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milí čtenáři,
nemohu začít jinak, než nám všem popřát v novém roce hodně zdraví. Redakční rada je kompletní 
a jsem rád, že v ní jsou jak „staří“, zkušení spolupracovníci, kteří jsou zárukou kontinuity, tak i noví 
členové, kteří, věřím, přinesou nové nápady!
Rád bych upozornil na dva rozhovory z tohoto čísla. Jednak rozhovor se zastupitelem a zástupcem 
starostky Tomášem Fingerem a rozhovor s emeritním sólistou a hudebním publicistou Státní opery 
Praha Daliborem Janotou. Za přečtení stojí jistě i článek o slavnostním otevření nové hasičské 
zbrojnice.
krásné lednové dny vám za celou Redakční radu přeje

Jan Bösser,  
předseda Redakční rady

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

Rada MČ Praha 17 mj.:

VZALA NA VĚDOMÍ
•  termín zápisu do prvních tříd městské části 

Praha 17 ve dnech 4. a 5. února 2015 od 14 
do 17 hodin v těchto školách:

–  ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Praha-Řepy, 
Socháňova 1139 na pracovištích 
Socháňova 19/1139 a laudova 10/1024; 

–  ZŠ Jana Wericha, Praha-Řepy,  
Španielova 1111.

PROJEDNALA
•  návrh pravidel hospodaření v období roz-

počtového provizoria na rok 2015 pro měst-
skou část Praha 17.

SOUHLASILA
•  s ustanovením komisí a rad a se jmenováním 

jejích předsedů, členů a tajemníků;
•  s níže uvedenými termíny zasedání Rmč 

a Zmč v I. pololetí 2015:

–  Rmč: 14. 1. 2015, 28. 1. 2015, 
16. 2. 2015, 4. 3. 2015, 18. 3. 2015, 
8. 4. 2015, 20. 4. 2015, 6. 5. 2015, 
20. 5. 2015, 1. 6. 2015, 17. 6. 2015,

–  Zmč: 25. 2. 2015, 29. 4. 2015,  
10. 6. 2015

NESOUHLASILA
•  s umístěním kabelové kioskové transfor-

mační stanice 22/0,4 kV včetně připojova-
cích kabelů 22/0,4 kV v rámci stavby „Praha 
17 - Řepy, na hůrce, provizorní staveništní 
TS pro betonárku euromix, parc. č. 1346/8“.

SCHVÁLILA
•  s účinností od 12. 11. 2014 následující pů-

sobnosti uvolněných členů Rady městské 
části Praha 17:
Mgr. Jitka Synková – starostka MČ – 
oblast školství a kultury; sociální oblast; 
bezpečnost
Tomáš Finger – zástupce starostky MČ – 
majetek; evropské fondy
Jaroslav Hájek – zástupce starostky MČ – 
finance
Martin Marek – zástupce starostky MČ – 
územní rozvoj; životní prostředí; doprava;

•  rozpočtová opatření č. 75 – 82;
•  Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář-

ské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2014;
•  novelu Zakladatelské listiny OPTImIS spol. 

s r. o. z důvodu změny právní úpravy zákony 
č. 89/2012 Sb. a 90/2012 Sb.

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.

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 25. 2. 2015 OD 14 HODIN.
Místo konání: Kulturní centrum PRůHON, Socháňova 1220/27, Praha 17 – Řepy.

Máme novou Redakční radu!
na 3. jednání Rady městské části Praha 17 dne 8. 12. 2014 byla zvolena nová Redakční rada 
ve složení:
Jan Bösser (předseda), mgr. Jitka Synková, Jaroslav hájek, Tomáš Finger, Ing. Jan Decker, 
martina Vojíková Vítková, martin Vaic.
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Vážení čtenáři, 
právě držíte v rukou první Řepskou sedm-
náctku roku 2015, a já vám moc přeji, aby 
vám byla po celý rok milým průvodcem 
a informátorem o dění v naší městské čás-
ti. Doufám, že v našem zpravodaji budete 
i nadále nacházet spoustu zajímavého čtení 
i užitečných informací a budete se k němu 
rádi vracet.
Dovolte mi v krátkosti ohlédnout se ještě za 
závěrem roku loňského, který byl již tradič-
ně spojen s množstvím přátelských setkání, 
přehlídek a vystoupení. mám toto období 
velice ráda a vždy mě těší, když vidím, jaké 
talentované a šikovné děti v našich školách 
máme. Chtěla bych tímto poděkovat všem 
pedagogům, kteří vystoupení s dětmi 
nacvičili a kteří se jim tak obětavě věnují. 
Všechna vystoupení byla opravdu výborná! 
A díky samozřejmě patří i dětem, které od-
hazují trému a do svých vystoupení dávají 
opravdu vše.
Pokud jsem zmínila setkání – musím vzpo-
menout i na naše seniory. Před vánočními 
svátky jsem měla možnost řepské seniorské 
kluby navštívit a mnohdy jsem byla překva-
pená, jakou aktivitou oplývají a jaké plány 
naši senioři na rok 2015 mají. Z celého srd-
ce jim přeji, aby jim tato vitalita vydržela 
a plánované akce, ať již sportovní nebo kul-
turní, se podařilo letos bezezbytku naplnit.

Závěrem mi dovolte popřát nám všem, aby 
ten letošní rok přinesl jen to nejlepší a aby-
chom jej všichni prožívali s úspěchy, radostí 
a hlavně zdravím.

Slovo starostky

Členové Kontrolního a Finančního 
výboru byli jmenováni
na druhém zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 17. prosince 2014 
bylo mimo jiné projednáno i jmenování členů kontrolního a Finančního výboru. 
Zastupitelstvo souhlasilo s navrženým počtem členů výborů – 5 osob a následně 
jmenovalo jednotlivé členy. 

Předsedové těchto výborů byli zvoleni již na prvním zasedání zastupitelstva, 
dne 5. listopadu. 

Omlouváme se čtenářům, že v minulém čísle byla zaměněna jména předsedů obou 
výborů a přinášíme vám přesné složení Finančního i kontrolního výboru.

Finanční výbor
předseda: Ing. Jan černý
členové:  Bc. David Števík, 

Ing. Jaroslava Šimonová, 
Ing. Jan Stupka, Jiří Caha

tajemník: Ing. milena michlová

Kontrolní výbor
předseda: miroslav Bartoš
členové:  Jaroslav Bíro, ladislav Gloser, 

Ing. Pavel Franěk, 
Ing. lubomír lampert

tajemník: Rostislav Raška
Jitka Synková
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Svatá lucie na svůj svátek, který připadá na 
13. prosince, nadělila našim řepským hasičům 
snad ten nejkrásnější dárek. Sbor dobrovolných 
hasičů se právě v tento den dočkal slavnostního 
otevření a předání do užívání hasičské zbrojni-
ce. Poklepání základního kamene budovy se ko-
nalo 26. září 2013 a od 13. prosince 2014 bude 
tato dvoupodlažní stavba sloužit jednotce do-
brovolných hasičů Řepy.
Slavnostní otevření řepské hasičárny proběhlo 
za účasti mnoha vzácných hostů. Role moderá-
torů se skvěle ujali zástupci starostky Jaroslav 
hájek a Tomáš Finger. Přítomni byli nejen členo-
vé zastupitelstva a vedení naší městské části, ale 
samozřejmě také zástupci investora magistrátu 
hlavního města Prahy. Projektanti firmy Bomart 
spol. s. r. o., zástupci TDI: JP Building s. r. o, 
zástupci zhotovitele f. marhold a. s. či zástup-
ce f. komet Pečky. Chybět nemohli ani vedoucí 
představitelé a zástupci okolních hasičských 
sborů a městského sdružení hasičů hl. m. Prahy.
Radost nad dokončeným projektem vyjádřila 
starostka městské části Praha 17, mgr. Jitka 
Synková, která následně předala klíče od zbroj-
nice do rukou nejpovolanějších – tedy nositeli 
vyznamenání „čestný hasič“ a vůdčí osobnosti 
našich hasičů – veliteli lubomíru Spálenkovi. 
Slovy díků ve svém projevu nešetřila ani starost-
ka Sboru dobrovolných hasičů Řepy, mgr. Vero-
nika langerová.
na závěr ceremoniálu zbývalo již jen přestřih-
nout slavnostní pásku a pak se všichni zúčastně-
ní mohli vydat na prohlídku krásné nové budo-
vy. V přízemí si návštěvníci mohli prohlédnout 
garáže pro čtyři zásahová vozidla, sklady, šatny, 
v patrech pak kanceláře, klubovnu, zázemí…
Sbor dobrovolných hasičů Řepy má u nás velmi 
dlouhou tradici. První valná hromada se konala 
již 31. ledna 1892, kdy si zakladatelé do vínku 
dali krásné heslo – „Pro boha, vlast a bližního“. 
Prvním předsedou se stal Josef Bubník a první 
hasičárny se hasiči dočkali v říjnu roku 1893.

Jejich činnost byla úctyhodná, zasahovali 
u mnoha požárů a to nejen v Řepích, ale také 
v sousedství. Za zmínku stojí snad největší 
pořár v řepské historii, požár řepského kláštera 
v září roku 1898. Ten byl likvidován téměř 
týden a pomáhali zde hasičské sbory z malého 
a Velkého Břevnova, Chrášťan, hostivic, liboce, 
Řeporyj, Ruzyně, Stodůlek a Třebonic. 
činnost spolku byla narušena vypuknutím 
1. světové války, ve které spousta jeho členů po-
ložila své životy. 
Jistou obrodu pak hasiči zaznamenali ve třicá-
tých letech 20. století, kdy se rozběhla úspěš-
ná práce s dětmi a roku 1936 spolek získal 
vysněnou stříkačku „STRATílek“ (kterou měli 
možnost obdivovat i účastníci slavnostního 
otevření hasičárny). Prvorepubliková idyla byla 
bohužel zpřetrhána 2. světovou válkou, ve které 
přišli o život i starosta Václav mašek a jednatel 
František mikeš. Za totality pak sbor působil 
pod národní frontou a i ve složitých společen-
ských poměrech udržoval fandovství a lásku 
k „hasičině“.
Sbor byl zařazen do výjezdového plánu hl. měs-
ta Prahy a letiště Ruzyně. V současnosti řepští 
hasiči kromě rutinních zásahů provádějí i zásahy 
z kategorie katastrofálních – jmenujme např. 
jejich účast při ničivých povodních na moravě 
v roce 1997 či v Praze v r. 2002. Výjezdů za po-
slední roky je nespočet, kromě toho se věnují 
práci s dětmi, mládeží, mají družstva mužů i žen, 
podílejí se na mnoha akcích i těch pořádaných 
městskou částí Praha 17.
nezbývá než našim hasičům popřát mnoho úspě-
chů v jejich další činnosti, hodně elánu a radosti 
z nové zbrojnice!

-ras-

V řepích máme novou hasičskou zbrojnici

Nové zbrojnici připili zástupci vedení radnice i hasičského sboru.

Lubomír Spálenka oficiálně převzal klíče.
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Již v minulém volebním období jste 
zastával funkci zástupce starostky 
pro majetkovou oblast. Nyní vám 
k tomu přibyly Evropské fondy. Čemu se 
v této oblasti chcete věnovat nejvíce?
Doufám, že evropské fondy by v budoucnu 
mohly být čerpány ve větším rozsahu. Zále-
ží na tom, jaké programy budou vyhlášeny, 
rád bych však využil všechny, do kterých se 
můžeme jako městská část přihlásit. Chtěli 
bychom, aby se dokončily programy týkající 
se hracích prvků, které již jsou realizovány. 
Rádi bychom také dosáhli na podporu par-
kování v Řepích. konkrétně mám na mysli 
mrkvičkovu ulici a vybudování parkovacího 
domu. Současně bych rád využil fondy ja-
kýmkoliv způsobem, aby se zlevnila naše 
připravovaná výstavba – což je např. bazén, 
sportovní centrum… Všechny tyto a další 
investiční akce. 

Ve vaší  kompetenci je také péče 
o bytový fond. Plánujete nějaké změny?
Bytový fond čítá víc jak 900 bytů a staráme se 
o něj ve spolupráci s Optimisem. Tady bych rád 
změnil jednu věc. Je třeba si ujasnit, zda by ne-
bylo lépe zřídit fond oprav, jako to mají ostatní 
majitelé bytových celků (SVJ) nebo zda budeme 
do bytů investovat tak jako nyní – pouze z roz-
počtu, nikoliv ze zvláštního fondu.
Já osobně chci prosazovat, aby se z každého 
nájmu určitá část ukládala na zvláštní účet 
a následně se z toho investovaly prostředky i do 
obnovy bytů a jejich zařízení – zejména u dlou-
hodobých nájemníků, kteří si plní své povinnos-
ti vůči majiteli. Dnes investujeme do obnovy 
bytů a tyto byty pak znovu soutěžíme. Ale lidé, 
kteří jsou u nás dvacet, třicet let a nejsou s ni-
mi žádné problémy, by si zasloužili případnou 
výměnu kuchyňské linky, vany, linolea, kterou 
bychom jim měli nabídnout. Tady vidím určitou 
rezervu vůči našim podnájemníkům. Doufám, že 
koaliční partneři v radě a zastupitelstvu na to 
budou slyšet. Zatím jsem neměl příležitost tyto 
otázky řešit, ale těším se na to a věřím, že se ty-
to otázky ve prospěch našich nájemníků podaří 
prosadit.
V rámci naší koaliční dohody jsme se dohodli, 
že po ukončené privatizaci budeme dále nabízet 
pouze domy v Jiránkově ulici 1135 a 1136 a by-
tový dům ve Vondroušově ulici č. 1195 až 1198. 
Toto bychom chtěli vyřešit v roce 2015. Jde jen 
o formu, zda budeme prodávat samostatné by-
tové jednotky nebo zda nájemníky požádáme, 
aby si vytvořili bytové družstvo, a prodáme celý 

dům. Já jsem nakloněn tomu, že ta druhá va-
rianta je lepší pro toho, kdo v tom domě bydlí. 
Pokud totiž budeme prodávat jednotlivé byty, 
tak někteří si je prostě nebudou moci koupit, 
protože nedosáhnou na úvěr. Pokud to prodáme 
družstvu, tak si úvěr bere družstvo i za ty, kteří 
na úvěr sami nedosáhnou. Vlastníkem se stává 
družstvo, a kdo si byt nebude chtít koupit, bude 
splácet nájem družstvu.

Jak se díváte na otázku startovacích bytů?
Fond těchto bytů bych rád rozšířil a na tyto byty 
používal prostředky, které nám tady v podstatě 
leží ladem. myslím tím např. pozemky na Bílé 
hoře, které nám nic nepřináší, a v současnosti 
se tam nechystáme stavět. Pokud bychom ty-
to pozemky prodali, za utržené peníze bychom 
mohli nakoupit hotové startovací byty a ty pak 
přidělovat mladým nebo naopak starým lidem. 

