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Vážení čtenáři,
únor bílý, pole sílí. Doufejme, že tomu tak už konečně bude a naší městskou část pokryje zimní 
sněhová pokrývka. To jistě potěší naše nejmenší, kteří budou moci vytáhnout ze sklepů různé 
„pekáče“ a „listy“, na nichž budou sjíždět řepské kopečky. Pro zastupitele naopak začne doba 
intenzivního úklidu chodníků, abyste se ve zdraví dostali do svých příbytků. Tam si již v klidu budete 
moci číst v únorovém čísle Řepské 17.
I tentokrát jsme pro vás připravili mnoho zajímavých článků z vašeho okolí. Pro znalce Řep a pamět-
níky doporučujeme rozhovor se služebně nejstarším zastupitelem, pamětníkem a zástupcem sta-
rostky Jaroslavem hájkem. Zajímavé jsou rovněž články o nově připravovaných projektech, jež nám 
do Řep přinesou zlepšení životního prostředí.
klidné únorové dny vám za celou Redakční radu přeje

Jan Decker

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

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

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.:
JMENOVALO
•  členy Finančního a kontrolního výboru a je-

jich tajemníky.

VZALO NA VĚDOMÍ
•  rozpočtová opatření č. 59–61, 63–68, 70–

80, 82;
•  Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář-

ské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2014;
•  informaci o získané finanční podpoře pro-

jektu „nové služby e-Governmentu v Pra-
ze 17“ v rámci 13. výzvy k předkládání pro-
jektových žádostí v Operačním programu 
Praha – konkurenceschopnost.

SCHVÁLILO
•  předložené znění JEDnACíhO ŘÁDU ZASTU-

PITELSTVA mĚSTSkÉ čÁSTI PRAhA 17, a to 
s účinností od 18. 12. 2014;

•  zřizovací listinu příspěvkové organizace zří-
zené mč Praha 17, Centrum sociálně zdra-
votních služeb;

•  rozpočtová opatření č. 62, 69, 81;
•  návrh pravidel hospodaření v období roz-

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

•  uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na 
realizaci oplocení kontejnerového stání pro 
Bytové družstvo Laudova;

•  nová Pravidla výběrových řízení na nájem 
bytů svěřených hlavním městem Prahou 
městské části Praha 17;

•  vypracování podkladu pro rozhodnutí o zří-
zení služby pro seniory a zdravotně postiže-
né „Senior taxi“.

NESCHVÁLILO
•  návrh na dokončení prodeje bytů v domech, 

které nebyly doposud nabídnuty k odprodeji 
oprávněným nájemníkům.

Rada MČ Praha 17 mj.:

SOUHLASILA
•  se zahájením zadávacího řízení na realiza-

ci nadlimitní veřejné zakázky „nové služby 
E-governmentu v Praze 17“ a se složením 
komise pro otevírání a hodnocení nabí-
dek. 

NESOUHLASILA
•  s dalším prodloužením doby trvání stávající 

provozovny sběrných surovin při ulici Žalan-
ského.

SCHVÁLILA
•  zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávky „Změna organizace a zklidnění 
dopravy v severovýchodní oblasti městské 
části Praha 17, etapa I. – místní úprava 
provozu“;

•  uzavření smlouvy s čSOB a.s. na pojištění 
stavby „hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy“.

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.
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Vážení čtenáři,

právě otvíráte únorové číslo Řepské sedm-
náctky a já přemýšlím, co je vlastně pro ten-
to měsíc typické.
nebudu opakovat populární lidové rčení 
o bílých polích, i když věřím, že by únor 
mohl sněhovou nadílku přinést i k nám, do 
Řep. Buďte však na sebe opatrní, aby vám 
únor nepřinesl bílou nadílku v podobě sád-
ry na čerstvé zlomenině.
únor je však měsícem důležitým zejména 
pro naše děti. Budoucí prvňáčky totiž čeká 
zápis do prvních tříd, který se uskuteční 
hned začátkem února. Přeji tedy všem dě-
tem, aby na svou cestu za vzděláním vy-
kročily tou správnou nohou a hlavně, aby 
se jim ve škole líbilo. Pro rodiče pak budou 
důležité pevné nervy a hlavně trpělivost!
mnozí rodiče také v únoru řeší výběr ma-
teřské školy, vždyť zápisy do školek budou 
probíhat již v březnu. Snad vám při výběru 
školky pomůže i přehled těchto zařízení, 
který jsme pro vás v tomto čísle připravili. 
Případně máte možnost využít i dnů otevře-
ných dveří, které budou v únoru ve školkách 
probíhat.
únor je také měsícem plesů a jiných 
kulturních akcí. Věřím, že vám časopis 
pomůže najít i tip na zajímavou kulturní 
akci, kterých se právě v únoru v Řepích ko-
ná opravdu hodně. 

