme ve vzpomínkách k místním živnostníkům. 
Současně tak plním vaše další přání, ve kterém si žádáte více historie pře-

devším v obraze. 
Zajímavostí je, že na be-
sedách s vámi se nejvíce 
vzpomínají hlavně hos-
pody, taneční sály spo-
jené s divadlem a kultu-
rou a v neposlední řadě 
také sport, hlavně Sla-
voj, Sokol a Orel. O tom 
všem bylo v minulosti již 
napsáno mnohé. Při na-
šem posledním setkání 
jste však zmiňovali řep-
ské pekárny, zahradníky 
a také koloniály. Tak te-
dy v tomto čísle přináší-
me fotografie věnované 
jednomu z nich – tedy 
koloniálu „U Škopů“. Ta-
dy se v dobách minulých 
dalo koupit vše, co bylo 
řepským hospodyňkám 
třeba.

Jaroslav Hájek,
zastupitel

Okénko do řepské historie
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Foto: archiv Jaroslava Hájka

Dnes ulice Žalanského a v pozadí vlevo zmiňovaný koloniál „U Škopů“. Vpra-
vo dnes již neexistující dům číslo 20, který byl původně již v roce 1816 oblí-
beným a vyhledávaným hostincem majitelů Martina a Anny  Zvoníčkových. 
V roce 1858 tento dům koupila Kongregace sester řádu sv. Karla Boromej-
ského, která v něm hostinec zrušila. (Novou licenci na provozování hostin-
ské činnosti tím získal protější dům číslo 23, dnes hasičárna.) Po zrušení 
hostince se tento dům přestavěl a stal se domovem dozorců ženské trestni-
ce a také posledním bydlištěm legendárního loupežníka Václava Babinské-
ho. Ten v něm v prvním okně v přízemí zprava, také skonal.

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Pohled z opačné strany, kdy koloniál „U Škopů“ je částečně vpravo ještě 
vidět. V pozadí statky Bubníků.

Také se tradovalo, že prý „U Škopů“ byla káva nejlepší. Dnes to již 
samozřejmě neposoudíme. Jisté však je, že originální obal od jejich kávy 
v mém historickém řepském archivu rozhodně nechybí.

U Boroviček – Tato ulice v horních starých Řepích je pokračováním 
sídlištní ulice Skuteckého. Vede nejprve kolem zahrádkářské kolo-
nie a pak po horním okraji bývalých, dnes rekultivovaných skládek. 
Pokračuje vedle bikrosové dráhy a nově zrekonstruovaného kultu-
ráčku až k východní hranici městské části, kde sídlí Dům dětí a mlá-
deže Prahy 6.
Dříve tu rostly borovice – odtud tedy název. Ostatně kousek dál, 
směrem k motolu, je borovicový háj, kde se prý v sezóně dají sbírat 
houby. Jako mnoho starých řepských ulic i tato se dříve jmenovala 
jinak – od roku 1935 Arbesova. Po pojení Řep k hlavnímu městu v le-
tech 1968–1973 však byla přejmenována, protože v obci nesmí být 
dvě ulice stejného názvu.

Jan Bösser

U BOROVIČEK
ŘEPY – PRAHA 6

Foto: Jan Bösser
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V pražských Stodůlkách v části zvané háje nedaleko hájčího dvora, těsně 
za hranicí naší městské části, při železniční trati z Prahy do Zličína a hosti-
vic, nachází se téměř neznámý barokní kostelík nalezení sv. kříže. 

Historie 
V místě, kde stojí kostelík, tábořila v roce 1742 vojenská posádka císařovny 
marie Terezie, pod velením jejího manžela vévody Františka Štěpána lot-
rinského. Jejím úkolem bylo vypudit z Prahy nepřátelskou francouzskou 
a bavorskou posádku. Při kácení stromu dne 6. srpna 1742 nalezl jeden 
voják v něm zarostlý kovový kříž. Odevzdal jej vévodovi, který si ho pone-
chal na památku. Později jej předal císařovně. když v roce 1743 císařovna 
přijela do Prahy, aby zde byla korunována na českou královnu, navštívila 
také místo, kde tábořilo vojsko jejího manžela. na tomto místě, kde byl 
nalezen kovový kříž, položila základní kámen ke stavbě kostelíka, který 
měl být z jejího rozkazu posvěcen na titul nalezení svatého kříže. Dne 
25. srpna 1754 byl kostelík posvěcen pražským arcibiskupem hrabětem 
Janem mořicem Gustavem manderscheidem za přítomnosti císařovny ma-
rie Terezie. Dnes již není známo, kde se nachází onen nalezený kovový kříž. 
kostelík v této době stál zcela o samotě na zalesněném ostrohu. Jeho du-
chovním správcem byl ustanoven libocký farář, jehož povinností bylo slou-
žit v něm tři mše svaté ročně, a to dne 3. května, u příležitosti svátku na-
lezení svatého kříže (tento svátek byl po II. Vatikánském koncilu zrušen), 
25. srpna, v den výročí posvěcení kostela a 14. září, ve svátek Povýšení 
svatého kříže. k libocké farnosti patřil kostelík do roku 1787. 
V témže roce však nástupce marie Terezie, císař Josef II, v rámci jím pro-
váděných církevních reforem, kapli vyňal z církevního užívání. Opuštěná 
kaple poté pomalu chátrala. Sloužila jako přístřeší potulným živlům, což 
bylo příčinou její devastace. 
V roce 1892 se zchátralého kostelíku ujal německy mluvící český duchovní 
mons. karl Jänig, který jej vlastním nákladem za pomoci inženýra Františ-
ka Zelenky, majitele nedalekého hájčího dvora, nechal opravit. 25. srpna 
1892 byl kostelík znovu posvěcen. náboženský život se však do něj vrátil 
jen nakrátko, a tak byl opět odsouzen k pomalému chátrání. k jeho větší 