Co vám za ten rok a půl na radnici způsobilo 
radost?
Ve spolupráci s architektem mojžíšem a archi-
tektkou kvasničkovou se podařilo zpracovat stu-

dii vzniku náměstí a překrytí Slánské ulice. 
Tuto studii jsem vlastním nákladem nechal 
zpracovat do makety a před volbami sezna-
moval voliče s tím, jak by to mohlo v Řepích 
vypadat. Dnes máme úřad na čtyřech mís-
tech, což je špatně. Já jsem chtěl přesunout 
úřad do Ovusu, zrekonstruovat tam dvě pa-
tra tak, aby se tam vešel. Vedle by vzniklo 
náměstí po likvidaci benzinové pumpy. na 
to však nemám sílu a nenacházím podporu 
u svých koaličních kolegů. Ti mají představu, 
že se buď přistaví budova přímo proti úřadu 
– nebo je tu varianta, kterou mi ukázala paní 
starostka a to je výstavba nového úřadu ved-
le Ovusu na místě promýšleného náměstí. Ta-
hle varianta se mi také velmi líbí. Zatím však 
nedošlo na tohle téma k žádné diskusi, jakým 
směrem se budeme dále ubírat.

Rád byste v Řepích viděl i víceleté 
gymnasium. Máte pocit, že taková škola 
by tady měla smysl?

O tom jsem naprosto přesvědčen, dle mého to 
jsou jednoduché počty. Řepy jsou dvaceti pěti 
tisícové město, každé takové město gymnasium 
má. Je možné sice říkat, že tyto školy jsou na 
dojezdu, ale… Dnes jsou osmiletá gymnasia, 
kam nastupují děti, které ukončí pátou třídu 
a jsou nuceny z Řep každý den jezdit do cent-
ra. Tyto děti jsou dle mého názoru na takovou 
„nebezpečnou“ cestu ještě malé. Gymnasia 
zřízená magistrátem také mnohdy nevyho-
vují představám o moderních školách tak, jak 
by měla. myslím, že škola v laudově ulici, kde 
jsou prostory pronajímány, by byla vhodnou 
va riantou. kromě toho jsou v Řepích další bu-
dovy, kde by gymnasium mohlo být. Třeba by 
mohlo být propojeno i se sportovním centrem, 
které plánujeme stavět. Celé by se to mohlo stát 
gymnasiálním objektem, na jehož provozu by se 
podílel i magistrát.

Co byste si přál v budoucnu změnit?
myslím, že ještě budeme muset vybojovat pře-
svědčení zastupitelů magistrátu, aby navýšili 
prostředky, které přesouvají směrem do obce. 
Obec dostane na jednoho občana 2 400 kč na 
rok. magistrát však dostává 38 000 kč na jedno-
ho pražského občana. Je otázka, zda by neměl 
magistrát svým 57 městským částem těch peněz 
dávat víc. mám totiž pocit, že magistrát s těmito 
velkými prostředky moc hospodařit neumí – ať 
už to je opencard nebo tunel Blanka…

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

otázky pro zástupce starostky tomáše Fingera
Rádi bychom vám na stránkách našeho zpravodaje v sérii pravidelných rozhovorů představili nové vedení naší městské části. 
Tento seriál v minulém čísle odstartoval rozhovor se starostkou Mgr. Jitkou Synkovou, dnes pokračujeme rozhovorem s jejím 
zástupcem pro oblast správy majetku a bytové problematiky, Tomášem Fingerem.

tomáš Finger (60 let)
•  Vystudoval teorii kultury a umění 

v Bratislavě.
•  35 let šťastně ženatý.
•  čtyři dcery a dva vnuci. 
•  V Řepích žije od roku 1992.
•  Zájmy: plavání, kolo, umění…
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letošní první adventní neděle připadla na svátek sv. Ondřeje, tedy 
30. listopad. Stejně jako v letech minulých, tak i letos byl v tento den 
slavnostně rozsvícen vánoční strom naproti obchodnímu centru Ovus. 
Slavnostní akci zahájil krátkým proslovem zástupce starostky martin 
marek, který pozval na podium i starostku mgr. Jitku Synkovou. Ta po-
přála všem řepským občanům krásné adventní období, klidné svátky 
a bohatou nadílku pod vánočním stromečkem. Pak už společně s dět-
mi za hlasitého odpočítávání dala pokyn k rozsvícení stromu, který 
prozářil zimní večer.
následovala vánočně laděná vystoupení dětí z mateřské školy So-
cháňova, Základní školy genpor. Fr. Peřiny a ZUŠ Blatiny, která vy-
kouzlila tu správnou adventní náladu. -ras-

Nadšený potlesk pro oba sbory a jejich sbormistry (na fotce vpředu 
prof. Vladislav Souček a vzadu se sestrou Konsolátou sbormistr Jan Pirner).

Foto: -ras-

Foto: -mish-

třetí adventní koncert
Adventní koncerty v kostele sv. Rodiny při Domově sv. karla Boromejského 
lákají každým rokem velké množství svých příznivců. nejinak tomu bylo 
i v loňském roce. koncert pořádaný třetí adventní neděli, která tentokrát 
připadla na 14. prosince, přilákal takové množství lidí, že bylo nejen obsa-
zeno do posledního místa, ale posluchači stáli kdekoli to prostor kostela 
jen trošku dovolil.
Třetí adventní koncert se již tradičně pořádá pod záštitou mč Praha 17. 
Představená Domova, sestra konsoláta, nejprve poděkovala všem pří-
znivcům a také podporovatelům a předala slovo starostce mč Praha 17, 
mgr. Jitce Synkové. Ta vyjádřila uznání zaměstnancům Domova a popřála 
všem krásný zážitek z poslechu. Tentokrát jsme měli příležitost slyšet nád-
herné hlasy dětského sboru Radost Praha a dívčího komorního pěveckého 
sboru Puellae pod vedením prof. Vladislava Součka a Jana Pirnera. Ten-
to nezapomenutelný zážitek byl ještě pro všechny příchozí vylepšen díky 
drobným dárkům, které byly připraveny u vchodu do kostela a pocházely 
z rukou dětí z řepských základních škol a ZUŠ Blatiny. 
Ještě jednou děkujeme za krásný koncert a přejeme klidný a pohodový 
nový rok 2015.

-mish-

Vánoční strom zazářil
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Začátek prosince je každoročně spojen s nadílkou mikuláše a jeho pomoc-
níků. nejinak tomu bylo i letos. Svatý mikuláš, čerti a andělé naši měst-
skou část navštívili hned třikrát.

mikulášský víkend zahájil večer v kulturním centru Průhon, který se konal 
v podvečer 5. prosince. na příchozí zde čekala nejen nadílka, ale také série 
vystoupení, o které se postaraly děti navštěvující různé kroužky v tomto 
kulturním centru.

nechyběla ani svižná diskotéka. koho by snad nebavil tanec, mohl ve foyer 
vyzkoušet svůj výtvarný talent a zapojit se do výtvarných dílniček.
mikulášské radovánky pak pokračovaly v sobotu 6. prosince v Sokolovně. 
krásně zrekonstruované prostory otevřely své brány ve tři hodiny odpole-
dne, aby si zde všichni přítomní mohli užít čertovského rejdění i něžnosti 
andělských perutí. A opravdu – čertů i andělů byl plný sál. Všichni spo-
lečně dětem připravili chvíle plné her a zábavy. A tak se soutěžilo, tan-
čilo i zpívalo. moderátorské role se ujala Anna Baumová, za mixážní pult 
 usedl DJ Jaroslav hájek. nechyběla ani veselá pohádka o červené karkulce 
a zlém vlkovi. Vyvrcholením celého odpoledne byl příchod mikuláše, který 
s pomocí andělů dětem rozdal balíčky se sladkou odměnou.

Poděkování za pěkné odpoledne patří samozřejmě všem organizátorům, 
zejména pak Pekárně erika – erice Řezníčkové.
mikulášský víkend pak uzavřela veselá after party 7. prosince v kulturáčku 
na Bílé hoře.
I tady zazněly písničky a vánoční koledy, které si děti zazpívaly s mikym 
Zábranským a jeho „toulavou kytarou“. nechyběly ani veselé soutěže 
a dobrá nálada. Závěr večera samozřejmě patřil sv. mikuláši a andělo-
vi s čertem, na které se těšili po celou dobu všichni přítomní. nemohlo 
chybět rozdávání dárků a sčítání hříchů – čerti však odcházeli s prázdným 
pytlem a všechny hodné děti si odnášely sladkou odměnu.
můžeme se tedy těšit na mikulášské radovánky zase za rok!

-ras-

Mikuláš navštívil i řepy

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Anna Baumová v roli moderátorky s čertovským sborem v pozadí.

I malí čertíci museli sv. Mikuláši zazpívat.

Pohádku s napětím sledovali i andělé.

Nadílka sv. Mikuláše v KC Průhon.
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Velkoobjemové 
kontejnery v lednu
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány v pracov-
ní dny ve čtvrtek, pátek v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod 
a v sobotu od 12 do 16 hod. Po celou dobu přistavení bude přítom-
na obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů. VOK nebu-
dou na daném stanovišti zůstávat přes noc.

VOk jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

•  Parkoviště v ul. na moklině (u rest. U hasiče) – 8. 1.
•  ke kulturnímu domu x U Boroviček – 9. 1.
•  Parkoviště Drahoňovského – 15. 1.
•  Parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.) – 16. 1.
•  Parkoviště hofbauerova x Žufanova – 23. 1.
•  křižovatka ul. laudova x k Trninám – 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, podlaho-
vé PVC, umyvadla a záchodové mísy.

Co nelze odložit do VOK
✗   směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné 

nádoby (popelnice, kontejneru) 

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

✗   odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)

✗   elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, 
přehrávače, telefony apod.)

✗   stavební suť

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

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Více než dvě tisícovky divokých zvířat zachránili pracovníci Pražské zvířecí 
záchranky za pět let své působnosti. mezi nejčastější pacienty patří ježci, 
netopýři, poštolky, kachny nebo holubi. Potíže jim způsobily hlavně lidské 

vymoženosti, jako jsou dráty vysokého napětí nebo velké prosklené plo-
chy. často může za jejich problémy i nepořádek, který my lidé zanecháme 
v přírodě. není neobvyklé, že se na zvířatech podepisuje i lidská horlivost, 
kdy se snaží zachránit zdánlivě opuštěné mládě. Už to je důvod proč to 
divokým zvířatům alespoň částečně vrátit.
Pražská zvířecí záchranka se po celou dobu své činnosti potýká s nedo-
statkem financí.  magistrát hlavního města Prahy přestal podporovat tuto 
bohulibou činnost a tak se zachránci musí spolehnout na drobné přispě-
vatele. Těch není tolik, aby to stačilo pokrýt veškeré náklady spojené se 
záchranou zvířat – pohonné hmoty do zásahového vozu, veterinární ošet-
ření, krmivo. 
Ochránci přírody tak stále hledají sponzora a prosí lidi, aby přispěli na je-
jich činnost prostřednictvím veřejné sbírky Zvíře v nouzi 33 55 33 22/0800 
s variabilním symbolem 1111. Věřte, že vám to zvířata jednou vrátí. Ježci 
milují hmyz a zbaví tak vaši zahradu škůdců, poštolky loví přemnožené my-
ši, ptáci vám den zpříjemní zpěvem a to je jen pár důvodů proč se na pomoc 
těmto živočichům nevykašlat. Stačí i malá částka…

ČSOP

pomozte divokým zvířatům, vrátí vám to

Vánoční stromky
Pravidelný svoz, který začíná 25. 12. 2014 do 28. 2. 2015, odve-
ze od nádob se směsným odpadem veškeré volně odložené vánoční 

stromky. Prosíme občany, 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 odpa-
du umístěných v domech, popřípadě 
vnitroblocích, kde se provádí vynáška 
nádob přes prostory objektu. V tomto 
případě odkládejte vánoční stromky 
před objekt, na místo přistavení ná-
dob k výsypu.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

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 – 18.00 hod. (v zimním období 
do 17.00 hod), sobota: 8.30 – 15.00 hodin.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy
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poděkování
Pražská taneční konzervatoř pod vedením profesorky R. khauerové 
připravila taneční vystoupení pro členy klubu seniorů „klas“.
Pro všechny seniorky to byl opravdu nezapomenutelný umělecký zážitek 
a krásné předvánoční pohlazení po duši a za to jim patří veliké díky.
Chceme tímto poděkovat také Janě Štěpánkové z CSZS, která nám toto 
vystoupení zprostředkovala a celý rok se o nás s láskou stará.

M. Maisnerová

pěkný zážitek
Chtěla bych touto cestou poděkovat našim paním matrikářkám za uspo-
řádání krásného odpoledne při setkání jubilantů v kC Průhon, posezení 
s pohoštěním u hezky vyzdobených stolů s kytičkou a dárečkem od sta-
rostky mgr. Jitky Synkové, které proběhlo 4. 12. 2014.
Odpoledne nám bylo ještě zpestřeno hudební vložkou dětí ze ZŠ gene-
rálporučíka Fr. Peřiny, pod vedením pana učitele m. maxanta, i jim patří 
naše díky.

Ještě jednou srdečně děkuji
Jar. Moravcová

Krásný dar pro Klub 
seniorů řepy
O štědrý dar pod vánoční stromeček pro členy klubu seniorů Řepy (kSŘ) 
se postaral jeho předseda JOSeF PROChÁZkA. V minulém roce získal 
v rámci české republiky ocenění SenIOR ROkU 2014, které bylo sponzo-
rované nemalou sponzorskou peněžní částkou.
PePA, jak ho v klubu oslovujeme, ukázal krásnou lidskou stránku svého 
JÁ a 50% ze své odměny věnoval členům kSŘ na rozvoj jejich činnosti.
Zaslouží si proto vysoké společenské ocenění a zviditelnění. Žádný in-
validní senior nemá peněz nazbyt, a proto mu za jeho štědrý dar moc 
děkujeme.

Děkujeme mu i za to, že úspěšně vede náš seniorský 
klub, a že senioři mč Praha Řepy se dostávají do pod-
vědomí Prahy, české a Slovenské republiky prostřednic-
tvím senzačních seniorů Sen Sen. 
Přejeme mu hodně zdraví a železnou vůlí pokračovat 
v započaté práci.

Vděční členové Klubu seniorů Řepy.

Nejhezčí koledníci
nejhezčí, nejmilejší a srdíčku nejbližší koledníci zavítali mezi nás dne 
10. prosince.
Přišlo nám totiž zazpívat koledy 25 dětí ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny pod 
vedením učitelky Jany kalinové.
Za kytarového doprovodu paní učitelky zazpívaly a navíc nám rozdaly 
dárečky, které vlastnoručně vytvořily. Udělaly nám, babičkám a dědeč-
kům, moc velkou radost.
A neodešly ani od nás bez ocenění. malá, drobná sladkost, kytička pro 
paní učitelku a upřímný potlesk – to byly naše dárečky pro ně.
Spolu s dětmi jsme si v závěru zazpívali koledu „narodil se kristus Pán“ 
a slzičky radosti a dojetí nedaly na sebe čekat.
Za to potěšení – vám dětičky a paní učitelko – ze srdce děkují členové 
klubu seniorů Řepy.

Ing. Mária Szitányiová

Leden, za kamna vlezem…
S příchodem měsíce ledna všichni sportovci jistě s nadějí očekávají pří-
chod té „správné a opravdové“ zimy. mnozí z nás balí lyže či snowboardy 
a odjíždí za sněhem do hor, bruslaři a hokejisté s nadějí vyhlíží pořádný 

mráz. Zda budeme vyslyšeni a Řepy se odějí do sněhu nám dnes nikdo ne-
poví – to se musíme nechat překvapit. nicméně – jak je připraveno poten-
cionální kluziště, jež se nachází na travnaté ploše před budovou radnice, 
jsem se zeptala zástupce starostky Martina Marka, který má péči o tento 
prostor ve své kompetenci.