Příjemné čtení vám přeje

Slovo starostkyProběhlo další jednání 
Poradního sboru 
V podvečer 19. ledna se uskutečnilo další setkání Poradního sboru naší městské části. Sta-
rostka mgr. Jitka Synková si tentokrát přizvala jako hosty své zástupce – tedy martina mar-
ka, Tomáše Fingera, Jaroslava hájka a také vedoucího Odboru životního prostředí a dopravy, 
RnDr. milana Svítka. Role moderátora celé diskuse se ujal, stejně jako na minulém setkání, 
vedoucí Odboru správy obecního majetku, Bc. Jaroslav červený.
Setkání bylo zahájeno diskusí nad některými otázkami z minulého jednání, která se mimo 
jiné týkala např. prací na údržbu zeleně, umístění laviček či úklidu naší městské části pomocí 
fukarů.
novým bodem k jednání byla budova současné řepské radnice. Starostka Jitka Synková upo-
zornila přítomné na současný nevyhovující stav, kdy polovina zaměstnanců je rozmístěna na 
několika místech mimo hlavní budovu v ulici Žalanského a představila dvě možné verze řeše-
ní. Jedno nabízelo dostavění budovy k současné radnici, druhým řešením by pak mohla být 
varianta výstavby zcela nové budovy úřadu v lokalitě současné čerpací stanice OmV, která je 
umístěna v těsné blízkosti obchodního centra OVUS. Toto řešení však také záleží na stanovisku 
magistrátu hl. m. Prahy k setrvání čerpací stanice v ulici Slánská. k tématu se rozvinula čilá 
diskuse, většina přítomných se klonila spíše k možné variantě dostavby budovy k současnému 
objektu. 
Bylo také dohodnuto zveřejnění kontaktů na jednotlivé členy Poradního sboru na webových 
stránkách městské části. Občané jednotlivých okrsků tak budou mít možnost se prostřednic-
tvím svých zástupců k tématu případně vyjádřit.
mimo jiné bylo ožehavým bodem k diskusi téma možné změny dopravy. Ta by se měla Řep 
citelně dotknout. Změny jsou plánovány v souvislosti se zprovozněním nových stanic metra. 
S plánovanými změnami přítomné seznámil zástupce starostky martin marek. ROPID např. na-
vrhuje zrušení linky 264. V úseku Sídliště Řepy – Zličín by jezdila pouze linka 180. Dále pak 
zrušení linek 225 a 214 a jejich nahrazení linkou 142. martin marek přítomné ujistil, že na 
blížícím se jednání s ROPIDem vedení městské části tyto změny zásadně odmítne.
mimo tato témata se projednávaly otázky týkající se např. životního prostředí, zeleně a do-
pravy.

Další setkání se uskuteční opět za tři měsíce. -ras-

Jitka Synková
Foto: -ras-
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otÁZKA mĚsÍCE ÚNoRA

téma měsíce: Kultura
Jak se vám líbí nová budova kC Průhon? Jste spokojeni s programovou nabídkou tohoto centra?
Od tohoto čísla jsme pro vás znovu obnovili rubriku „Otázka měsíce“, ve které vám chceme přinášet odpovědi zastupitelů naší městské části na různá 
aktuální témata. novinkou je odpověď na tutéž otázku také od řepských občanů.

Odpověď na tuto otázku není těžká, neboť jsem byl 
od počátku účastníkem příprav i realizace výstavby 
tohoto projektu v rámci komise pro školství a kul-
turu.
Jednoznačně se mi přestavba líbí, je moderní, více-
účelová a nabízí široké možnosti pro pořádání nej-
různějších zájmových kroužků, vzdělávacích kurzů, 
kulturních i společenských akcí, namátkou divadel-

ních představení, výstav obrazů, setkání se známými osobnostmi z růz-
ných oborů či zasedání zastupitelstva naší mč.
Také jsem velmi spokojen se začleněním knihovny do tohoto objektu.