opravě došlo počátkem osmdesátých a v devadesátých letech 20. století. 
Poškozené ozdobné dveře s cheruby byly nahrazeny jednoduchými. Vyba-
vení interiéru bylo nenávratně ztraceno či zničeno. Po opravě přibližně do 
roku 2006 byl kostelík příležitostně využíván farností sv. Jakuba Staršího 
v Praze Stodůlkách. Poté nebyl využíván až do jara roku 2011. 

Současnost
V současné době je kostel v soukromém vlastnictví. Ze strany majitele je 
kostelíku věnována náležitá péče. Díky jím provedeným bezpečnostním 
opatřením je interiér kostelíka ušetřen vandalských útoků.
V květnu roku 2011 kostelík získal vlastního správce. Interiér byl vyčištěn 
a připraven ke konání bohoslužeb. Od června roku 2011, poprvé v historii, 
jsou v tomto kostelíku konány pravidelné nedělní bohoslužby začínající 
v 9 hodin. kostel bývá otevřený zpravidla od 8.30 hodin. Po skončení bo-
hoslužby v cca 9.45 hodin se uzavírá. V uvedeném časovém intervalu je 
možné si prohlédnout a fotografovat jeho interiér. 
Postupně bylo pořízeno zatím skromné vnitřní vybavení. Tvoří jej dvě řady 
po třech dřevěných lavicích, umožňující pohodlné sezení pro 18 osob. Tyto 
lavice daroval kostelíku evangelický farář Filip čapek, Th.D., z Třebechovic 
pod Orebem. nedávno dovezené harmonium značky lindholm čeká na to-
ho, kdo by byl ochoten na něm hudebně provázet bohoslužby. 
Všichni, kteří se rozhodnou k nedělní návštěvě kostelíka nalezení svatého 
kříže, jsou srdečně zváni. Bližší informace a vaše dotazy budou správcem 
kostelíka zodpovězeny na e-mailové adrese: kaple.sv.krize@seznam.cz. 

Dostupnost
kostelík stojí mimo zástavbu při železniční trati č. 122 zvané Pražský se-
mmering. nejbližší stanice městské dopravy je zastávka na znamení Bílý 
Beránek v ulici Jeremiášově směrem do Řep, která je obsluhována autobu-
sovými linkami č. 214 a č. 225. Odtud cesta ke kostelíku trvá cca 3 minuty. 
Ze zastávky se dáte asi 50 m zpět, podejdete železniční viadukt a po scho-
dech a přímo po cestě vysypané jemným štěrkem se dostanete k železniční 
trati. Poté půjdete přímo po štěrkované cestě podél železniční trati a asi 
po 100 metrech jste u kostelíka. 

Z podkladů ThDr. JUDr. Leo Salveta, Th.D., Dr. h. c.

Kostel Nalezení svatého kříže v Praze Stodůlkách

Fotografie kostela z roku 1919.

Kostelík v dnešní podobě.



Kurzy ve II. pololetí 
školního roku 2013 - 2014 
Kulturní centrum Průhon

Pro nejmenší
BROUČEK - dopolední kombinovaný program pro 
děti okolo 2 let (3x60 min., 100 Kč / lekce)
Cvičení pro rodiče s dětmi okolo 2 let (45 min., 800 Kč) 
ŠIKULKY - výtvarná výchova pro rodiče s dětmi 
okolo 2 let (60 min., 1.000 Kč)

Cvičení, jóga
Sportovky  - 6 - 10 let, všestranná sportovní příprava - 
atletika, míčové hry i netradiční sporty (90 min., 700 Kč) 
Cvičení pro děti - 4 až 7 let (45 min., 600 Kč)
Aerobik a gymnastika pro dívky - 7 až 11 let 
(60 min., 700 Kč)
Cvičení po ženy - aerobik-mix, pilates, zumba, body-
styling (60 min., 70 Kč / lekce) 
Integrální jóga - pro dospělé (90 min., 1.200 Kč)
Jóga v denním životě  - pro začátečníky a mírně 
pokročilé - pro dospělé (105 min., 1.200 Kč)
Jóga v denním životě na podporu vitality - pro 
dospělé (105 min., 1.200 Kč) 

SPORTOVKY – OCHUTNÁVKA!
V pondělí 20. ledna v 16.00 zveme všechny kluky i holky těsně předškolního i školního věku na ukázkovou 
lekci SPORTOVEK do tělocvičny v ZŠ Laudova.