Minulá zima kluzišti příliš nepřála. Přesto musíme doufat, že letos 
mráz přijde. Jak je kluziště připraveno na bruslaře?
myslím, že jsme připraveni opravdu dobře. Plocha celého hřiště byla upra-
vena, oseta. Prostor jsme vyrovnali a věřím, že pokud nám bude přát poča-
sí, bude tato ledová plocha dělat velkou radost všem řepským příznivcům 
bruslení.

Je kluziště připraveno i pro zájemce o hraní hokeje?
na hřišti jsou umístěny branky, které jistě plnohodnotnou hru hokejistům 
umožní. Jak jsem již řekl – plocha je rovná, dobře upravená a musíme jen 
doufat, že na rozdíl od loňska, přijde pořádný mráz. 

Děkuji za informace.
Radka Sálusová

Kluziště čeká na pořádný mráz

Foto: Mária Szitányiová
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Na podzim jste oslavil padesát let na jevišti. Jak jste se k divadlu 
vlastně dostal?
Já jsem v divadle vyrůstal opravdu od dítěte, můj dědeček i maminka byli 
totiž zaměstnáni u divadla. Již od školních let jsem chodil na operu i ope-
retu, také činohru či balet. nakonec jsem si zvolil ta muzikální odvětví, 
tedy operu a operetu. A mohu říct, že se mi ten sen stát se profesionálním 
zpěvákem splnil. Za celou dobu svého působení jsem pravidelně výpomoc-
ně nebo na záskok působil i v těchto divadelních profesích – od dětských 
rolí po statistu, sboristu, sólistu, nápovědu, inspicienta, režiséra, drama-
turga, kulisáka, zbrojíře, rekvizitáře i archiváře.

Jak jste budoval svou kariéru?
Studoval jsem na pěveckém oddělení ostravské konzervatoře. Již v dru-
hém ročníku jsem udělal konkurz do sboru opery Slezského divadla v Opa-
vě. To mi bylo osmnáct let a konzervatoř jsem dále studoval dálkově. V do-

bě, kdy jsem konzervatoř dokončoval, jsem byl angažován jako sólista do 
krušnohorského divadla v Teplicích a mohl jsem se plně věnovat sólové 
kariéře, která mě více bavila.
V Teplicích jsem se seznámil se svou budoucí ženou, která tam působila ja-
ko sólistka operety. Po deseti letech jsme změnili angažmá do Opavy a tu-
ším, že od roku 1984 jsme odešli do sboru národního divadla. Smlouvu do 
národního divadla jsme tehdy podepsali i z toho důvodu, že soubor národ-
ního divadla jezdil na mnohé zájezdy po celém světě. To v době komunismu 
nebylo úplně běžné. I jako člen sboru nD jsem byl pravidelně pověřován 
sólovými úkoly. když vznikl v r. 1992 samostatný soubor Státní opery Pra-
ha, přijal jsem nabídku tehdejšího ředitele karla Drgáče na sólové místo 
druhého tenorového oboru a šéfa operního archivu.

Jaké role jste hrál nejčastěji?
mám nastudováno skoro 130 sólových rolí, jsou mezi nimi hlavní, střední 
i menší. V operetě jsem postupně prošel všemi obory: milovník, mlado-
komik, starokomik i jak se říká v divadelní hantýrce tzv. „naturbuš“. hrál 
jsem i vyloženě činoherní role a také postavy v muzikálech. Proto si my-
slím, že moje hlavní aprobace byl zpěvák – herec. když jsem byl mladší, 
často jsem fungoval jako „pohotový záskokář“ – mnohdy se stávalo, že 
ráno onemocněl kolega a já jsem večer hrál jeho roli. Záskoky jsem dělal 
hlavně v divadle v Teplicích, tam jsem např. v  inscenaci operety „Pařížský 
život“ během dvou let vystřídal pět rolí, což je trochu unikum. V dnešní 
době by to už nebylo možné, nejen kvůli paměti. my jsme tenkrát dělali vše 
v češtině, dnes se hraje všechno v originále. Tehdy si mohl člověk pomoci 
vlastními slovy (myslím v operetním textu) nebo chytl něco od nápovědy. 
V dnešní době je opravdu všechno v originále – na velkých scénách jako 
národní divadlo, Ostrava atp. to chápu, ale u menších divadel jako je Opa-
va, české Budějovice je to problematické. 

Kde všude jste působil?
kromě vzpomínaných divadel jsem byl pravidelným hostem národního di-
vadla moravskoslezského v rodné Ostravě. Jelikož mi bylo v Praze smutno 
po operetě, navázal jsem i kontakty s operetní scénou, dnes již také zruše-
ného komorního divadla v Plzni a Severočeského divadla v Ústí n. l., kde 
jsem si jako host také zahrál pěkné operetní role. Ve Státní opeře Praha 
jsem působil po celou dobu její existence až do tragického sloučení s ná-
rodním divadlem.

Proč myslíte tragického sloučení?
Státní opera byla založena v roce 1992 a po dvaceti letech nesmyslným 
nařízením tehdejšího ministra kultury byla spojena s národním divadlem. 
nepomohly ani petice a protesty. národní divadlo všechno zabralo a nikdo 
z nás, pracovníků Státní opery, již nebyl na vedoucích postech. I já jsem 
musel z funkce vedoucího archivu odstoupit. V rámci smlouvy jsem však 
paradoxně končil jako sólista opery nD. Po slovinském režisérovi nasadil 
nový ředitel do vedení Státní opery opět sebevědomého cizince s minimál-
ní hudební praxí, který řadou svých rozhodnutí dovedl umělcům ublížit.

Na jakou roli vzpomínáte nejraději?
Z těch operetních milovnických je to např. Fairfax (Gejša), henri (Ples 
v Opeře) nebo marko (Volný vítr), kterého jsem zpíval i v tehdejší nDR ve 
Freibergu. Velmi rád vzpomínám na Jupitera z operety Orfeus v podsvětí, 
Feri-báčiho z čardášové princezny. někdy jsem si v jedné operetě zahrál 

splnil se mi životní sen
V tomto čísle Řepské sedmnáctky vám představujeme tenoristu a hudebního publicistu Dalibora Janotu, který v Řepích žije 
již více jak čtvrtstoletí. Nabízíme vám rozhovor s emeritním sólistou Státní opery Praha nejen o zpěvu, ale o všem, co souvisí 
s „prkny, která znamenají svět“.

Dalibor janota
•  Zpěv studoval na ostravské konzervatoři.
•  Od r. 1971 sólista v divadle v Teplicích, pak v Opavě.
•  Od r. 1984 člen souboru národního divadla.
•  Od r. 1992 sólista Státní opery Praha.
•  činný také jako hudební publicista.



i několik rolí. V sedmdesátých letech jsem v Rose mary ztvárnil milovníka 
Jima kenyona, potom v Ústí nad labem jsem hrál jeho protivníka, zápor-
nou roli, která se jmenovala hawley.
Z operních postav je to jednoznačně Spolletta v Tosce, toho jsem hrál cel-
kově v sedmi inscenacích, dokonce na festivalu v Bad hersfeldu. mou vel-
kou operní rolí byl Faust v opeře J. Berga. Rád vzpomínám i na monostata 
z kouzelné flétny.
mou poslední oblíbenou postavou je Alfred P. Doolittle z my Fair lady – to 
jsem dělal ještě asi před třemi lety. 

Bylo pro vás těžké zpívat v cizích jazycích?
Já jsem se to začal učit až po čtyřicítce. na konzervatoři jsem sice měl jako 
všichni zpěváci povinnou italštinu, ale pokud ten jazyk nepoužíváte, začne 
vám samozřejmě vypadávat. 
Zpíval jsem na jevišti v cizích jazycích italsky, německy, francouzsky a rus-
ky, ale to již nebyly velké role.

S divadelním souborem jste jistě procestoval celý svět. Kde jste byl 
s divadlem nejdál a která země se vám nejvíce líbila?
nejdál jsem byl asi v Japonsku, západní evropu jsme opravdu projeli celou. 
Ve Švédsku jsme byli s operou lazebník sevillský, kterou jsem pro umělec-
kou agenturu, která pořádala tento zájezd, režíroval. Švédsko byl pro mě 
opravdu nádherný zájezd, určitě jedna z nejkrásnějších zemí. 
Japonsko je zajímavá země, ale vlastně pořád stejná – chodíte mezi 
vysokými budovami a máte pocit, že Japonci neustále někam spěchají. 
Je to úplně jiná mentalita, tam bych žít nechtěl. nutno však obdivovat 
jejich perfektní organizovanost a velký zájem o všechna představení, 
která jsme hráli. V operetě netopýr jsem se naučil v roli Frosche několik 
japonských vět a zažil jsem tak potlesk na otevřené scéně od japonského 
publika.

Zmínil jste se, že jste i režíroval?
Ano, např. tři operety, které se uváděly v karlovarském divadle. Byly to 

slavné operetní tituly jako čardášová princezna, hraběnka marica a neto-
pýr. A režíroval jsem i jiné pořady.

Co považujte za nejobtížnější na herecké profesi?
každý herec se musí srovnat s faktem, že v hledišti je třeba tisíc lidí, kte-
ří koukají jen na vás. musíte se snažit odehrát co nejlépe. naštěstí jsem 
nikdy netrpěl zvláštní trémou, takže jsem mohl dělat i ty záskoky. musíte 
se naučit zpívat, i když jste nachlazen, není možné hned běžet k lékaři. 
Zejména v malých divadlech nejsou alternace – a to by se muselo rušit celé 
představení.
U divadla jsem za padesát let zažil radost z úspěchu i prohry. Je to jako 
v životě. měl jsem spoustu rolí, které byly úspěšné i některé, které se mi 
nepovedly. Poznal jsem přátelskou pomoc i intriky a podrazy. Z těch co 
mi pomáhali, vzpomenu alespoň na sólistu ostravské operety Františka 
návrata, který mi byl jakýmsi operetním vzorem.

Se svou ženou máte dvě děti. Pokračují vaše děti ve vašich 
stopách?
Bohužel ani jeden z nich, i když jako děti v představeních hrály. Teď ale 
dáváme velkou naději do naší vnučky. Té je sice jen pět let, ale chodí do 
baletního studia Státní opery a projevuje veliké hudební sklony. myslím, 
že někdy geny přeskočí ob generaci, takže si to moc přeji.

Vaše profese je velice náročná. Zbýval vám čas i na nějaké koníčky?
mým velkým koníčkem je sbírání gramofonových desek – mám jich asi 
6000, z 90% je to operní a operetní hudba. máme chalupu ve lhůtě na 
Plzeňsku, už asi dvacet pět let, a tam mám svoje přátele a rád se tam ve 
volných chvílích vracím

Jak dlouho žijete v Řepích?
V Řepích bydlím od roku 1987, byli jsme prvními obyvateli našeho domu. 
V Řepích se mi velice líbí, jsem tady spokojen, je zde dobré dopravní spo-
jení, restaurace, obchody… Rozhodně se nemíním nikdy nikam stěhovat. 
mám v Řepích i spoustu přátel z oboru – je to operní režisér miloslav ne-
kvasil, se kterým se znám od roku 1955! Dirigent Arnošt moulík, pod jehož 
taktovkou jsem zpíval Doolitlla, houslová rodina eretů i sólista nD Aleš 
hendrych.

Čemu se chcete věnovat v blízké budoucnosti?
Od září jsem oficiálně v penzi 
a mám tedy více času. Chtěl 
bych se věnovat nějaké čin-
nosti v Řepích – rád bych na-
lezl např. ochotnický soubor, 
kde bych mohl být nápomo-
cen radou. 
Působím také jako hudební 
publicista (odborné články 
o pěvcích, divadelní progra-
my, ale i knihy). na jedné 
z nich – „malé encyklopedii 
české opery“ jsem spolupra-
coval s kolegou doc. J. P. ku-
čerou. Potřebovala by již 
nové zaktualizované vydání. 
V současné době však spo-
lupracuji na novém vydání 
knihy „Opera“ od A. hostom-
ského.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

RoZHoVoR
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V roce 1973 se svou budoucí ženou Soňou, v rolích Stely a Marka v operetě 
Volný vítr.

V roli vrchního eunucha v roce 2003.
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programy pro řepské seniory

Klub seniorů Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17, 
 Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Jana Tvrdková.
Program v lednu: 6. 1. Zavřeno – odstávka 
vody, 13. 1. Volný program, 20. 1. Volný pro-
gram, 27. 1. Jak komunikovat v bance – beseda 
s paní hoffmannovou a Škarvadovou.

Klub seniorů Řepy (KSŘ)
každou středu, vždy od 9 do 11 hodin  
v kC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17.
klub vede Josef Procházka.
Program v lednu: 7. 1. Jak komunikovat v ban-
ce – beseda s paní hoffmannovou a Škarvado-
vou, 14. 1. Volný program, 21. 1. Volný pro-
gram, 28. 1. Volný program.

Klub Gemini 
(zdravotně znevýhodnění)
každé pondělí, vždy od 13.30 do 15.30 ho-
din, nízkoprahové zařízení klub 17, Socháňo-
va 1221, Praha 17.      klub vede Petra Szarová. 
Program v lednu: 5. 1. Pleteme šály, 12. 1. ná-
ušnice z korálků, 19. 1. háčkujeme obaly na 
telefony, 26. 1. Vyrábíme z Fimo hmoty.

Klub aktivního stáří (KLAS)
každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin,  
kulturáček na Bílé hoře, ke kulturnímu 
domu 14, Praha 17.      klub vede marie klosová.
Program v lednu: 5. 1. Volný program, 
12. 1. Oslava jubilantů – k poslechu vám hra-
je p. kotas, 19. 1. Jak komunikovat v bance – 
beseda s paní hoffmannovou a Škarvadovou, 
26. 1. k poslechu hraje p. kotas (náhrada za 
prosinec 2014).

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

leden v DDM na Bílé Hoře 
17. 1. Keramická sobota – pro děti i další zájemce, 
kteří nemají čas na pravidelné kroužky.  
Cena za dvouhodinovku 50 kč pro děti, 200 kč  
pro studenty do 26 let a 250 kč pro dospělé. 
Rodinná vstupenka (1 rodič + 1 dítě) 250 kč.  
Od 10 do 12 h a od 12 do 14 h, keramická dílna.
Přihlášky předem na tel. DDm 235 323 333  
nebo klara.pliestikova@ddmp6.cz.

24. 1. Víte, co je Pilates? myslíte si, že není pro Vás?  
Přijďte si vyzkoušet, jestli je Pilates tak lehký a nenáročný,  
jak si možná myslíte! Cena: 80 kč. Od 10 do 12 h, sál DDm.  
na tuto akci je nutné se dopředu přihlásit.

30. 1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY.  
namaluj si svou kachličku a dílna malování na sklo.
Cena 50 kč / dítě / 1 dílna.  
Od 10 do 12 h a od 12 do 14 h, keramická dílna.
Pouze přihlášky předem na  gabriela.lasikova@ddmp6.cz.

30. 1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY. Prázdniny v klubu – šipky,  
stolní fotbal, Wii, Xbox, kulečník, internet a stolní hry.  
Od 10 do 15 h, klub Šestka.
Pro děti a mládež 8 – 15 let. Zdarma.