Pokud se týká nabídky, domnívám se, že je velmi pestrá a uspokojí jistě 
všechny věkové kategorie i nejrůznější zájmy. nakonec jsem se o tom již 
sám osobně několikráte přesvědčil.
Závěrem bych chtěl poděkovat vedení i kolektivu pracovníků kC za jejich 
obětavou a záslužnou práci. A protože kultura zpravidla nebývá výdě-
lečnou činností, budu usilovat o zvážení navýšení rozpočtu této organi-
zaci v zájmu zachování dostupnosti pro všechny naše občany, zejména 
pro děti.
A nakonec ještě přátelská rada pro sprejery: malujte si na povolených 
plochách nebo doma. Děkuji.

Rekonstrukci kC Průhon považuji za velmi zdařilou. 
moderní vzhled budovy zapadá do okolního prostře-
dí, které je s ohledem na revitalizaci Řep soustavně, 
již několik let, modernizováno. Interiér budovy pů-
sobí nadčasově a svým rozčleněním a uspořádáním 
odpovídá potřebám občanů Řep a realizování jejich 
zájmů. I přesto, že průběh rekonstrukce kC Průhon 
mohl na určitou dobu ztížit občanům Řep pohyb 

v blízkosti budovy, věřím, že výsledek rekonstrukce je pro nás všechny 
dostatečnou odměnou. kC Průhon nabízí řadu kulturních, ale i sportov-

ních aktivit. Řepští občané mohou využít nabídky kurzů zpěvu, cizích 
jazyků, gymnastiky, aerobiku, jógy, kreslení a mnoho jiného. Vítám, že 
se řepská knihovna, která je součástí  kC Průhon, zapojila do pilotního 
projektu městské knihovny v Praze s názvem „metropolitní knihovna“. 
Díky tomuto projektu je možné využívat výměnný soubor knih z fondu 
městské knihovny v Praze, tudíž lze knižní fond obměňovat dle potřeb 
čtenářů. Věřím, že se programová nabídka bude do budoucna i nadále 
rozšiřovat a kC Průhon si najde další příznivce a spokojené návštěvníky, 
např. z řad seniorů, pro něž současná programová nabídka kurzů nepo-
skytuje možnost velkého výběru.

Rekonstrukce budovy kulturního centra se, podle 
mého názoru, povedla.  na starou budovu mám 
ovšem nostalgické dětské vzpomínky. Ale teď 
jsme skutečně rádi, že časy rekonstrukce jsou za 
námi a centrum je v provozu. Chodíme sem pra-
videlně s malým na víkendové divadelní pohád-
ky a musím říct, že už dneska si plánuji, na jaký 
kroužek ho sem budu za pár let dávat. na to se 

těším. Výběr je tu dobrý. Samotná budova je zajímavá, ale malůvky 
od spreyerů mi dost kazí náladu. nedá se s tím něco dělat?

majka sobotková  

mUDr. Antoine Katra  nezávislý za toP 09

jUDr. Kateřina Kaljkovićová  Pro Prahu

nová budova kC Průhon se mi líbí, jsem ráda, že 
na Řepích vzniklo moderní kulturně-vzděláva-
cí středisko, kde se mohou scházet lidé různých 
věkových kategorií a ve volném čase dělat to, co 
je baví. Programová nabídka je zajímavá, mile 
mě překvapily taneční kurzy a také mě potěšilo, 
že v souvislosti s rekonstrukcí, se moc nenavýšily 
ceny kurzů. Vlastně jste mě touto otázkou inspi-

rovali k tomu, program lépe prostudovat a v nejbližších dnech do 
kC Průhon vyrazit.

mgr. Veronika Duchoňová 

Fotografovat 

se nechtěla
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Po říjnových volbách jste na řepské radnici 
vystřídal Mgr. Bořka Černovského. Přesto 
v řepské politice nejste žádným nováčkem…
členem zastupitelstva naší městské části jsem již 
dvacet čtyři let. Do místní politiky jsem vstoupil 
hned po revoluci a své působení přerušil jen na 
jedno kratičké období. Takže jsem zde nejdéle 
sloužícím zastupitelem. některá minulá voleb-
ní období jsem vykonával funkci neuvolněného 
radního, uvolněnou funkci jsem nikdy dělat ne-
mohl, protože jsem pro obec pracoval v rámci 
svého podnikání. V současnosti jsem s podni-
káním skončil a mohu se tedy věnovat své nové 
funkci zástupce starostky.