Keramika, výtvarka
Keramika - pro děti od 5 let (90 min., 1.400 Kč) a pro 
dospělé (90 min., 2.100 Kč) 
Výtvarná výchova - pro děti od 5 let (90 min., 1.200 Kč) 
Malba a kresba - pro dospělé (90 min., 1.800 Kč)

Jazyky
Angličtina pro děti - pro děti 6 až 9 let (45 min., 900 Kč)
Angličtina, němčina, francouzština - pro dospělé 
(90 min., 1.800 Kč)
Čeština pro cizince - pro děti i dospělé (60 min., 
1.400 Kč)

Informace o volných místech: tel. 601 324 846
Zápis: na uvedeném pracovišti denně 13.00 - 19.00 hod.

Sportovky jsou všeobecná sportovní průprava vhodná 
zejména pro děti, které se zatím nevěnují nějakému sportu. 
Cílem je vytvořit u děti pozitivní vztah k pravidelné pohybové 
aktivitě a pak už tak moc nezáleží na tom, jestli budou nějaký 
sport provozovat na výkonnostní úrovni nebo jen rekreačně. 
Sportovky jsou pro děti výbornou přípravou na pozdější 
přechod do nejrůznějších sportovních oddílů. 

Do cvičení je zařazena atletika, gymnastika, míčové hry  
i netradiční sporty (frisbee, kanjam apod.). Trénink je zaměřen 

Turistika
ŤAPKA - turistický oddíl pro děti od 5 let (60 min., 800 Kč) 

Hudba, tanec, divadlo
Sólový zpěv (klasika, populár) - pro děti od 6 let 
(45 min., 1.800 Kč) i pro dospělé (45 min., 2.700 Kč)
Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, housle, 
kytara - pro děti od 6 let (45 min., 1.800 Kč) i pro 
dospělé (45 min., 2.700 Kč) 
Hudební přípravka - pro děti 5 až 8 let (45 min., 1.200 Kč)
PIŠKOTKY - tanec a balet pro děti od 5 let 
(3x45 min., 1.200 Kč) 
Akrobatický rock´n´roll - přípravka pro děti 
6 až 12 let (600 Kč)
STONOŽKA - dramatický kroužek pro děti od 6 let 
(90 min., 900 Kč) 

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 6-Řepy, pracoviště ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 
1024/10, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.pruhon.cz, kurzy@pruhon.cz, tel. 601 324 846

na rozvoj obratnosti, vytrvalosti, síly, rychlosti a celkové 
koordinace. Děti si osvojí základní sportovní dovednosti, 
posílí pevnou vůli, schopnost zdravého sebeprosazení, ale  
i týmové spolupráce a to vše za pomoci her, soutěží a závodů.

Sportovky vede sportovní instruktor Jarda, kterého někteří 
znají z našeho letního příměstského tábora. 

Doporučený oděv: elastické krátké kalhoty (legíny, trenýrky), 
tričko, sálová obuv.
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atletika, míčové hry i netradiční sporty (90 min., 700 Kč) 
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(60 min., 700 Kč)
Cvičení po ženy - aerobik-mix, pilates, zumba, body-
styling (60 min., 70 Kč / lekce) 
Integrální jóga - pro dospělé (90 min., 1.200 Kč)
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pokročilé - pro dospělé (105 min., 1.200 Kč)
Jóga v denním životě na podporu vitality - pro 
dospělé (105 min., 1.200 Kč) 

SPORTOVKY – OCHUTNÁVKA!
V pondělí 20. ledna v 16.00 zveme všechny kluky i holky těsně předškolního i školního věku na ukázkovou 
lekci SPORTOVEK do tělocvičny v ZŠ Laudova.

Keramika, výtvarka
Keramika - pro děti od 5 let (90 min., 1.400 Kč) a pro 
dospělé (90 min., 2.100 Kč) 
Výtvarná výchova - pro děti od 5 let (90 min., 1.200 Kč) 
Malba a kresba - pro dospělé (90 min., 1.800 Kč)

Jazyky
Angličtina pro děti - pro děti 6 až 9 let (45 min., 900 Kč)
Angličtina, němčina, francouzština - pro dospělé 
(90 min., 1.800 Kč)
Čeština pro cizince - pro děti i dospělé (60 min., 
1.400 Kč)

Informace o volných místech: tel. 601 324 846
Zápis: na uvedeném pracovišti denně 13.00 - 19.00 hod.