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

 2. 1. Zavřeno – sanitární den
 6. 1. Zavřeno – odstávka vody
 7. 1. Soutěžíme v „Aktivitách“
 9. 1. Turnaj ve fotbálku
13. 1. Zimní mandaly
14. 1. keramika – volné téma
16. 1. Filmový večer
20. 1.  Ubrousková zimní 

technika

21. 1.  keramické hrnečky
23. 1.  Zimní radovánky 

na zahradě
27. 1.  Výtvarný den se sádrou 

a tuší
28. 1.  Glazování keramiky
30. 1. Den společenských her

plán Klubu 17 – leden 2015
téma měsíce: Zimní hry a tvoření

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

U Boroviček 1, Řepy • Tel.: 235 323 333                  Mgr. Jana Němcová
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Setkání jubilantů patří jistě k akcím tradičním, které s velkou láskou 
a pečlivostí připravují matrikářky z Odboru občansko správního. Přesto 
poslední setkání jubilantů v roce 2014 bylo jiné, nové a originální v mno-
ha směrech.
Velkou změnou je jistě změna místa. V minulosti se společenské odpo-
ledne konalo v sále Základní umělecké školy, tentokrát v novém sále 
kulturního centra Průhon. nové prostředí vtisklo této slavnosti i novou 
atmosféru, která připomínala příjemné setkání v kavárně nad kávou a zá-
kuskem. Oslavenci totiž se svým doprovodem seděli u stolečků, kde pro 
ně bylo připraveno drobné pohoštění a odkud také měli dobrý výhled 
na podium. Tam je nejdříve přivítala starostka městské části Praha 17, 
mgr. Jitka Synková.
následovalo krásné pěvecké vystoupení v podání sboru dětí ze Základní 
školy genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Socháňova, které pod vedením mi-
roslava maxanta předvedly skvělé výkony. Všechny děti zpívaly opravdu 
úžasně, nemohu však nezmínit jména sólistů Jakuba Vilímka, nikoly Ba-
lou no vé a Františka majera. Právě Františkovi patřil závěr celého progra-
mu, a když spustil „Já sním o Vánocích bílých…“ přenesli se všichni rázem 
do kouzelného času Vánoc…

Po pěkném představení již následovaly gratulace od starostky mgr. Jitky 
Synkové a předání drobných dárků a květin.
našim jubilantům přejeme vše nejlepší do dalších let, pevné zdraví a dou-
fáme, že se jim setkání v nových prostorech líbilo.

Svá jubilea oslavili: mária Retychová, Zdeňka Svobodová, Jaroslava 
moravcová, marie Brabcová, Josef červenka, Veronika Gromnicová.

-ras-

Foto: -ras-

řepští jubilanti slavili

Senioři v Řepích se schází každý týden v několika klubech, z nichž každý 
má trochu jiné zaměření, ale všechny jsou nesmírně aktivní. Řepy se v sou-
časné době pyšní již čtyřmi kluby, kterými jsou – klub seniorů Průhon pod 
vedením Jany Tvrdkové, klub aktivního stáří pod vedením marie klosové, 
klub seniorů Řepy pod vedením Josefa Procházky a klub Gemini pod vede-
ním Petry Szarové.
Poslední týden před vánočními svátky navštívila tato pravidelná seniorská 
setkání také starostka městské části Praha 17, mgr. Jitka Synková, aby spo-
lečně s ředitelem CSZS PhDr. Jindřichem kadlecem a radní Ing. Jaroslavou 
Šimonovou popřáli všem krásné Vánoce a hodně zdraví, lásky a pohody do 
nového roku.
nepřišli samozřejmě s prázdnou, a tak naši senioři přijali z jejich rukou 
květinu a sladkou drobnost.
Všechna předvánoční setkání probíhala v příjemné přátelské atmosféře, 
nechybělo drobné pohoštění a příjemné povídání o všech otázkách, které 
naše seniory zajímají. 
nezbývá než všem popřát spoustu elánu, zdraví a energie i v novém roce!

-ras-

Veselé Vánoce řepským seniorům

Foto: -ras-

Foto: -mish-

O spokojenosti našich jubilantů svědčí i dopis, který obdržely 
pracovnice matriky:

Děkuji za pěkné fotografie ze setkání řepských jubilantů. 
Kulturní program, pohoštění i dárky pečlivě připravované 
pracovnicemi úřadu, určitě každého potěšily.

Úspěšný rok 2015 přeje
Vlasta Štuksová
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11. 1. – 28. 2. Krása stvoření – výstava ob-
razů miloše kouteckého inspirovaných ves-
mírem a malovaných unikátní technikou na 
sametovém plátně. Vernisáž proběhne v ne-
děli 11. 1. v 10.15 hod. v refektáři. Výstava je 
prodejní. Refektář, vstup volný.

8. 1. Vesele a hravě v novém roce – vystou-
pení skupiny motovidlo. Od 14 hod.
Denní stacionář, vstupné dobrovolné.

9. 1. Jan Jakub Ryba – česká mše vánoční 
v podání pěveckého sboru Camerata Praha 
(sbormistryně Veronika Dvořáčková Žofáko-
vá a Jana Pavlíčková) a komorního orchestru 
ZUŠ hronov (dirigent Josef Vlach), sólisté: 
Jitka košatová, Alice Votavová, michal klamo 
a michal čančara. Od 19 hod. kostel sv. Rodi-
ny, vstupné dobrovolné.

11. 1. Novoroční koncert komorního smí-
šeného sboru Byzantion pod vedením evy 
komárkové, na programu řecko-byzantská 
a slovanská hudba východní evropy a přední 
Asie. Od 17 hod. kostel sv. Rodiny, vstupné 
dobrovolné.

14. 1. Novoroční flétničky dětí ze ZŠ 
Na Dlouhém lánu pod vedením Veroniky Šin-
delové. Od 10 hod. Denní stacionář, vstupné 
dobrovolné.

18. 1. Franz Schubert – Zimní cesta, zahajo-
vací koncert orchestrální řady Archioni Plus 
pod vedením michala macourka, zpěv Petr 
matuszek (baryton). Od 17 hod.
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

22. 1. Jak jsem ordinoval na Velikonočních 
ostrovech, přednáška prof. mUDr. Jiřího 
Zámečníka, CSc. Od 15 hod. klub Domova, 
vstupné dobrovolné.

25. 1. Kytarový koncert s flétnou a zpěvem 
(Jan Janda – zpěv a kytara, yuko křehnáčo-
vá – příčná flétna, martin křehnáč – kytara), 
na programu Jan Truhlář, Jan novák, nikita 
koškin, W. A. mozart, Franz Schubert a další. 
V 15.30 hod. Refektář, vstupné dobrovolné.

29. 1. Setkání sponzorů a přátel Domova 
s koncertem komorního orchestru ROMALE 
CAMERATA pod vedením Jiřího Žigmunda. Od 
18.30 hod. kostel sv. Rodiny, vstup na po-
zvánky.

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

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 
– program na leden 2015

  9. 1.   VEČER S KYTAROU v hospůdce Kultu-
ráčku.

Přijďte na již tradiční pohodový večer u kytary, 
dobrého piva, vínka či kávy. Vstupné dobrovol-
né. Od 19 hodin.

11. 1.  DIVADLO PRO DĚTI – JAK NA OBRA

hraje Divadélko z pytlíčku.
Já jsem honza, ty jsi honza, my jsme totiž 
dvojčata... A spolu vymyslíme plán, jak za-
chránit princeznu Juliánu před zlým obrem. 
Odměna by mohla být sladká, avšak lásce se 
nedá poroučet, a tak kdo nakonec získá srdce 
princezny, se dozvíte až na vlastní oči! Před-
stavení oživuje základní písnička, kterou se 
děti při pohádce naučí. Scéna i loutky jsou vel-
ké a dobře viditelné.
Vstupné dobrovolné! 
Doporučené: 50 kč. Od 15 hod.

24. 1.  ANGLICKÝ DEN / ENGLISH DAY

Celý den probíhá pod vedením 2 zkušených 
učitelek (rodilá mluvčí + česká učitelka) v ma-
lých skupinách (individuální přístup). Pro děti 
jsou připraveny anglické hry, písničky, zábav-
né aktivity, výtvarné činnosti a především ne-
ustálá komunikace v angličtině. Strava po celý 
den zajištěna přímo v kulturáčku. 

Další informace a přihlášky na: 
nadabartova@gmail.com, 
nebo: 723 004 777.  
Od 9 do 17 hod.
Podpořte své děti ve zdokonalování angličtiny!

24.  1.  KAPELA KRANZ JIŘÍ SCHELINGER 
 REVIVAL se zabijačkovými hody!
Repertoár tvoří nejznámější rockové skladby 
z celé tvorby Jiřího Schelingera. Podělte se 
s námi o dobové rockové speciality a přijďte si 
nás poslechnout – nebudete zklamáni.
Těšit se můžete ale i na české zabijačkové 
speciality. Aktuální složení našeho zabijač-
kového menu sledujte na www.kulturacek.cz. 
Od 20 hod.
Vstupné dobrovolné! Doporučené: 90 kč.

25.  1. VELKÝ MAŠKARNÍ MASOPUSTNÍ BÁL 
S MYŠMAŠEM!

Velký rej masek, při kterém si děti společně 
se zpěváky zatančí a zadovádí při písničkách 
myš a maš (www.mysamas.cz), nebo i dalších 
známých písničkách např. z pohádek. naučí se 
základy některých tanců, zasoutěží si a pobaví 
se – tentokrát na téma mASOPUST. V dílničce si 
také mohou vyrobit vlastní mASOPUSTní mAS-
kU. nejoriginálnější masky budou oceněny! 
Od 15 hod.
Vstupné dobrovolné! Doporučené: 60 kč.

na Bílé Hoře
program 
leden 2015



Výstava: Dávid Baffi, 
tvůrce obrazů

Divadlo pro děti: Skřítek 
třešnička a paní zima

(nejen) 
KNIŽNÍ BAZAR

Výstava exkluzivního výběru současné slovenské tvorby, která potrvá 
až do června 2015. V první fázi výstavy, která se bude postupně ob-
měňovat, uvidíte díla od Dávida Baffiho, autora dech beroucích ab-
straktních děl s vizuálními efekty prolínání a přerůstání rovin a tvarů  
v prostoru. Další výtvarníci, na které se můžeme těšit budou: Alexandra 
Barth, Miroir Noir, Kristína Revucky Mésároš. Do 28. února 2015

Po-Pá 9-19 
So-9-13

05

Vánoce jsou pryč, ale zvířátka v lese čeká ještě dlouhá zima, a tak jim 
začne být dlouhá chvíle, protože venku není žádná zábava. To je příle-
žitost pro skřítka Třešničku. Ani ho nenapadne, že by chtěl zimu pro-
spat a vymyslí pro zvířátka tolik legrace, že si nakonec ani nevšimnou, 
že už je zase jaro za dveřmi. Liduščino divadélko. (vstupné 40 Kč)

Prodejte nepotřebné knihy, časopisy, DVD či hudební CD, které po-
slouží někomu dalšímu. Rezervace prodejního místa do 13. 1. na tel.: 
601 324 845 nebo emailem: produkce@pruhon.cz. Cena prodejního 
místa 50 Kč. (vstupné pro nakupující zdarma) Akce končí ve 21:00 hod

SOBOTA 15:00

ČVRTEK 17:00

10

15

Travel show:  
Londýn

Typické deštivé počasí, červené telefonní budky, doubledeckery, fish and 
chips, Big Ben… to vše a mnoho dalšího nabízí Londýn. Vychutnejte si 
jeho atmosféru prostřednictvím fotek a poslechněte si zajímavou před-
nášku o výletu do této evropské metropole. (vstupné dobrovolné) 

STŘEDA 18:00

28

Taneční kurzy  
v Sokolovně Řepy

Taneční kurzy  
v Sokolovně Řepy

Pravidelné taneční kurzy pod vedením M. Dvořáka  
a Z. Šilhánové, mistrů ČR patřících mezi světovou 
špičku. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky a pro 
zájemce, kteří si chtějí zopakovat základní figury. Info 
o kurzech na tel.: 603 483 002 nebo na mailu: dance@
dvorak-silhanova.cz.

Pravidelné taneční kurzy pod vedením M. Dvořáka  
a Z. Šilhánové, mistrů ČR patřících mezi světovou 
špičku. Kurz pro absolventy základních kurzů a pro 
zkušenější tanečníky, kteří znají pokročilejší figury. 
Info o kurzech na tel.: 603 483 002 nebo na mailu: 
dance@dvorak-silhanova.cz.

PONDĚLÍ 18:30

PONDĚLÍ 20:30

12

12

19

19

Základní

Pokračování

26

26

Piškotéka

Divadlo pro děti:  
Dobrodružství Děda 
Mráze a Sněhurky

Divadlo pro děti: Pejsek  
a kočička jdou do divadla

Divadlo: 
Dámský krejčí

Diskotéka s veselými tanečky a zábavou pro děti. Zároveň si děti mo-
hou nechat pomalovat obličej barvičkami. (vstupné zdarma)

Novoroční představení plné barev a hudby s poučným a veselým příbě-
hem. Spolu s Babou Jagou se můžete těšit na mnoho dalších pohádko-
vých postav. Divadlo Skazka. (vstupné 40 Kč)

Pejsek a Kočička se chystají do divadla, ale při přípravách je čeká spous-
tu veselých trampot. I přes všechny překážky představení stihnou, a tak 
si ho mohou společně s ostatními dětmi pořádně vychutnat. Divadélko 
Romaneto. (vstupné 40 Kč)

Situační komedie o ztrestaném záletníkovi, doktoru Moulinotovi, který na-
chází velké zalíbení ve svých asistentkách. Doma má mimo mladé ženy ne-
snesitelnou tchýni a vševědoucího sluhu, a proto se rozhodne svá milostná 
dobrodružství přenést na neutrální půdu – do opuštěného krejčovského 
salonu… Divadlo Akorát. (vstupné 80 Kč studenti a senioři/100 Kč ostatní)

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 19:00

17

18

24

17

PROGRAM LEDEN 2015   Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00   Praha - Řepy, tel. produkce: 601 324 845, e-mail: info@pruhon.cz
Sokolovna Řepy, Na Chobotě 125/2b, 163 00  Praha - Řepy, tel. produkce: 601 324 849, e-mail: sokolovna@pruhon.cz

Taneční čaje  
v Sokolovně Řepy

Taneční zábava se společenskými tanci, která je volným pokra-
čováním tanečních kurzů pro dospělé. Zároveň se ale mohou 
zúčastnit zájemci z široké veřejnosti. Taneční škola MADAT. 
(vstupné pro veřejnost 100 Kč/pár, účastníci kurzu zdarma)

NEDĚLE 20:00

18
25

A4_program_leden_2015.indd   1 20.12.14   11:35
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Dne 20. listopadu ve večerních hodinách pro-
běhla v Domově sv. karla Boromejského již 
tradiční dobročinná aukce. hosté byli přivítáni 
kuchařským uměním šefkuchaře Víti michálka 
a jeho slavnostní tabulí, která návštěvníky pří-
jemně naladila na další průběh večera.
Aukci zahájila představená Domova sestra kon-
soláta a přivítala licitátora michaela hliněnské-
ho s manželkou, kteří již řadu let Domovu s aukcí 

pomáhají. Jako první se dražil předmět, který 
věnovali manželé kateřina a michal macourkovi. 
Jednalo se o kalendář muzikálu Fantom opery 
s podpisy všech jeho protagonistů včetně pro-
ducenta JUDr. Františka Janečka. A jak se dostal 
Fantom opery do kláštera? 
Pan dirigent macourek, který již druhou sezó-
nu řídí orchestrální řadu benefičních koncertů 
 Archioni Plus ve prospěch Domova, se letos ujal 

hudebního doprovodu českého provedení toho-
to světoznámého muzikálu, který měl premiéru 
13. září v Praze na Výstavišti.
Během večera se dražily předměty umělecké 
hodnoty, obrazy, porcelán, výjimečné knihy, 
vstupenky na beznadějně vyprodaná předsta-
vení, ale i věci ceny spíše symbolické. hlavním 
cílem této akce bylo pobavit přítomné návštěv-
níky, kteří nepřišli vydražit předměty jen pro 
jejich hodnotu, ale zejména proto, aby přispěli 
Domovu a jeho službě nemocným seniorům. 
O zábavu se vtipnými komentáři staral pan li-
citátor a předměty předváděly dvě pohádkové 
postavy, které za své výkony sklidily radostný 
potlesk. líbila se také hosteska v podobě fanyn-
ky knížete Schwarzenberga, která předváděla 
knihu s názvem „milý pane kníže“, obdařenou 
vlastnoručním knížecím podpisem. 
nejlépe vydraženým předmětem se stal obraz 
květiny ve zlaceném rámu, jehož cena se vyšpl-
hala na pět tisíc korun. 
Děkujeme dárcům, kteří věnovali předměty do 
dobročinné aukce a také hostům večera, díky 
nimž se podařilo dosáhnout částky téměř šede-
sáti tisíc korun. Výtěžek bude použit na nákup 
zdravotnického materiálu a zdravotních pomů-
cek pro pacienty Domova.