Co je tedy vaší hlavní kompetencí?
To jsou samozřejmě finance a ekonomika. Přišel 
jsem ze soukromého sektoru a zkušenosti z oblasti 
ekonomiky tedy mám dlouholeté. Ekonomika 
městské části je poněkud odlišná, než jak jsem se 
tomu věnoval já, ale zase to není až tak daleko. 

Máte do budoucna v nové funkci nějaké cíle?
Rád bych i nadále úspěšně a efektivně udržel 
finance, zamezil zbytečnému a opravdu neefek-
tivnímu hospodaření. Doufám, že se mi podaří 
prostředky dobře investovat, aby i další, kteří 
přijdou po nás, měli na co navázat. čeká na nás 
ten největší úkol – a to je, dle mého názoru, vy-
stavění domu s pečovatelkou službou. Určitě na 
nás čekají nelehká jednání spojená s výstavbou 
sportovního centra, což je mj. jeden z hlavních 
bodů společné koaliční smlouvy.
Samozřejmě mým velkým cílem je také spravovat 
majetek obce, o který se chci starat jako správný 
hospodář a zachovat ho v perfektním stavu pro 
další generace. 

Vím o vás, že jste řepským starousedlíkem 
a vaším velkým koníčkem je historie…
V Řepích jsem se narodil a jsem na to nesmírně 
hrdý. Pamatuji ještě všechny ty bývalé místní 
krásné rybníky – v Průhonu jsem se mj. naučil 
plavat. Vzpomínám na krásnou přírodu a pole, 
která Řepy obklopovala, ale i na žákovská fotba-
lová sportovní klání za místní Slavoj. 
Lásku k historii mi určitě předali a vštípili moji 
předkové. Jsem jim nesmírně vděčný, že mi pře-
dali tu krásu, to tajemno a lásku k historickým 
hodnotám. Bez mučení přiznávám, že jsem tím 
někdy posedlý. mám k předkům a věcem, které 
vybudovali, nesmírnou úctu.  
historie je taková moje droga. Objevil jsem v ní 
spoustu věcí, které ještě nebyly zveřejněny, 
a tak ty kostičky do mozaiky neustále skládám, 

chodím po archivech a pronikám stále dál a dál. 
měl jsem radost, že se mi podařilo zrealizo-
vat pomník spolupracovníků „Tří králů“ – tedy 
pplk. Balabána, pplk. mašína a št. kpt. morávka 
na Bílé hoře. Pamětní desku si v naší městské 
části – na Bílé hoře – rtm. Václav Řehák a Josef 
Líkař bezesporu zaslouží. 
Velmi se zajímám o osobnosti, které tady pů-
sobily. mnoho lidí posuzuje Řepy podle Babin-
ského a myslí, že byl jedinou známou osobnos-
tí, ale není to určitě pravda. Těch zajímavých 
osobností tady najdeme určitě mnohem víc. 
A mám na mysli osobnosti historické – jako např. 
hraběnka Chotková, která je na zdejším hřbitově 
pohřbena, ale také hraběnka Covdenhoven. Vy-
rostla tady spousta skvělých sportovců a přede-
vším umělců. momentálně mám rozpracované 
jedno pátrání, ale to znamená ještě tak půl roku 
stráveného po archivech, a pak určitě ještě jed-
nu zajímavou osobnost Řepům představím.

Přeci jen postava loupežníka Babinského 
k Řepům patří. Máte o něm ve svém archivu 
nějakou perličku?
k Babinskému jsem získal spoustu zajímavých 
materiálů díky potomkům Olgy Votočkové, býva-
lé skvělé novinářky a spisovatelky z Brna. Ta ve 
svých publikacích čerpala od tehdejšího policej-
ního rady Lorence, od něhož získala neskartova-
né materiály z věznice Špilberku a ze soudních 
spisů. neustále z nich čerpám a dávám poznatky 
dál. mám dokonce doklady, že Václav Babinský 

tady měl dědice, který se jmenoval Francek. 
neměl ani příjmení, byl to sirotek, nalezenec 
tehdejšího obecního úřadu. Ten se u Babinského 
učil zahradnickému řemeslu a následně i po něm 
dědil. A víte, co tohle dědictví obnášelo? Byla to 
postel, tabatěrka, zavírací nůž a kalhoty.