Sportovky jsou všeobecná sportovní průprava vhodná 
zejména pro děti, které se zatím nevěnují nějakému sportu. 
Cílem je vytvořit u děti pozitivní vztah k pravidelné pohybové 
aktivitě a pak už tak moc nezáleží na tom, jestli budou nějaký 
sport provozovat na výkonnostní úrovni nebo jen rekreačně. 
Sportovky jsou pro děti výbornou přípravou na pozdější 
přechod do nejrůznějších sportovních oddílů. 

Do cvičení je zařazena atletika, gymnastika, míčové hry  
i netradiční sporty (frisbee, kanjam apod.). Trénink je zaměřen 

Turistika
ŤAPKA - turistický oddíl pro děti od 5 let (60 min., 800 Kč) 

Hudba, tanec, divadlo
Sólový zpěv (klasika, populár) - pro děti od 6 let 
(45 min., 1.800 Kč) i pro dospělé (45 min., 2.700 Kč)
Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, housle, 
kytara - pro děti od 6 let (45 min., 1.800 Kč) i pro 
dospělé (45 min., 2.700 Kč) 
Hudební přípravka - pro děti 5 až 8 let (45 min., 1.200 Kč)
PIŠKOTKY - tanec a balet pro děti od 5 let 
(3x45 min., 1.200 Kč) 
Akrobatický rock´n´roll - přípravka pro děti 
6 až 12 let (600 Kč)
STONOŽKA - dramatický kroužek pro děti od 6 let 
(90 min., 900 Kč) 

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 6-Řepy, pracoviště ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 
1024/10, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.pruhon.cz, kurzy@pruhon.cz, tel. 601 324 846

na rozvoj obratnosti, vytrvalosti, síly, rychlosti a celkové 
koordinace. Děti si osvojí základní sportovní dovednosti, 
posílí pevnou vůli, schopnost zdravého sebeprosazení, ale  
i týmové spolupráce a to vše za pomoci her, soutěží a závodů.

Sportovky vede sportovní instruktor Jarda, kterého někteří 
znají z našeho letního příměstského tábora. 

Doporučený oděv: elastické krátké kalhoty (legíny, trenýrky), 
tričko, sálová obuv.

SLužBy
•  MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 

i o víkendech. PeCInA Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

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

•  HODINOVÝ MANŽEL, mAlOVÁní, ŠTUkOVÁní, kOmPleTACe 
 nÁByTkU. f.seher@seznam.cz Tel.: 603 305 211

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

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

•  Hájek – zedník živnostník. 
Provádím veškeré zednické, obkladačské, malířské 
a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstrukce bytů, 
kanceláří a domků. Okolí Prahy 5, 6. Tel.: 777 670 326

•  !STĚHOVÁNÍ! Stěhování všeho druhu, odvoz 
nepotřebných věcí k likvidaci. Doprava po Praze zdarma. 
 Tel.: 777 227 840

•  Zpracování účetnictví, personalistiky, daň. evidence, 
zastupování na úřadech, osobní návštěva u klientů. 
Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny. Tel.: 731 515 392

•  Opravy obuvi a brašnářského zboží, výroba a opravy 
ortopedické obuvi i na poukaz ZP. Broušení nožů – nůžek. 
makovského 1222 (pasáž) a Plzeňská 104. 
 Tel.: 257 314 190, 605 266 561

•  www.obsluhakotelen.cz Tel.: 728995661

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

•  Naučím – doučím španělštinu. Děti, studenty, dospělé. 
U mě doma v Řepích, odpoledne i večer, do střední 
úrovně. Tel.: 602294352, khs.praha@tiscali.cz

•  TELEVIZNÍ OPRAVNA STODŮLKY, BÖHMOVA 1982/5. 
(m. lužiny, Bus 225), otevřeno Po a čt 15 – 18:30, 
ostatní časy po tel. dohodě. klas. TV, lCD. leD, plazmy, 
DVD, setopboxy. Antény, satelity. www.opravuji.cz 
a v.siebert@volny.cz Tel.: 733 311 747.

•  ARMYSHOP – VYBAVENÍ A OBLEČENÍ DO PŘÍRODY – zimní 
bundy, kalhoty, blůzy, námoř. trika, batohy, celty, nože, 
obr. spreje. Bílá hora – čistovická 15, po–pá 15–19 h. 
 www.e-armyshop.cz

•  Firma VRŠEK – PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, včetně so+ne 
(PVC, koberce, plovoucí podlahy, korek). 
 Tel.: 737 409 197

•  Ski servis Nevanova 1045, 1047 v lůžkovinách. 
 Tel.: 733 126 790

•  KUŘÁCI – ODVYKNETE! Tel.: 224 214 617, 604 207 771

•  ! VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ! Vyklízení bytů, sklepů, 
pozůstalostí. Odvoz starého nábytku k likvidaci. 
Stěhování všeho druhu. Odvoz nepotřebných věcí 
k likvidaci. Doprava po Praze zdarma. Tel.: 773 484 056