Ing. Monika Straková

V klášteře se dražil i Fantom opery

nedělní odpoledne dne 14. prosince patřilo 
v kulturáčku na Bílé hoře malé Verunce Gožďá-
lové. Ta nesmírně statečně bojuje s následky 
dětské mozkové obrny. Již několik týdnů děti 

z mŠ laudova a ZUŠ Blatiny sbírají víčka od PeT 
lahví, která jsou směnitelná za peníze na léčbu. 
Tato léčba je velmi nákladná, ale účinná, a Ve-
runce by mohla značně pomoci.

A právě 14. prosince byla první várka těchto ví-
ček Verunce symbolicky předána. Ovšem stateč-
nou Verunku přišla podpořit i řada významných 
hostů. na podiu se postupně vystřídali napří-
klad Richard Tesařík a mojmír maděrič, Vlasta 
korec, měli jsme také příležitost si vyslechnout 
krátké autorské čtení z nové knihy kateřiny 
Tomanové „I muži mají své sny“, zazněly zce-
la nové písničky z připravovaného muzikálu 
„O chytré princezně“. kateřina Tomanová navíc 
všechny na místě vybrané peníze z prodaných 
knih věnovala malé Verunce. Vše skvěle, jako 
vždy, moderovala kristýna Pixová. Třešničkou 
na dortu byla možnost kosmetického ošetře-
ní od studia Gernétic zdarma a překvapení od 
čSOB Pojišťovny.

Co je ovšem nejdůležitější: SBÍRKA PRO VE-
RUNKU POKRAČUJE DÁL!  kdokoli může přinést 
víčka od PeT lahví do kulturáčku. Předem za ně 
děkujeme, pomohou dobré věci.

-mish-

Víčka pro Verunku

Foto: -mish-

Foto: archiv Domova sv. Karla Boromejského
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řepská 
sedmnáctka 
na cestách
Tentokrát se naše Řepská sedmnáctka vydala 
na světovou výstavu do italských Benátek na 
Bienále architektury, které se koná jednou 
za dva roky.
letošní 14. ročník pod taktovkou nizo-
zemského architekta Rema koolhaase se 
zamýšlel nad základy naší moderní společ-
nosti a mapoval posledních sto let vývoje 
architektury v různých zemích. k vidění 
byly odlišné přístupy na cestě vedoucí 
ke stejnému cíli, od architektury charak-
terizující vlastní zemi až k univerzálnímu 
jazyku navrhování.

český pavilon představil výstavu připrave-
nou martinem hejlem a jeho kolektivem, 
která mapovala bytovou výstavbu v če-
chách a na Slovensku od Baťova Zlína přes 
pražské sídliště Ohrada až po „kobercovou“ 
zástavbu středočeské Jesenice. Součástí 
výstavy byla i publikace 2x100 mil. m2, kte-
rá mimo popisu zmíněných lokalit přináší 
i rozhovory s přímými aktéry či následnými 
badateli a pomáhá nám pochopit překotný 
stoletý vývoj na našem území.
Více informací o cestě na Bienále naleznete 
na www.michalstepar.cz.

Michal Štěpař

místní knihovna Řepy byla přesunuta do no-
vých prostor kulturního centra Průhon v rámci 
nedávno proběhlé rekonstrukce. V současné 
době nabízí knihovna jak knihy pro dospělé, 
tak knihy pro děti. nabídka se skládá především 
z beletrie, ale čtenáři zde mohou najít i naučnou 
literaturu a výběr z denního tisku a časopisů. 
knihovna je zároveň zapojena do pilotního pro-
jektu městské knihovny v Praze, který nese název 
metropolitní knihovna. Tento projekt, kterého 
se účastní pouze pět místních knihoven, přiná-
ší řadu nesporných výhod nejen pro samotnou 
knihovnu, ale samozřejmě i pro čtenáře. Pilotní 
fáze projektu by měla trvat přibližně 2 až 3 roky 
a poté postupně přecházet do ostrého provozu. 
Jednou z výhod projektu je možnost využití vý-
měnného souboru z fondu mkP, který obohacuje 
stávající nabídku knih. Veškeré knižní tituly je 
možné obměňovat v čase podle potřeby a zájmu 
čtenářů s nulovými náklady na pořízení. knihov-
na tudíž může ze své nabídky vyřazovat dlouho 
nevyužívané svazky a přizpůsobovat tak nabíd-
ku aktuální poptávce.
Převratnou novinkou je také možnost vracet 
knihy z nově zapůjčeného výměnného souboru 
na kterékoli pobočce městské knihovny v Praze. 
Od 1. 12. 2014 lze naopak knihy z mkP vracet 
v Řepské knihovně. knihy z fondu mkP je možné 
poznat podle speciálních čárových kódů a pole-
pů na hřbetech. Pro větší komfort připravujeme 
v současné době online katalog, který umožní 
čtenářům vyhledávání a rezervace knižních titulů 
ve fondu místní knihovny Řepy z pohodlí domova.

Součástí projektu metropolitní knihovny je mi-
mo jiné i zkvalitnění knihovnických služeb for-
mou zapůjčení čtečky čipových karet. V knihov-
ně je po zaplacení členského příspěvku (100 kč 
dospělí/50 kč děti) možné využívat jednotné 
karty, jako např. ISIC a Opencard, a tak není 
třeba vystavovat samostatný čtenářský průkaz. 

V místní knihovně Řepy je také možné rezervo-
vat a následně zakoupit vstupenky na kulturní 
akce, které probíhají v kC Průhon a v Sokolovně 
Řepy. návštěvníci zde mohou mimo jiné vybírat 
z nabídky studených a horkých nápojů a využí-
vat bezplatné WiFi připojení k internetu pro-
střednictvím knihovních tabletů nebo vlastního 
zařízení. 

 

Místní knihovna Praha-Řepy 
Socháňova 1220/27, 163 00 Praha-Řepy 
tel.: 601 324 852 
knihovna – email: knihovna@pruhon.cz 
rezervace vstupenek –  
email: vstupenky@pruhon.cz

V odpoledních hodinách dne 9. prosince se 
v obřadní síni radnice městské části Praha 17 
sešli hosté z řad zástupců ZŠ Jana Wericha, 

zastupitelů městské části i dalších hostů, aby 
se zúčastnili slavnostního předávání nových 
jízdních kol letošním vylosovaným účastníkům 
Dětské atletické ligy. Pořadatelem této, v Ře-
pích již tradiční, soutěže je Tomáš Slavata. Ten, 
spolu se starostkou městské části, mgr. Jit kou 
Synkovou, všechny přivítal, představil výher-
kyně a společně jim popřáli jen to nejlepší do 
budoucna. Dětská atletická liga si získala mezi 
dětmi nesmírnou oblibu a počet zúčastněných 
dětí každoročně stoupá.
letos padl los na dvě dívky. Šťastnými výher-
kyněmi se staly Vivien knapová a Zuzana hlaví-
nová. Bylo zřejmé, že mají z nových kol velkou 
radost a těší se, až je budou moci vyzkoušet. 
Vzhledem k počasí začátku letošního prosince to 
vypadá, že nebudou ani muset čekat až do jara…
Ještě jednou gratulujeme a přejeme spoustu na-
jetých kilometrů!

-mish-

Kola byla předána

projekt Metropolitní knihovna 
v řepské knihovně

Otevírací doby 
knihovny: 
Po – 9.00 – 19.00 
Út – 13.00 – 19.00 
St – 9.00 – 19.00 
čt – 13.00 – 19.00 
Pá – 9.00 – 19.00 
So – 9.00 – 13.00
ne – zavřeno
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Mateřské centrum řepík informuje
MC Řepík nabízí pravidelný program pro rodiny s dětmi od pěti měsíců 
do předškolního věku pro aktivní trávení volného času. Na dopolední 
program pro děti s (pra)rodiči se můžete zapojit kdykoliv v průběhu 
roku, není třeba se zapisovat, stačí přijít včas, kapacita je omezena 
na cca 10 dětí. 

Také v lednu se můžete těšit na zajímavý odpolední program: 

 8. 1.  srdečně zveme maminky na HODINKU KRÁSY. Ve spolupráci 
s mary kay jsme připravily příjemné odpolední setkání 
(tentokrát bez dětí J). Smyslem je se na chvilku zastavit 
a věnovat se jen a jen sama sobě u šálku kávy a voňavé 
kosmetiky, naučíme se základy péče o pleť, líčení atd.

15. 1.  ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ S ANITOU v rámci pravidelné výtvarné 
dílničky pro šikovné děti cca od 3 let a rodiče.

moc si přejeme, aby 22. 1. byla dostatečná sněhová nadílka. Jenom 
tak si budeme moci užít SNĚHOHRÁTKY na hřišti v zahradě v blízkosti 
mateřského centra. lopatky atd. s sebou!

Ještě bych ráda upozornila na fotografickou soutěž „ŘEPY – MÍSTO, 
KDE JSME DOMA“, kterou jsme vyhlásili ve spolupráci s Úmč Praha 17. 
Soutěž trvá do 31. 5. 2015 a je určena všem příznivcům mateřského 
centra Řepík a dalším obyvatelům Řep. Soutěžíme o hodnotné ceny, na-
víc všechny zaslané fotografie se pak dočkají své výstavy v obřadní síni 
a přilehlých prostorách Úmč. 

Více o programu, přihlášení na akce atd.  
na http://mc-repik.webnode.cz/.  
Jsme také na facebooku/mateřské centrum Řepík.

Silvie Faletti,
předsedkyně MC Řepík

Ve dnech od 19. prosince 2014 do 15. března 2015 probíhá v Jízdárně Praž-
ského hradu jedinečná výstava svého druhu, tedy výstava Hrady a zám-
ky objevované a opěvované, kterou pořádá národní památkový ústav, ve 
spolupráci se Správou Pražského hradu. Současně nad její realizací pře-
vzali záštitu prezident republiky miloš Zeman, pražský arcibiskup Dominik 
Duka a ministr kultury Daniel herman. Cílem této výstavy je připomenout 
historii, kulturní význam a umělecké bohatství českých a moravských hra-
dů a zámků v období od desátého do jednadvacátého století a současně 
prezentovat moderní péči o tuto oblast kulturního dědictví. Skýtá téměř 
800 exponátů a představí největší poklady českých hradů a zámků. mezi 
nejcennější památky patří například relikviář svatého maura z hradu Bečo-
va, zlatý poklad z hradu karlštejna (soubor artefaktů výjimečné hodnoty 
z 2. pol. 14. st.), nebo také Budyšínský rukopis kosmovy kroniky české, 
s vyobrazením Pražského hradu z národního muzea. Zcela jistě návštěv-
níky zaujmou původní vstupní vrata hradu karlštejna ze 13. století, jimiž 
opravdu procházel král český karel IV. nechybí ani automobil značky Benz, 
karla Schwarzenberka z roku 1913, vypůjčený z národního technického 

muzea, původně ze zámku Orlík. Dále výstavu zdobí portrét mechtildy 
lichnovské od Oskara kokoschky ze zámku v hradci nad moravicí. Barok-
ní socha – alegorie Pýchy matyáše Bernarda Brauna ze zámku kuks a také 
kresby hradních zřícenin od k. h. máchy. 
možná se ptáte, co tato výstava má společného s řepskou historií? musím 
odpovědět - má a mnoho. na této výstavě totiž nechybí ani propůjčené 
středověké obrazy mistra Theodorika z křížové kaple hradu karlštejna. 
Přesně ty obrazy, které prošly mistrnýma rukama řepské rodačky, akade-
mické malířky a restaurátorky, Dagmar Schwarzové (1924 – 2012). Proto 
nemohu opomenout fakt, že právě ona zrestaurovala a zachránila tyto 
vzácné obrazy pro další generace. Díky této výstavě patří má vzpomínka 
této vzácné ženě a věřím, že všichni řepští zavzpomínají semnou.

Jaroslav Hájek,
zástupce starostky 

Nenechte si ujít!
Hrady a zámky objevované a opěvované

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Foto: archiv Jaroslava Hájka

I snímek ze seniorského věku svědčí o tom, že úsměv na tváři jí nikdy 
nezmizel.

Vždy šaramantní paní Dagmar Schwarzová při restaurování „Alšových lunet“ 
v Národním divadle v Praze v 80. letech minulého století.
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Abychom na stránkách Řepské sedmnáctky představili batolátka hned ze dvou vítání občánků, to se stane velmi zřídka. nicméně v lednovém čísle 
tomu tak je a my máme velkou radost z toho, kolik nových dětí se v naší městské části rodí, i z toho, jak velký zájem je o jejich oficiální přivítání 
mezi občany Řep.
25. listopadu starostka mgr. Jitka Synková takto přivítala 16 dětí, kterým přišly jejich sváteční chvíle zpříjemnit děti z mŠ laudova, pracoviště 
Sluníčko, pod vedením heleny kamarýtové a Dany korešové a 9. prosince měla starostka naší městské části tuto milou povinnost podruhé, kdy 
přivítala hned 20 dětí, z toho jedny dvojčata. Těm přišly zazpívat děti ze stejné mŠ, tentokrát z pracoviště Fialka, pod vedením Radky Přibylové 
a ester Raškové. Obě vystoupení vykouzlila úsměv na tvářích všech přítomných a vystupujícím dětem jistě přinesla velký zážitek, který si budou 
dlouho pamatovat.

Vítání občánků hned dvakrát

9. prosince se novými občánky stali:
Damian Saffin, Anna Táborská, mikuláš Bereczk, David čančík, 
Anna Brandejsová, Tereza Vrábelová, leontýna Charvátová, 
kryštof Jenderka, Anna a Štěpán kudovi, kateřina Štolfová, 
emma nováková, Jaroslav havel, Anna Pokorná, Sofie náprstková, 
natálie Rogalski, Patrik moldrzyk, hana Řičicová, mikuláš hrdina 
a michal míka.