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

•  TAIJI PRO DĚTI 6-8 LET V MŠ PASTELKA.  
 Info www.mytinova.cz

•  STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ za rozumné ceny. koberce, sedačky, 
křesla, matrace a ruční mytí oken. Dále provádíme 
tepování interiérů vozidel. Cena po dohodě a podle 
rozsahu zakázky.  Info: 733291897

•  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben: opravy i rekonstrukce, 
osvětlení, zásuvky atd. Tel.: 604 516 344

•  PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA, PŘEVODY BYTŮ 
DO OS. VLASTNICTVÍ, zakládání SJV, smlouvy o převodu. 
Právní servis. Tel.: 724 304 603

•  LÍČENÍ A PORADENSTVÍ V OBLÉKÁNÍ. Individuální 
poradenství v líčení, barevné typologii a osobním stylu. 
Vybereme barvy, oděvy i líčení jen pro Vás. kurz pro 1–2 
osoby, abychom se Vám mohli plně věnovat.  
 Tel.: 777252205, www.vizazastyling.cz

•  Hodinový manžel – drobné opravy a práce všeho druhu, 
montáž a demontáž nábytku. r.petkov@seznam.cz 
 Tel: 721460161

•  FIRMA ŠEFL PROVÁDÍ odstranění tapet, štěrkování panelů, 
malování, lakování. Tel.: 235 311 433, 728 990 267

ByTy
•  PRODÁM SLUNNÝ BYT NA BÍLÉ HOŘE. 88m2, lodžie, OV. 

Cihlový dům s výhledem do zeleně, ve vilové zástavbě. 
Prodej bez realitní k. Prosím, aby mi nevolaly Rk. 
 Tel.: 606 061 900

•  VYMĚNÍM BYT 3+0 1 KATEGORIE 67m2 v Řepích za dvě 
garsonky. Spěchá.  Tel.: 728519408

•  RODINA KOUPÍ VĚTŠÍ BYT V ŘEPÍCH. min. 4+1, nejraději 
ve Španielově ul. Platba hotově.  Tel.: 605533626

ZAMĚSTNÁNí
•  KADEŘNICI A MANIKÉRKU přijmu, Žl, P17-Řepy. 

 Tel.: 728 995 661

•  SPOLEČNOST KOLEKTORY PRAHA, a. s. HLEDÁ 
PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE. Požadujeme: úplné střední 
vzdělání, praxe v oboru min. 3 roky, RP sk. B. nabízíme: 
práci v prestižní firmě, 5 týdnů dovolené, zaměstnanecké 
benefity. Pracoviště: hostinského 1618, Praha 5. 
Životopisy zasílejte na: hofmanovam@kolektory.cz

•  PRÁCE Z DOMOVA. Pracujte z domova pro české 
výrobce. Poskytneme vám e-shop, který je již naplněný 
sortimentem od výrobce, kterého si vyberete. Vše vás 
naučíme. Tel. 734 428 448

OSTATNí
•  PRODÁM HROBKU, 6 m2, nA hŘBITOVĚ V ŘePíCh. 

 Tel.: 603331166

•  PŘENECHÁM MRAMOROVÝ HROB V PRAZE NA OLŠANECH. 
levně. Tel.: 721 134 195

•  NOVÝ PENZION HOLIDAY V SRDCI KRKONOŠ – ve Vrchlabí 
herlíkovicích, 300m od sjezdovek. Pokoje s vlastním 
příslušenstvím, zdarma WiFi, parkoviště s kamerovým 
systémem, možnost snídaně i večeře, bufet. Rezervace: 
603296878 nebo na pensionholiday@seznam.cz. 
 www.pensionholiday.cz

•  PRODÁM garáž na ulici makovského. Tel.: 724 07 67 37.

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

parafínové zábaly (ruce i nohy), masáže, 
fotodepilace, neinvazivní laserové metody.

www.studio-giaccomo.estranky.cz 
Nevanova 1070/35

Tel.:  777 681 447  kosmetika, pedikúra, manikúra 
603 509 733  kadeřnictví 
775 682 447  modelace nehtů 
608 222 211  
736 513 425  masáže

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Prodej pánských a dámských 
oděvů za velmi výhodné ceny

Trička již od 49,- Kč

Pasáž Makovského 1143, Praha 17-Řepy 
PO – ČT 9.00 – 18.00, PÁ 9.00 – 17.00

Studio Vám nabízí i bohatý výběr masáží 
a doplňkové služby kosmetického studia 
jako je např. depilace cukrovou pastou 
či voskem a zajímavá ošetření celého 
těla, včetně zábalů, zakoupení dárkových 
poukazů on-line.

Využijte našeho věrnostního programu, 
který Vám nabízí u každé páté návštěvy  
(trvající 60 min a déle) 
slevu v hodnotě 500,– Kč.