-mish-

Novými občánky se 25. listopadu stali:
Tadeáš Sochor, Sára Ševcová, matěj Vymětal, 
Vít Formánek, Václav Špaček, kryštof kratina, 
Jan Václavek, Artur Al Charif, Tobiáš Růža, 
miroslava Šimůnková, matěj Veigert,  
natálie Tomášová, marie Bělásková, Jiří Jirát,  
Adam horáček a eliška Adamkovičová.

Foto: -mish-

Foto: -mish-

Foto: -mish-

Foto: -mish-
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Vánoční jarmark potěšil
Začátkem adventu, přesně 4. prosince, se v Základní škole Jana We-
richa konalo předvánoční odpoledne, jež nabízelo příjemné naladění 
pro všechny žáky, rodiče, učitele i příznivce školy.
Úderem čtvrté hodiny škola otevřela své brány a nabídla příchozím 
nepřeberné množství dílniček, kde si mohli vyzkoušet různé druhy 
předvánočního tvoření a kreativních nápadů. hlad bylo možné ukojit 
spoustou laskomin, které nabízely stánky s občerstvením. O pobavení 
se postarali žáci školy, kteří předvedli různá vystoupení.

Jistě velkou atrakcí byl živý betlém, který byl opravdu „živý“ ve všech 
detailech – jak můžete vidět i na fotografii.
k slavnostnímu naladění jistě přispělo i rozsvícení stromečku za zpěvu 
koled.

-ras-

Zelené kilometry
Škola Jana Wericha se účastní vzdělávacího programu s problematikou 
ekologie dopravy „Zelená doprava“, který je určen pro žáky prvního 
stupně pražských základních škol. Do projektu jsme se zapojili uspořá-
dáním projektového dne věnovaného udržitelné dopravě, účastí v sou-
těži o zelené kilometry a zařazením vzdělávacích aktivit k udržitelné 
dopravě do výuky.

na připravené archy žáci monitorovali zelené kilometry cestou do ško-
ly a ze školy. Za cestu pěšky, tramvají či ekobusy dostali zelený bod. 
Cesta autem byla bez bodu. Prvňáčkové sebe nebo dopravní prostře-
dek zakreslovali, ostatní již zapisovali čísla. Výsledný součet nám vy-
nesl pěkné 4. místo mezi pražskými školami.
 nejhezčí odměnou je vědomí, že našlapané kilometry pěšky pomohou 
ochránit okolní přírodu.

Žáci 1. stupně

Barevné Vánoce v peřince
Odpoledne a večer ve dnech 15. a 16. prosince měly děti v ZŠ genpor. 
Fr. Peřiny o zábavu postaráno. mohly totiž konečně všem předvést svá 
vystoupení, která posledních pár týdnů pilně zkoušely. Vánoční show, 

tentokrát s názvem Barevné Vánoce, zcela zaplnila krásně vyzdobe-
nou tělocvičnu školy. Žáci postupně předvedli 20 vystoupení a v prů-
běhu večera jsme mohli vidět 23 tříd. Organizace byla pod taktovkou 
mgr. marie Dvořákové a zvládla jí na jedničku s hvězdičkou. 
Viděli jsme vánočně laděná vystoupení nejmenších žáčků, ze kterých 
se na krátkou chvíli stali pastýři a andělé, doprovázející marii s malým 
Ježíškem v náručí, ale také Vánoce ve zcela jiném duchu, kdy nejstar-
ší žáci předvedli skvělou přehlídku všech bytostí roznášejících na Vá-
noce dárky dětem po celém světě s tématem „Budou letos Vánoce?“. 
Překvapila nás mnohá taneční vystoupení, zpěv i doprovodné mluve-
né slovo dvou moderátorů. Vše ovšem propojila jediná pomyslná nit: 
nadšení a touha podat co nejlepší výkon a hlavně udělat radost všem, 
kteří přišli. To se povedlo. Již dnes se těšíme, co si žáci připraví na 
příští rok.

-mish-Foto: -ras-

Foto: -ras-

Foto: -mish-

Aruně bude 15 let
16. ledna 2015 oslaví Aruna Rabitha své 15 narozeniny. Že nevíte, kdo 
to je? Je to indická dívka, kterou my ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny podpo-
rujeme. Díky vybraným finančním prostředkům může tato dívka stu-
dovat a rozvíjet se.  
Dobročinný projekt, který na naší škole probíhá již od roku 2010, 
vrcho lí každoročně „koncertem pro Arunu“.  nápad vzešel od dětí, 
byl tehdy nazván projektem „Děti pomáhají dětem“ a zapojuje se do 
něj celý druhý stupeň. V letošním roce se tímto způsobem podařilo 
vybrat 7 315 kč. 
Troufám si neskromně tvrdit, že koncert je rok od roku lepší. V tom 
letošním se naše děti skutečně překonaly. Při posledních písních se 
dokonce tleskalo vestoje. nesmírně mě těší, že máme ve škole nejen 
tolik talentovaných dětí, ale hlavně nadšených pro dobrou věc. Za to 
a samozřejmě i za vybrané peníze patří všem veliký dík.
Závěrem bych chtěla poděkovat kolegům, heleně Drahošové a miro-
slavu maxantovi, za přípravu těchto každoročních koncertů a ráda 
bych kolegu maxanta citovala, protože při koncertě řekl: „kdyby měla 
každá škola svou Arunu, rozvojové země by se rychleji vzpamatovaly“.

Jarmila Pavlišová, ředitelka školy



Nejen zpívání 
u stromečku
V čase předvánočním se děti ze ZUŠ Blatiny podílely svým vystou-
pením na několika adventních programech. Tak, jako každoročně, 
advent zahájily účastí při rozsvícení vánočního stromku pro řepské 
občany.
Vánoční koledy a básničky byly rovněž na programu rozsvícení vá-
nočního stromku ve VFn Střešovice pro válečné veterány. 4. 12. 2014 
zazněly z úst dětí pěveckého sboru ZUŠ Blatiny pod vedením A. koub-
ka, DiS. a recitátorky miriam Dohnálkové, žákyně mgr. D. hubičkové.  
Tímto vystoupením děti obohatily vánoční atmosféru venkovního 
altánu v areálu nemocnice za přítomnosti veteránů a představite-
lů VFn. 
Dne 11. 12. 2014 vystoupili v rámci adventu také žáci tanečního od-
dělení ZUŠ Blatiny se svým programem v Sokolovně Řepy. 
Závěr adventu patřil žákům hudebního oddělení, kteří se představili 
16. 12. 2014 na vánočním koncertě a opět svou hrou potvrdili vyso-
kou úroveň výuky. 
Vystoupení žáků ZUŠ Blatiny na všech předvánočních akcích bylo mi-
lým a příjemným vánočním přáním pro všechny zúčastněné.     

ZUŠ Blatiny

pRo DĚtI A RoDIČE
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Návštěva na radnici
8. prosince v poledne se řepská radnice rozezněla veselými hlasy dětí 6. C 
ze ZŠ Jana Wericha, které přišly v doprovodu mgr. Zuzany Folprechtové na 
exkurzi a debatu se starostkou mgr. Jitkou Synkovou. A že debata stála za 
to! Děti se vůbec nestyděly a dotazů padalo skutečně mnoho. nejprve však 
starostka děti přivítala a krátce pohovořila o naší městské části obecněji. 
následně začaly děti klást opatrné dotazy na téma práce na radnici, plánů 
do budoucna a vzhledem k veselé a nesmírně uvolněné atmosféře se brzy 
děti začaly ptát zvědavěji. Zajímalo je plánované Sportovní centrum na Cho-
botě, diskutovaly se starostkou nad výstavbou metra, dokonce je zajímala 
i budoucí cena vstupného do bazénu! Starostka Jitka Synková představila 
i druhý plánovaný projekt, kterým je Dům s pečovatelskou službou. V rám-
ci školního zadání, ve kterém byla žákům přidělena pomyslná suma peněz, 
a oni se měli zamyslet nad jejich smysluplným využitím pro městskou část, 
padaly zajímavé návrhy: cyklostezka, další hřiště, někdo navrhl řepské mu-
zeum nebo alespoň pamětní síň, ale také třeba parkovací místa mimo silni-
ce. Ovšem naprosto jedinečným návrhem byla turistická značka mč Praha 17.
Doufáme, že se žákům exkurze líbila a byla pro ně nejen zpestřením jejich 
výuky, ale také přínosem. -mish-

Foto: -ras-

Jmenuji se Natálka, je mi 8 let a navštěvuji třídu 2. E 
v budově Laudova. 
Mám dětskou mozkovou obrnu. Sběrem víček mi pomáháte k zakoupení 
rehabilitačních pomůcek a k pobytu v lázních, které mi moc pomáhají.

Všem vám tímto mnohokrát děkuji
Natálka

Foto: -mish-

Muzikálový kurz pro děti
➭  tanec, zpěv a drama – všestranná příprava

➭  pod vedením profesionálních zpěváků,  
herců a tanečníků z divadel

➭  2 kategorie – 1. a 2. stupeň ZŠ

na Bílé Hoře

Ke Kulturnímu domu 14
Praha 17 - Řepy
www.kulturacek.cz

Mgr. Naďa Bártová
+420 723 004 777
nadabartova@gmail.com

zápis na 

2. pololetí

profesionální

Právě TEĎ
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 Jak jsme slíbili v předchozím čísle tohoto měsíčníku, tak nyní při-
nášíme hodnocení snažení jednotlivých týmů, které zpracovali jed-
notliví trenéři:

Přípravka pro předškoláky
Oddíl úspěšně funguje již třetím rokem, v letošním školním roce se za-
registrovalo více než 30 dětí  (ročníky 2008, 2009, 2010). Trénujeme 
2x týdně. Venku, pokud počasí dovolí, se zaměřujeme na aktivity s mí-
čem, rozvoj dynamiky a vytrvalosti, v tělocvičně se věnujeme gymnas-
tické průpravě, obratnosti a koordinaci. 
nenásilnou formou rozvíjíme všeobecné pohybové dovednosti dětí, 
rozhodně se nezaměřujeme jen na fotbal. Snažíme se dětem vštípit po-
třebu pravidelně se hýbat. Do našich tréninkových jednotek pravidelně 
zapojujeme i rodiče, protože oni jsou pro děti největším vzorem. Fot-
balové zápasy děti vs. rodiče se staly již tradicí. Poslední listopadový 
pátek jsme sehráli náš první přátelský fotbalový zápas s FC Zličín. I přes 
prohru byly děti „opravdovým zápasem“ nadšené, fandit přišli rodiče 
i prarodiče. 

Josef Weiss

Mladší přípravka
Podzimní část sezóny 2014-15 byla pro nás v mnohém jiná. To, že 
se tato věková kategorie hraje systémem „malé formy fotbalu“, což 
znamená na malém hřišti, systémem 4+1, na branky 5x2 m, to už 
známe z předchozí sezóny. musím říci, že tato forma fotbalu je ve 
fázi učení pro děti velkým přínosem, protože se během hry prakticky 
neustále potkávají s míčem a musí řešit různé situace. Takže se herně 
posouvají. nová byla také v tom, že jsme přihlásili soutěž hranou na 
dvou hřištích zároveň. no a tady to bylo nové! Jak rozdělit tým na 
jednotlivý dvoj-zápas, jak koučovat, atd. „Prali“ jsme se s tím v prv-
ní části, ale nakonec si myslím, že jsme se s tímto modelem sžili. 
Ve skupině nás bylo 12 týmů, takže nás v sezóně čekalo měření sil 
s 11 jinými týmy. Celkově jsme tedy odehráli 22 zápasů. Výsledky 
celkové i jednotlivých zápasů u této kategorie nejsou uveřejňovány, 
jelikož je důraz kladen na hru samotnou a ne na výsledky. Do sezóny 
vstoupilo celkem 22 hráčů. Tabulka se sice nevede, ale každý trenér 
si vede svůj deník, takže i já jsem si zaevidoval, že kluci a holka na-
stříleli úctyhodných 195 gólů. To znamená, že máme průměr 19 gólů 
na dvoj-zápas. Super. 
Takže bych chtěl všechny tygříky za tyto čísla moc pochválit. O naše 
góly se postaralo neuvěřitelných 17 hráčů ze zmiňovaných 22! Tím, 
že bodujeme i nahrávky, tak se do bodování zapojilo celkem 20! nej-
lepším střelcem je s 54 góly Adam nebeský. Dále 23 gólů dal Denis 
kočovský, 22 Dominik Šnajdr, atd. Rád bych touto cestou za uplynu-
lou část sezóny poděkoval: všem hráčům - tygříkům, kteří nás repre-
zentovali při mistrovských a přípravných zápasech, turnajích, reali-
začnímu týmu, který se každý týden snaží vést kluky ke zlepšování se 
ve fotbalových dovednostech, ale i ve fungování v týmu s ostatními 
hráči. Dále umožňují, abychom mohli pracovat v menších skupinách. 
moc děkuji kolegům trenérům: Petrovi a Pavlovi neBeSkÝCh, Jiřímu 
BOhÁčkOVI. Další poděkování samozřejmě směřuje k rodičům, kteří 
kluky a náš tým podporují finančně, odváží na zápasy, vodí kluky na 
tréninky, bouřlivě nás podporují, podílejí se na přípravě hřiště před 
zápasy. 

Jiří Kočovský

Starší přípravka
Starší přípravka začala sezónu 2014/2015 již 5. 8.2014. Pro všechny 
aktéry, včetně mě, naprosto ve všem zcela nová sezóna. Do „mladších 
žáků“ odešli hráči ročníku 2003 a naopak jsme přivítali hráče ročníku 
2005. navíc nás, vzhledem k vysokému počtu hráčů, čekali mistrovské 
zápasy na dvě hrací plochy. Výsledek se po konci zápasu sčítal. Počet 
hráčů se postupem času ustálil na 27, včetně šesti zcela nových hráčů. 
Po absolvování soustředění, které jsme příjemně strávili opět v Dolním 
Bousově, a na jehož konci jsme odehráli velice povedený turnaj v libáni, 
kde jsme obsadili druhé a desáté místo a navíc jsme přivezli i nejlepšího 
hráče, jsme netrpělivě očekávali termín prvního mistrovského utkání. 
Sezónu jsme začali domácím vítězstvím proti týmu Sk Aritma Praha. 
Postupně jsme se poté utkali ještě s týmy Sk hostivař, Union Vršovice, 
Fk Dukla Jižní město a Sk Střešovice. V deseti utkáních jsme vstřelili 
celkem 114 gólů, o které se postaralo dohromady 18 hráčů. V zimní 
přestávce nás čeká pár turnajů a přátelských utkání, které prověří naši 
formu před zahájením jarní části, ve které chceme být úspěšnější. Zda se 
nám bude dařit, a zda bude zimní příprava úspěšná, si můžete ověřit na 
vlastní oči při některém z našich zápasů, na kterém vás rádi přivítáme. 
Jarní část Starší přípravky začíná o víkendu 11. a 12. 4. 2015.