Těším se na Vaši návštěvu

NOVĚ OTEVŘENO

Seznamte se s jedinečnou přírodní kosmetikou značky Pevonia Botanica. Elitní kosmetika je 
řadou kosmetických a wellness produktů, které jsou používány v prestižních salonech po celém světě. 
Tváří kosmetiky Pevonia Botanica u nás a dlouholetou klientku je paní Dana Morávková.

Tato kosmetika k nám přichází z USA a obsahuje výhradně přírodní ingredience z hlubin moře 
a rostlinné říše, zpracovány nejmodernějšími high-tech technologiemi. Výsledkem této spolupráce 
jsou vynikající produkty, přinášející klinetkám viditelné výsledky.

Pro bližší informace navštivte 
www.masaze-cocopalm.cz

Studio COCO PALM 
Na Fialce II. 1693/14 
163 00 Praha 17 - Řepy

+420 731 110 950 
coco-palm@seznam.cz

MASÁŽNÍ A KOSMETICKÉ STUDIO

DELIKATESY 
VÍNO ✻ DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

Otevřeno po – pá od 11.00–14.30, 15.00–19.00, So 9.00–12.00

Makovského 1223 (oranžová pasáž), Praha 17-Řepy

Tel.: +420 606 764 011 • e-mail: zarjan@seznam.cz 
http://delikatesyvinodarky.cz

ÚKLID – ŘEMESLA

Tel.: 737 664 548, 702 358 512
E-mail: sluzbyremesla@gmail.com

➢ Nabízíme Vám komplexní 
úklidové a rozšířené řemeslné 

služby.
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Ekologická likvidace autovraků
!! S úředním potvrzením !!

Novější vozy (bourané) možný výkup
Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

VÝMĚNY VŠECH OKEN ZDARMA!!! na pojistnou událost
Doubravínova 335/26, 
163 00 Praha 6-Řepy
Pondělí až pátek: 9–18 hodin 
(nebo dle domluvy)
Tel. i fax: 235 311 411 
Mobil: 774 000 092, 774 000 093
autosklobilahora@seznam.cz 
www.autosklobilahora.cz

NAŠE SLUŽBY 
POSKYTUJEME 
PRO VŠECHNY 
TYPY OSOBNÍCH 
I NÁKLADNÍCH 
VOZŮ / VČETNĚ 
TIR A BUSŮ 
AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

Při výměně lepeného čelního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2014 

v ceně 150 Kč

+

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

včetně veškerých instalací
Za Mototechnou 1114, Praha 5-Stodůlky
tel: 602 318 551     www.stavbyjz.cz

Obchod 
specializovaný 

na krmiva:
Nutram

K9
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Trainer
Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům
Na vybraná krmiva

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba:
Pondělí–Pátek 10.00–18.00,

Sobota 9.00–12.00

FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

163 00  Praha-Řepy
Telefon/fax: 235 310 276
mobil: 604 257 511
e-mail: i.varhulikova@seznam.cz
www.deky-luzkoviny.cz

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

Tel.: 235 301 561 | info@okvet.cz | www.okvet.cz

Pondělí–Pátek : 9-12, 14-20 | Sobota: 9-14 | Neděle: 15-19

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

Žalanského 31/34, Praha 6 - Řepy (u kostela sv. Martina)

	  

	  
HLÍDÁNÍ	  DĚTÍ	  

VE	  VĚKU	  OD	  6	  MĚS.	  DO	  3	  LET	  A	  OD	  3	  LET	  DO	  5	  LET	  
CENA	  OD	  55	  Kč/hod.	  

	  	  	  Nabízíme	  pobyt	  s	  denním	  programem:	  
• Kvalifikovaná	  péče	  (1	  teta	  na	  4	  děti).	  
• Docházka	  dle	  vašich	  potřeb.	  
• Zájmové	  kroužky	  –	  výtvarná,	  hudební	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a	  pohybová	  činnost,	  angličtina.	  
• V	  ceně	  je	  zahrnuta	  strava,	  pitný	  režim	  

	  a	  hygienické	  potřeby.	  
• 	  Pěkné	  prostředí	  se	  zahradou.	  	  	  	  

www.irozmarynek.cz	  
Tel.:	  603	  226	  831	  

Adresa:	  Španielova	  1701/52a,	  Praha	  6	  –	  Řepy	  

	  

OPRAVA A PRODEJ CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
opravy spotřebičů provádíme v bytech zákazníků

251 612 464, 603 466 089
www.servis-chlazeni.cz

OPRAVY ELEKTRONIKY A PRAČEK
251 610 329   www.opravujeme.cz
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774 355 424

Objednejte si hloubkové vysávání  
a čištění koberců, matrací, lůžkovin 
– i plyšáků a zbavte svou domácnost 
skrytého prachu systémem RAINBOW.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 

a MATRACÍ
čisté a provoněné 
matrace 
a lůžkoviny 
bez námahy

☎

AKCE sleva 15% na montáž a výměnu plynového kotle

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

Tel.: 602 310 783     fa.ber@seznam.cz

Kade ̌rnictví Lenka

Makovského 1143/7
Praha – Řepy (žlutá pasáž)
Po – Pá: 8 – 20 hod
Tel.: 775 459 754

! ZAVOLÁME Vám        prozvoňte nás !

777 566 582 www.dluhova-past.cz

POMÁHÁME
lidem v tíživé životní situaci!

•   provedeme analýzu Vaší situace
•   ukážeme cestu z DLUHOVÉ PASTI
•   po dobu spolupráce Vás chráníme 

i před vymahači, exekutory a věřiteli
•   vše s PRÁVNÍ OCHRANOU a STÁTNÍ 

GARANCÍ

DLUHY
EXEKUCE
KONSOLIDACE
DRAŽBY

ODDLUŽENÍ

POTŘEBUJETE 

PŮJČKU?

☎

OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25

  Tel.: 602 266 384, 235 316 609  
  E-mail: jirilansdorf@seznam.cz  

Příjem zakázek nepřetržitě!

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

výměny kuchyňských desek a dvířek
časově se přizpůsobím (i víkendy)

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393
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Ukazujeme Boží lásku praktickým způsobem

www.pochoden-praha.cz
info@pochoden-praha.cz

Na Moklině 672/32
163 00  Praha 17 - Řepy

English club
Klub maminek

EXIT club

Pečo - vařo
Otevřené bohoslužby
Cesty do hlubin Bible

Jsme začínající církví v Řepích. Věříme, že církev 
by měla být přínosem svému okolí, a proto Vás 
srdečně zveme na naše pravidelné aktivity:

Zájmové prográmky již od 1,5 roku
Provoz denně Po–Pá 7.30–18.00 hod.
Celodenní stravování
Víkendové řádění
Prázdninový provoz
Individuální přístup k dítěti
Výuka angličtiny
Bezkonkurenční ceny již od 40 Kč/hod.

KONTAKTUJTE NÁS A MY VÁM RÁDI 
ZODPOVÍME VŠECHNY DOTAZY 

A PROVEDEME VÁS ŠKOLIČKOU!

www.skolkamodrinek.cz

 604 433 057

ŠPANIELOVA 52a,
Praha 17 - Řepy

Opět
v

Řepích

šk
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ka Modřínek

Tel.: 603 447 746 
WWW.NOVYZLICIN.CZ
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CHODBA, ŠATNA

CHODBA

ÚKLIDOVÁ KOMORA

WC

PRODEJNA

SKLAD, SERVIS

Obytný komplex "NOVÝ ZLIČÍN"

bytový dům E 1.NP - přízemí

SKomerční prostory na prodej!
Plocha 140 m²
Ideální pro kavárnu, ordinace, 
kanceláře, showroom a pod.

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

malování • lakování

JAN BÖSSER

          tel.: 603 423 612
bosser@volny.cz

Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

Ú K L I D O V É  P R Á C E Pro mladou rodinu 
hledám ke koupi 
byt 2+1 nebo 3+1 

v Řepích.

BYDLÍM TADY S VÁMI
Poradím, zajistí m, ocením, poskytnu 

právní servis, vyřeším hypotéku, 
najdu výhodnou koupi, prodám, 

pronajmu – PRO VÁS.

Ing. Pavla Chládková
✆ 774 116 505

pavla.chladkova@remax-czech.cz

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
pořádá pro uchazeče o studium ve školním roce 2014/15

        WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ
257 328 786
603 801 321

Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TESTOVÁNÍ IQ
HERNÍ ODPOLEDNE

22. 1. 2014 10 – 15 hod. 
MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává mimořádně nadané 
studenty, kterým poskytuje nadstandardní péči s přihlédnutím k jejich zvláštnostem a 
handicapům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR. 
Specifika školy: nízký počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných 
předmětů, seminářů, jazyků a kroužků; spolupráce s VŠ; vlastní systém hodnocení – 
bodové a slovní; výuka některých předmětů ve výkonnostně nebo věkově 
rozrůzněných skupinách podle vědomostí a zájmů; rodinné prostředí; přátelské vztahy 
mezi studenty a pedagogy; příprava na jazykové certifikáty; individuální vzdělávací 
plány; péče o studenty se specifickými poruchami učení aj. 
Ve školním roce 2014/15 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ) a 
přijímáme také do kvint (z 9. tříd ZŠ). 

Dámský klub Linie
AQUA AEROBIK

Zápisy do kurzů únor – červen 2014

14. a 16. 1. 2014
v 19.30 – 20.30 h

ve vrátnici bazénu N. Butovice
Mezi školami 2475, Praha 5

Kurzy vždy v úterý a čtvrtek 20 – 21 h
Cena 3 800 a 3 200 Kč

Zahájení kurzu 4. a 6. 2. 2014

tel.: 602 805 633 
PhDr. Hana Jenčová

www.klublinie.cz

H •R •A •Č •K •Y
Otevřeno	 PO	–	ČT	 9–17.30
	 PÁ	 9–16

Makovského	1145	
(žlutá	pasáž)

Praha	17	-	Řepy

KuPOn	
na	slevu	10	%	
na	celý	nákup

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou, 
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

Dlouholetá praxe–20 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž přímo od výrobce! 
Dodání od 3 do 7 dnů!   Záruka 42 měsíců!