David Vrchota Machurka

Mladší žáci
na konci minulé sezóny opustila tým téměř polovina hráčů základní se-
stavy. Do nové sezóny jsme tedy vstupovali s nedostatečným počtem 
hráčů a od začátku bylo jasné, že bude nutné tým doplnit o nové tvá-
ře. naštěstí se ukázalo, že fotbal v Řepích stále táhne a na posily jsme 
nečekali dlouho. Šanci v základní sestavě také začali dostávat hráči, 
kteří v minulé sezoně sbírali své první minuty v mistrovských zápasech. 
Děkuji všem zkušenějším hráčům, za to že pomáhali a radili těm méně 
zkušeným. Celý tým se vlastně začínal budovat od začátku, což se pro-
jevilo i na výsledcích v první polovině podzimní části soutěže. Poctivá 
práce všech hráčů na tréninku přinesla postupné zlepšení předváděné 
hry i výsledků. Věřím, že pokud budeme všichni nadále tvrdě pracovat, 
tak se zlepšení projeví i v jarní části soutěže. 

Jan Chládek

Mladší dorost Motorlet „C“
V současnosti osm řepských fotbalistů ročníků 1999 a 1998 doplněných 
o čtyři hráče z motorletu trénoval a hrál domácí mistrovské zápasy v Ře-
pích pod hlavičkou motorletu. na zápasy byl tým vždy dále doplňován 
o hráče motorletu, kteří pravidelně nehrají dorosteneckou ligu. muž-
stvo nastupovalo v nejvyšší pražské soutěži přeboru Prahy. Že to není 
lehká soutěž, se ukázalo v některých zápasech, ve kterých ani ligové 
posily nedovedly pomoci k příznivému výsledku. konečné účtování po 
podzimu zní tedy takto: 9. místo z dvanácti účastníků, 4 výhry, 7 pro-
her, skóre 32:35. Toto je však méně podstatné než to, že  v této katego-
rii s fotbalem pokračuje osm řepských kluků (Dejmek, horák, hronek, 
koch, Petergáč, Starosta, Šmíd, Štěpánek), kteří doplněni o zmíněné 
čtyři „odložené“ motorleťáky (Boček, Zyta, hejl, martínek) mají chuť 
do tréninků a zápasů a věřím, že toto je alespoň malá náplast, která by 
teoreticky mohla alespoň trošku překlenout tvořící se  propastnou díru 
mezi žákovskými kategoriemi a kategorií dospělých. 

 Ing. Martin Koch 

Muži “B“
Obecně funguje rezerva „A“ týmu pro možnost rozehrání hráčů „A“ 
týmu po zranění, slouží jako přechod pro hráče dorostu na seznámení 
s dospělým fotbalem a i jako „zásobárna“ dalších potenciálních hráčů. 
k tomu všemu však dle našeho názoru v minulé sezóně nedocházelo. 

tj sokol řepy 
fotbal informuje
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silový trojboj mužů a žen
V sobotu 22. listopadu se v naší městské části uskutečnilo již 23. mist-
rovství východních a severních čech v silovém trojboji mužů a žen. V zá-
vodě se představilo celkem 36 soutěžících (31 mužů a 5 žen). Ti bojovali 
o titul mistra oblasti v devíti kategoriích. nejsilnějším mužem závodu se 
stal František Janák, reprezentující oddíl FC Bílina. Status nejsilnější ženy 
získala Iveta Jurčíková závodící za kkST Jihlava.

-red-

Turnaj v kulečníku se konal  15. listopadu v restauraci Beránek v Nevanově 
ulici.  Jednalo se o Turnaj putovního poháru Beránek, účast byla jako 
v minulých letech velká, zlepšila se i sportovní úroveň, a tak se všichni 
účastníci již nyní mohou těšit na další ročník této oblíbené akce.

turnaj v pétanque
Centrum sociálně zdravotních služeb Praha 17 - Řepy, mč Prahy 17 
a klub Seniorů Řepy uspořádaly 11. 12. 2014 v řepské Sokolovně za 
účasti dvanácti hráčů 1. Přebor ŘeP v pétanque trojic seniorek a seni-
orů 60 až 69 let na rok 2014.

Pořadí vítězů: 
1. marie Řezníková a Jana a Vladimír hejnicovi
2. Anna Prohasková, Dana Benešová a Jaroslav Pastorek
3. Jana Tesařová, Olga Svatošová a Jiřina Gazdíková
4. eva Pekárková, Alois Řezník. Josef Procházka

Poháry, medaile a diplomy předal vítězům ředitel CSZS PhDr. Jindřich 
kadlec, radní Ing. Jaroslava Šimonová a 1. místopředsedkyně kSŘ, 
Ing. mária Szitányiová. 

Josef Procházka 

Spíše se vytvořila taková parta nadšenců, kteří si jdou prostě zahrát. 
To není problém hráčů, aby si to nepřebrali špatně. Proto se tím začal 
výbor zabývat a nově byl do funkce hlavního trenéra dosazen Petr 
Žmolil, který má mnoho zkušeností s vedením dospělého týmu. Funk-
ci vedoucí mužstva již několik let zastává duo Renáta Tamchynová 
a lucie náhoriová, které se starají o chod tohoto týmu. no a nyní po 
podzimní části sezóny můžeme konstatovat, že se mu povedlo na-
startovat vše, co bylo uvedeno na začátku. Tým doplnili hráči z do-
rostu, začalo se pravidelně trénovat, začala spolupráce s „A“ týmem. 
Výsledky se dostavily záhy. Proto přejeme tomuto týmu, aby jim vy-
držel zápal, nadšení a pokračovali v dobře rozjeté sezóně. Doufáme, 
že se někteří z hráčů během zimní přípravy poperou o místo v sesta-
vě „A“ týmu. 

Muži „A“
Vše začalo již v průběhu minulého ročníku soutěže, kdy náš tým hrál 
III. třídu, ze které i díky trenérovi Pavlovi novotnému a jeho „novým“ 
metodám přípravy týmu při trénincích, nakonec postoupil zpět do 
I. B třídy. Před sezónou však došlo k nečekanému odchodu tohoto 
hlavního trenéra z klubu a situace se musela ihned řešit. V této ne-
příjemné situaci náš tým nenechal na holičkách trenér Jaroslav Štur-
ma, který však měl své povinnosti u týmu z vyšší soutěže. Vhodně 
navázal na práci předchozího trenéra a s týmem dobře rozjel soutěž. 
V průběhu sezóny se však ukázalo, že je skloubení trénování dvou 
dospělých týmů pro Jardu velice náročné, a proto jsme se museli za-
myslet, jak dál. Proto jsme tzv. rozhodili sítě a podařilo se. novým 
trenérem „A“ mužstva se na konci podzimní části stal Václav Šebes-
ta, který již k týmu přišel na pár posledních zápasů sezóny. nyní má 
tým dospělých v plánu absolvovat kompletní zimní přípravu (společ-
ná pro hráče obou týmů A i B) včetně zimního soustředění a zimní-
ho turnaje. na konci tohoto období si poté trenér vybere tým hráčů, 
se kterým vstoupí do jarní části. Závěrem bychom rádi poděkovali 
Jardovi Šturmovi, že nám pomohl v nelehké situaci. Díky moc Jiřímu 
kundeláskovi za zajištění chodu tohoto týmu během zápasů.

Všem trenérům a jejich asistentům děkujeme, za odvedenou práci 
u jednotlivých týmů, že tráví svůj volný čas na trénincích, zápasech 
a vlastně i při přípravě na jednotlivé tréninkové jednotky či zápasy 
a předávají své zkušenosti dál. Do další části sezóny vám přejeme 
hodně úspěchů, štěstí, které k fotbalu také patří a co nejméně zra-
něných a nemocných hráčů. 

Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
TJ Sokol Řepy-FOTBAL

„HLEDÁ SE TRENÉR“ 

Rádi bychom touto cestou oslovili všechny občany naší městské 
části, kdo má zájem přiložit ruku k dílu a rád by doplnil náš 
trenérský kolektiv a pomohl s trénováním mládežnických 
kategorií (od 5 do 14 let). 

nemusíš mít zkušenosti, nerozhoduje věk. Se vším pomůžeme. 
Rozhoduje jen chuť odloudit děti od počítačů a vytáhnout je ven. 

V případě zájmu prosím kontaktujte: Jiří kočovský  
tel.: 605 973 685 nebo email: j.kocovsky@seznam.cz.

TJ Sokol Řepy-FOTBAL
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V dnešním okénku o řepské historii musím 
chtě-nechtě navázat na článek naší redaktorky 
mgr. Radky Sálusové na str. 4, která výstižně 
popisuje slavnostní otevření nové hasičárny 
v Řepích dne 13. 12. 2014, za což jí patří veli-
ké díky. Původní můj záměr v historické rubrice 
v lednovém čísle Řepské sedmnáctky byl zcela 
jiný a na zcela jiné téma. nedá mi to však a já na 
tuto novodobou událost, která vlastně teprve do 
historie vstoupí, částečně dobovými dokumenty 
navážu. 
A když jsme u spolků, které v Řepích historicky 
po mnoho let působí, nemohu také kromě hasičů 
nezmínit jeden z dalších a tím je Sokol Řepy. Ten, 
kromě hlavní činnosti, kterou byl sport, nabízel 
občanům obce také kulturní vyžití. V této oblasti 
mnozí členové našli uplatnění a zálibu. Byl totiž 
jedním z řepských divadelních souborů a pořa-
datelem mnoha kulturních, hudebních a spole-
čenských akcí. A já slibuji, že ochotníkům bude 
patřit následující únorové číslo.

Jaroslav Hájek,
zástupce starostky

trocha hasičské řepské historie

Zmiňovaný historický klenot stříkačka „Stratílek“ z roku 1936, pořízena za tehdy neuvěřitelných 
24 000 Kč, bude novou hasičárnu zdobit i dnes. 

O tom, že obec Řepy 
žila díky Sokolu vysoce 
společenským životem, 
nás informuje další 
z historických plakátů, 
který zve na Šibřinky, čímž 
byl vlastně karneval.

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Nejstarší spolek působící v naší obci dokladuje 
i „Památní kniha sboru dobrovolných hasičů 
v Řepích“ z roku 1895. Řepský hasičský sbor v 50. letech minulého století.

Foto: archiv Jaroslava Hájka
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Přijměte pozvání na nenáročný výlet v blízkém okolí Prahy. Podíváme se 
do kraje kolem kopce medník (418 m. n. m.), který vévodí nad krajem dolní 
Sázavy. Pojedeme vlakem z Prahy-Braníka v 9.40 a za půl hodiny vystou-
píme v zastávce Petrov u Prahy. hned na peroně nás přivítá úvodní cedule 
naučné stezky „na medníku“. Stezka, dlouhá asi 5 kilometrů, byla pro svůj 
nedobrý stav v roce 2009 zrekonstruována dobrovolníky z Centra ekolo-
gické výchovy Zvoneček z Vraného nad Vltavou a prodloužena až k vlakové 
zastávce v Petrově. má 14 zastavení, které nás seznámí s přírodou a krajem 
dolního Posázaví.
Sestoupíme k řece a přejdeme po lávce na levý břeh, půjdeme proti proudu 
ke druhé ceduli stezky, která nás seznámí s historií vodáctví na řece Sázavě. 
Pikovice, kde se nacházíme, jsou cílovou stanicí sjezdu atraktivního úseku 
Sázavy z Týnce. Tento úsek je oblíben zejména pražskými vodáky pro svou 

dostupnost z hlavního města. kdo na vodě nikdy nebyl, se dozví, co je to 
šlajsna, vracák či volej, co znamená se cvaknout a kde na lodi sedí háček.
Pokračujeme po břehu řeky naučnou stezkou, která jde ve stopě Posázav-
ské stezky, značené červenou barvou. následující cedule nás seznámí s vý-
znamem řeky, přírodou či historií Posázavského pacifiku. mineme pamětní 
desku na 68 kilometrů dlouhou Posázavskou stezku, kterou v letech 1914 
až 1924 vybudoval klub československých turistů, desku připomínající 

utonulé voraře či vzpo-
mínku na kamarády 
z místních osad, pad-
lých v 2. světové válce. 
Při překonávání ostro-
hu, který se zakusuje 
do řeky, při chůzi po 
kamenných schodech, 
které jsou často vyte-
sány do skály, obdivu-
jeme práci nadšenců 
klubu českých turistů. 
Obdiv vyvolávají i četné 
chatky a sruby na obou 
březích řeky, které 
musely být postaveny 
pouhýma rukama, bez 
pomocí techniky. když 
jsem míjel chaty se jmény Ascalona, Poslední peřej či kon-Tiky a při po-
hledu na skalní útvar Pikovická jehla, někým zvaná Pikovický komín, jsem 
si vzpomněl na melodii a slova písně bratrů nedvědových: „Do noci před 
tunelem zahoukal, poslední vlak, co veze opožděný nádražáky domů spát. 
Zhasni tu písničku a napít mi dej, před spaním chci si ještě přečíst pár 
hvězd. Ta řeka jak pohádka, co vyprávěli naši v chatě, kde byl les.“
 Ano, zde trávili František a Jan víkendy a prázdniny s rodiči, zde tvořili 
své první písně.
 U cedule č. 8 opustíme červeně značenou Posázavskou stezku a zahneme 
doprava do kopce k vrchu medník. Příkré stoupání naštěstí netrvá dlouho. 
Pokračujeme po vrstevnici, kolem cedulí seznamující nás s důležitostí lesa 
a stromů. Dozvíme se něco o geologii a historii místní těžby zlata a rost-
lině kandíku psího zubu. Pak už prudce klesáme zpět do Pikovic. Poslední 
– 14. cedule vypráví o historii trampingu a turistice a my se vracíme na 
začátek naučné stezky k Sázavě.
Vlak z Petrova jede v 12.15, pak až v 15.15, a pokud tedy máme čas nazbyt, 
můžeme zrestaurovat své síly a doplnit tekutiny v některé z místních hos-
půdek či cukrárně. Přeji šťastnou cestu!

Jan Bösser

Třanovského
nedlouhá ulice v horních starých Řepích se odpojuje z čisto-
vické a protíná ulici Selských baterií. Prostředkem vede zelený 
pruh s rozličnými druhy stromů. Dříve (od roku 1935) se jme-
novala Třebízského, ale po připojení Řep k Praze v roce 1968 
musela být přejmenována.
Jiří Třanovský byl český spisovatel, básník a hudební sklada-
tel. Především pak evangelický kněz. narodil se v Těšíně v roce 
1592 nebo 1591. Jeho pradědeček Adam v něm vzbudil lásku 
k nábožnému zpěvu. Po studiích v saském Wittenbergu začal 
učit v Praze na gymnasiu při chrámu sv. mikuláše na malé Stra-
ně, pak na třeboňském hradu Jana Jiřího ze Švamberka a dále 
v evangelické škole v holešově. O rok později se stal kazatelem.
Po bělohorské tragédii (1620) byl jako evangelík pronásledo-
ván a po několikaměsíčním věznění odešel z moravy na Těšínsko 
a odtud na Slovensko. několik let byl kaplanem v Oravském Pod-
zámku a nakonec v liptovském mikuláši, kde roku 1637 zemřel.                                                                  

Jan Bösser

TŘANOVSKÉHO
ŘEPY – PRAHA 6

Foto: Jan Bösser

toulky kolem Medníku

Foto: Jan Bösser

Foto: Jan Bösser
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G aler ie  a  kor zo KC Průhon,  Po -Pá 9-19 hod,  S o 9-13 hod,  Socháňova 1220/27,  163 00  Praha 6  -  Řepy.  Vstupné zdarma.