Tel.: 777 208 491  e-mail: info@har.cz  www.har.cz

mobil: 603 421 185
telefon: 257 950 255
www.gelingen.cz

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 
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MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty

Chcete u nás inzerovat? • Tel. 234 683 531, 234 683 544, 720 524 688
e-mail: redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.cz

 •  Efektivní, správné a dlouhodobé HUBNUTÍ

 •  Každý den 5 nutričně vyvážených a chutných pokrmů

 •  Dlouhodobé udržení nové váhy bez Jo-jo efektu

 •  Cena jídelního setu od 250 Kč / Den

 •  Řepy - ROZVOZ ZDARMA

Nejlepší KRABIČKOVÁ DIETA

www.chutnadieta.czVolejte zdarma 

    800 100 977

Provádíme technické, evidenční, dovozové a přestavbovéprohlídky pro osobní a nákladní automobily (do 3,5t).

www.STKMOTOL.cz
Emise tel.: 257 216 489

Úřední hodiny: Po, St 7 - 17 hod., Út, Čt 7 - 15 hod.

Plzeňská 215b
Praha 5

tel.: 257 210 963

STK Repy 4:STK Repy 7.10.2013 11:48 Stránka 1

Znovu otevřena provozovna kadeřnictví 
v ulici Bazovského 1230, Praha 6 – Řepy 

Vám nabízí své služby.

☎ 606 379 780
Pracovní doba: Po – pá 10.00 – 19.00 hod. 
     So dle objednávek

Každá desátá návštěva SLEVA!

Kadeřnictví SOŇA
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www.SdruzeniRepy.cz – Zájmové Sdružení Řepy Vám přináší ověřené služby z naší městské části.
Pokud využijete jednu z níže uvedených služeb či obchodů, nemělo by se Vám stát, že byste nebyli spokojeni. Pokud by se 
Vám to i přesto stalo, neváhejte nám napsat na stránkách www.SdruzeniRepy.cz o Vaší zkušenosti a budeme hledat nápravu.
PIŠTE, HODNOŤTE a navrhujte nové služby a obchody z naší městské části – Řepy na www.SdruzeniRepy.cz

Kosmetické služby
Moderní studio, ve kterém na 
Vás čeká profesionální péče od 
milé paní kosmetičky za velice 
příjemnou cenu. Comfort studio 
u všech ošetření využívá vysoce kvalitní a osvědčenou kosmetiku, 
kterou zde můžete také sami zakoupit. Široký výběr kosmetiky 
k zakoupení je opět za vstřícné ceny. Jedním z nich je tzv.  Viagra pro 
ženy – Alura gel. 
Produkt příznivě napomáhá vyrovnání hladiny hormonů u žen.
hodnocení kvalita:
hodnocení cena:
COMFORT STUDIO: 773 499 150             http://comfortstudio.wobo.cz/

Víte v Řepích o dobré prodejně s kvalitním zbožím? 
Nebo víte o kvalitně poskytované službě?

Vítáme každý tip na službu či prodejnu z Řep, 
kde jsou podle Vás poskytovány kvalitní služby 

nebo, dle Vaší zkušenosti, prodáváno  
kvalitní a dobré zboží.

Vaše tipy nám pište na TIP@SDRUZENIREPY.CZ

Úklidové služby
Čištění matrací, lůžkovin a koberců 
přístrojem Rainbow. Čištění probíhá ve 
třech fázích: hloubkové vysávání, mokré 
čištění a vysoušení.
Čištění je tím časově náročnější, výsledek 
však je díky tomuto postupu často až 
překvapivý. Máte-li již špinavý  koberec, 
nebo jej už chcete dokonce vyhodit, 
určitě službu vyzkoušejte!
hodnocení kvalita:
hodnocení cena:
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ ŘEPY: 774 355 424                  www.cistenimatraci.cz

Finanční služby – pomoc v tísni
Služba je určena těm, kterým se nedostává financí 
v měsíčním rodinném rozpočtu. Konzultace je 
poskytována zdarma. Pomáhá lidem zorientovat se ve 
složitých životních situacích a společně nalézt optimální 
řešení jejich situace. Potřebujete-li půjčku, přemýšlíte-
li o pořízení spotřebičů na splátky, anebo chcete využít lákavé nabídky 
dovolené na splátky, zkuste vše nejprve konzultovat.
hodnocení kvalita:
hodnocení cena:
DLUHOVÁ PAST – ODDLUŽENÍ: 777 566 582          www.dluhovapast.cz