Adresa: Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00  Pra-
ha 6 - Řepy 
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Kulhánková, telefon: 601 324 846, 
e-mail: kurzy@pruhon.cz

Hudba, tanec, divadlo

Keramika, výtvarka

Jazyky

Kontakt
Další kurzy

Cvičení, jóga
Sólový zpěv (klasika, populár)
- pro děti od 6 let (1.800 Kč) i pro dospělé (2.800 Kč)
Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, 
housle, kytara, elektrická kytara, bicí
- pro děti od 6 let (1.800 Kč) i pro dospělé (2.800 Kč) 
Hudební přípravka
- pro děti 5 až 8 let (1.000 Kč)
PIŠKOTKY - tanec a balet
- pro děti od 5 let (1.200 Kč)        
Akrobatický rock’n’roll - přípravka
- pro děti 6 až 12 let (800 Kč)
Mažoretky
- pro dívky od 5 let (1.200 Kč)
STONOŽKA - dramatický kroužek 
- pro děti od 6 let (900 Kč)

Cvičení pro rodiče s dětmi
- děti okolo 2 let (800 Kč) 
Cvičení pro děti
- 4 až 7 let (600 Kč)
Aerobik a gymnastika pro dívky
- 7 až 11 let (1.200 Kč)
Sportovky (nejen pro kluky)
- pro děti 6 až 9 let (900 Kč)  
Cvičení pro ženy - bossu core, bossu 
dynamic, kalanetika, pilates
- (70 Kč/1 lekce) 
Cvičení pro muže a ženy – fit camp
- (70 Kč/1 lekce)
Jóga - Integrální jóga / Jóga v denním 
životě
- pro dospělé (1.200 Kč)
Jóga proti bolestem zad a kloubů / na 
podporu vitality
- pro dospělé (1.200 Kč)

Keramika
- pro děti od 5 let (1.400 Kč) 
   a pro dospělé (2.100 Kč) 
Výtvarná výchova
- pro děti od 5 let (1.200 Kč)
Malba a kresba
- pro dospělé (1.800 Kč)
TVOŘÍLCI
- pro děti od 3 let (1.200 Kč)

Angličtina, němčina, francouzština
- pro dospělé (1.800 Kč)
Čeština pro cizince
- pro děti i dospělé (1.400 Kč) 

Na adrese:  ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, 163 00 Praha 6 - Řepy
BROUČEK - kombinovaný program pro děti od 2 let (100 Kč/1 dopoledne)   
ŤAPKA - turistický oddíl pro děti od 6 let (800 Kč) 
ŠIKULKY - výtvarná výchova pro rodiče s dětmi okolo 2 let (1.000 Kč)
Holčičí tvoření -  tvoření pro dívky od 10 let (90 minut/ 840 Kč) 

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17NABÍDKA KURZŮ KC PRŮHON

NOVÉ VÝSTAVY V GALERII KC PRŮHON

Výstava studentů uměleckoprůmys-
lové školy v Praze 3 mapuje vývoj od 
studijních kreseb a malířských pokusů 
od počátku až do konce studia.
Do 31. března 2015

Výstava Dávida Baffiho, autora dech 
beroucích abstraktních děl s vizuál-
ními efekty prolínání a přerůstání ro-
vin a tvarů v prostoru. 
Do 28. února 2015

DÁVID BAFFI

A4_kurzy_leden_2015.indd   1 18.12.14   16:46
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slUŽBy
•  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben: opravy i rekonstrukce, 

osvětlení, zásuvky atd., www.elektrikarerben.cz 
 Tel.: 604 516 344

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

•  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

•  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

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

•  Opravy obuvi a brašnářského zboží, broušení nožů, 
nůžek a výroba klíčů. makovského 1222 (pasáž). 
 Tel.: 605 266 561

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

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

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

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

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

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

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

•  MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY, STĚRKA + NÁVŠTĚVA 
ZDARMA! jsaifrt@seznam.cz Tel.: 606 227 390

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

•  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

•  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

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

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

•  VÝUKA ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM. 
Všechny úrovně. 19 let zkušeností v čR. Živnostenský 
list. johnw@post.cz Tel.: 605 100 906

•  DRUŽSTEVNÍ BYTY: PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA, převody 
bytů do vlast. SVJ, zaměřování – PASPORTIZACe bytů 
a domů. Tel.: 724 304 603

•  CZECH FOR FOREIGNERS – exam preparation for level 
A1–B2. www.english1to1.cz.  Tel.: 737 337 445

•  ENGLISH CONVERSATION LESSONS, Business english 
with a native speaker from england, TeFl certified.  
 Tel.: 731 523 540

•  ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ, DĚTI, MATURANTY, příprava 
na PeT, keT, FCe, Skype english. www.english1to1.cz,  
 Tel.: 737 337 445

•  QUICK HELP – RYCHLÁ POMOC PŘI STUDIU ANGLIČTINY 
nebo s domácím úkolem. www.english1to1.cz

•  CALL-ENG – NĚKOLIKAMINUTOVÉ LEKCE PO TELEFONU 
s rodilým mluvčím. nedáme vám šanci se neučit!  
 www.english1to1.cz

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

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

•  POHLÍDÁM VAŠE DÍTĚ, doprovodím do školy, školky, 
na kroužek i na sport. Řepy a okolí.  Tel.: 608 031 037

ostAtNÍ
•  PRONAJMU GARÁŽ V GARÁŽÍCH U PRůHONU – 

dlouhodobě cena 2200 kč/měs. Tel.: 603 229 014

•  PRONAJMU GARÁŽ KARLOVARSKÁ 40,  
22m2, 1200 kč/měs.  Tel.: 731 153 199

•  PRONAJMU GARÁŽ NA BLATINÁCH, makovského 1393.  
 Tel.: 603 712 956

•  PRODÁM NOVÝ URNOVÝ HROB V ŘEPÍCH. 
  Tel.: 723 231 632

InZeRCe
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Ekologická likvidace autovraků
!! S úředním potvrzením !!

Novější vozy (bourané) možný výkup
Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

nově otevřeno!!!
V řepích s vlastní výrobou 

dortů a chlebíčků
obchodní centrum řepy (oVus)

           2. patro   mhd slánská

u prokůpků

po–pá 8:00–19:00
    so 9:00–19:00
    ne 10:00–19:00

www.uprokupku.cz
tel.: 720 432 915

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
pořádá pro uchazeče o studium ve školním roce 2015/16

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TESTOVÁNÍ IQ
HERNÍ ODPOLEDNE

4. 2. 2015, 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 2015/16 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ) 
a přijímáme také do kvint (z 9. tříd ZŠ).

 257 328 786 Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy
 603 801 321 WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ

Angličtina / Czech for foreigners

Tylovická 9, 155 21 Praha 5 | +420 606 881 162 | info@bronaprusakova.cz | www.bronaprusakova.cz

PŘEPRAVA SENIORŮ A NEMOCNÝCH

• K lékaři
• Do nemocnice
• Do lázní
• Na rehabilitace
• K příbuzným
• Přeprava zdravotně postižených, vozíčkářů
• Možná asistence
• Možnost přepravy ležícího pacienta (Objednávky přijímáme od února 2015)

www.pohodatransport.cz
www.pohodatransport.eu

e-mail: info@pohodatransport.cz

Informace o cenách vám rádi zodpovíme na telefonu nebo je najdete na webových stránkách
PRACOVNÍ DOBA:    Pondělí – Pátek:    7:00 – 17:00 hodin

774 888 085

Dopravíme vás
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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

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

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

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

První hodina zdarma :)

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

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

Carneeval
Taste of the 

Wilde
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Essential
Winner Plus
Magnusson

Slevy na vybraná krmiva až 10%  
již od 2. nákupu bal. 6 kg a více.

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

Obchod specializovaný na krmiva:

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Čistírna oděvů a kůže
 Prodej dámské módy

www.PLETENA-MODA.cz

Pasáž Makovského 1143, Praha 17-Řepy 
PO – ČT 10.00 – 18.00

Nabízíme k pronájmu volné prostory 
svěřené do správy MČ Praha 17:

Výše uvedené prostory nabízíme ve výběrovém řízení, které je zveřejněno na úřední desce 
Úmč Praha 17 a na webových stránkách www.repy.cz v sekci úřední deska – odbor správy obecního 
majetku.

Informace: michaela novozámská, tel.: 234 683 529, kancelář č. 213, 1. patro, budova 
Úmč Žalanského 291, Praha 6 – Řepy, e-mail: novozamskam@repy.mepnet.cz , tel.: 234 683 529.

➟  Jiránkova čp. 1137, sklad o velikosti 13,03m2, suterén  
 – min. nájemné 863,28 Kč / m2 / rok bez služeb.

➟  Drahoňovského čp. 1192, garážová stání č. 23 a č. 55 v halových garážích o velikosti 14 m2  
 – min. nájemné 863,28 Kč / m2 /rok / bez služeb + DPH.

➟  Španielova čp. 1289, kancelář o velikosti 18,10 m2, přízemí,  
 – min. nájemné 1165,42 Kč /m2 / rok bez služeb.

➟  Španielova čp. 1290, kancelář o velikosti 18,10 m2, přízemí,  
 – min. nájemné 1165,42 Kč / m2 / rok bez služeb.

•	 	Přijme	registrovanou	zdravotní	sestru	
do	nepřetr.	provozu.	

•	 	Dále	přijmeme	ošetřovatelku	
(muže	i	ženy)	do	směnného	provozu	
bez	nočních	služeb.	

✓	 	Vzdělání	pouze	pro	zdrav.	–	dle	zákona	
96/2004	Sb.	Pouhý	kurz	pro	prac.	
v	soc.	službách	je	nedostačující.	
Pro	ženy	možnost	ubytování.

Domov sv. Karla 
Boromejského
v Praze (LDN)

Kontakt	✆	774	401	334
vlasta.kremeckova@domovrepy.cz
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Tel.: 235 301 561 | info@okvet.cz | www.okvet.cz

Pondělí–Pátek : 8-12, 14-20 | Sobota: 9-14 | Neděle: 15-19

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

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

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

www.english1to1.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická 
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel.: 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5
www.jencova.cz

–  individuální 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní psychologie

Nadstandardní prostředí, rychlé objednací 
termíny včetně víkendů, dlouholetá praxe, 
přímá platba
(Klienti VOZP mají péči hrazenou zdravotní 
pojišťovnou.)

www.jencova.czwww.jencova.cz

www.sportovka-repy.cz

Super výhodné AKCE
Pondělí 
Párty pro dva = Žebra + Křídla + Klas 
kukuřice a 3 druhy omáček 
za speciální cenu 209 Kč

Sobota 
 Dej si steak Aztéca a Buritos 
s kuřecím nebo hovězím k tomu 
dostaneš ZADARMO

z

Neděle
Objednej jeden Burger  
a druhý máš za 0 Kč

p c ální cenu 209 Kč

Sobota 

Streda
 Objednej Fajítas 

a druhé s kuřecím, vepřovým 

nebo Mix máš ZADARA

a Buritos

Ctvrtek
 Kup Burger a přílohu a salátek Coleslaw máš FREE

k

Úterý 
K hlavnímu jídlu máš 
Cheescake s jahodovou 
omáčkou jako pozornost 
podniku. 

ORTOVKA_2014_INZERAT_108x124_fin.indd   1 15.12.2014   10:18:2

dámské a pánské

Po–Pá 8.00–19.30 hod.
So 8.00–12.00 hod.

Řepská pasáž II.
Makovského 1225,

Praha 6-Řepy

Mobil: 604 737 329

Naše provozovna hledá kadeřnici na pánské a dámské oddělení.

Fa
ce

bo
k:

 K
ad

eř
n

ic
ké

 S
TU

D
IO

 D
av

id

w
w

w
.k

ad
er

n
ic

tv
i-d

z.
w

eb
n

od
e.

cz

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 
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Dostáváte řepskou 17 
každý měsíc do schránky?

Pokud tomu tak není, napište nám. e-mail: linhartovam@repy.mepnet.cz

Kosmetické centrum GERnétic

Nabízíme vám:
 Péči o obličej, tělo a poprsí.
 Intenzivní omlazující kúry.
 Zeštíhlující a anticelulitidní zábaly.
  Ošetření akné a dalších kožních 
problémů.

 Hlubokou relaxaci a pohodu.
 Prodej kosmetiky GERnétic.
 Kosmetickou poradnu.

           

Adresa: www.gernetic.cz/kosmeticke-centrum
Slánská 381/10, Praha 6-Řepy Otevírací doba dle objednání.
(křižovatka Slánská-Plzeňská) Telefon recepce: 235 325 659 nebo 602 501 191

Nabízíme dárkové 
poukázky na vánoce

 Nově otevřeno

 i o víkendu.

Butovice_naborový inzert 60x70,5_1014.indd   1 03.11.14   11:03

EKO-Kopecký, s. r. o. • Na Chobotě 1344/4, Praha 17-Řepy
Telefon: 777 151 141, 242 449 082 

E-mail: ak.eko1@volny.cz    •    Web: www.eko-kopecky.cz

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí

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

Dlouholetá praxe!
22 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

Po předložení tohoto inzerátu SLEVA 30 % z montáže.

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

inz HAR 60x33_22_let.indd   1 05.02.14   19:39

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

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

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

Ukazujeme Bo�í lásku praktickým zpùsobem

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

Na Moklinì 672/32
163 00  Praha 17  Øepy

English club
Klub maminek

EXIT club

Peèo  vaøo
Otevøené bohoslu�by
Cesty do hlubin Bible

Jsme otevøenou církví v Øepích. Vìøíme, �e církev
by  mìla  být  pøínosem  svému  okolí,  a  proto
poøádáme pravidelné aktivity pro ka�dého.

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  Č E R V E N E c – s R P E N  2 0 1 4  |  R O Č N í k  2 0  |  Z D A R m A

Kinobus opět v Řepích

Poradní sbor MČ Praha 17 – Mluvte nám do toho!

Projekt Domu s pečovatelskou službou

Rekonstrukce KC Průhon dokončena

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  Z Á Ř Í  2 0 1 4  |  R O č n Í k  2 0  |  Z D A R m A

Řepští fotbalisté informujíBabí léto: 6. září

Volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy

a Zastupitelstva MČ Praha 17

Novinky nejen pro pěší

ŘEPS
KÁ

Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  ř í J e n  2 0 1 4  |  R O č n í k  2 0  |  Z D A R m A

Co je nového v Řepích?

Dětská atletická liga zakončenaKC Průhon vítalo nové diváky

Poradní sbor byl zvolen

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  l i s t O P A D  2 0 1 4  |  R O č n í k  2 0  |  Z D A R m A

Průvod sv. Martina: 11. 11. 2014
Komunální volby – jak jsme rozhodli

Senzační seniory máme v Řepích

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 4  |  R O č n í k  2 0  |  Z D A R m A

Nové vedení městské části

Malý velký řepský zázrak

Veselé Vánoce

a šťastný nový rok
!

Vánoční zamyšlení
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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 2015 

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

MASÁŽNÍ A KOSMETICKÉ STUDIO

• masáže
       • kosmetika
            • celotělové zábaly
   • depilace cukrovou pastou

Pro bližší informace navštivte 
mé webové stránky

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

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

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
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.

Informace o inzerci v Řepské 17: www.repy.cz 
tel. 234 683 531, 234 683 544, 720 524 688