Máte velice obsáhlý historický archiv. Čeho 
si v něm ceníte nejvíc?
Všech autentických materiálů, fotografií a doku-
mentů… Cením si všech originálů – pro každého 
historika je originál skutečným pokladem a čím 
starší, tím samozřejmě lépe.

Jste spoluzakladatelem „Společnosti pro 
obnovu řepských tradic“, která v Řepích 
dlouhodobě pořádá nebo se podílí na 
spoustě skvělých akcí. Plánujete do 
budoucna přidat nějaké novinky?
myslím, že v tuto chvíli pořádáme tolik akcí, že 
už asi ne. I když bychom rádi obnovili masopust, 
to si slibujeme už několik let, bohužel nám to 
vždy nějak unikne… 
když to ale shrnu – pořádáme dětský den, dět-
ského mikuláše, šachové turnaje, velký řepský 
bál, karneval, silvestra, setkání s příznivci a se-
niory, letní grilování, Babí léto, čarodějnice - to 
jen tak namátkou, takže v tuto chvíli už bych nic 
nepřidával, to by asi bylo nad naše síly.
musím však zmínit, že jsme jediné občanské sdru-
žení v Řepích, které nečerpá žádné dotace, jsme 
naprosto soběstační, vždy si na svoje akce vydě-
láme. To nám zaručuje určitou nezávislost a svo-
bodu. Z výtěžku, který vybereme na vstupném, 
pak můžeme platit dětské dny, mikuláše apod. 
A jsme schopni podpořit např. seniory v nouzi, 
každoročně také přispíváme na novou výsadbu 
v zahradě Domova sv. karla Boromejského apod.
 
Myslíte, že v Řepích něco chybí? Co byste 
naší městské části popřál do dalších let?
myslím, že tady nechybí snad už vůbec nic, snad jen 
dobré vztahy mezi lidmi. mám radost, že už spous-
ta lidí ze sídliště se dala dohromady se starořep-
skými usedlíky, že s námi některé tradice obnovují. 
Přál bych si, aby lidé spolu víc komunikovali a byli 
si vzájemně blíž. S úsměvem a dobrou partou jde 
všechno líp! nevraživost některých lidí mi skuteč-
ně vadí a doufám, že z našeho života brzy vymizí. 
Jinak jsem přesvědčen, že tady funguje vše jak 
má – je tady dobrá dopravní dostupnost, občan-
ská vybavenost, je tady nejčistší vzduch z celé 
Prahy! Takže nám všem přeji hlavně dobré me-
zilidské vztahy.

Děkuji za rozhovor, Radka Sálusová

otázky pro zástupce starostky jaroslava Hájka
V dnešním čísle našeho časopisu představujeme zástupce starostky Jaroslava Hájka, kterého mnozí z vás, čtenářů našeho 
časopisu, znají nejen jako dlouholetého člena zastupitelstva naší městské části, ale také jako autora oblíbených článků 
týkajících se řepské historie. V současnosti působí na radnici jako zástupce starostky pro oblast ekonomiky.

jaroslav Hájek (ještě mladý, 
jen hodně pamatuje)
•  Ženatý, dvě dcery, vnučka a vnuk
•  V Řepích žije od narození.
•  Zájmy: historie
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V rámci 13. výzvy Operačního 
programu Praha konkurence-
schopnost městská část Pra-
ha 17 získala na projekt „Re-
vitalizace parteru sídliště 
Řepy“ finanční podporu ve výši 
5 278 591,76 kč. 
Tyto získané finanční prostřed-
ky z Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj budou použity na 
obnovu veřejného prostranství 
a tím i vytvoření nového pří-
jemného prostředí na území 
naší městské části. V místě pěší 
komunikace paralelní s ulicemi 
makovského a Španielova bu-

de nahrazen původní betonový povrch z 80. let kamennou dlažbou o celko-
vé délce 346 m. Bude zde osazeno nové veřejné osvětlení, opraveno oplo-
cení přilehlých areálů mateřských školek sídlících ve Španielově a Bendově 
ulici včetně areálu, kde jsou umístěny organizace Optimis, s. r. o., Centrum 
sociálně zdravotních služeb, úřad práce čR, část pracoviště úmč Praha 17 
a mateřské centrum Řepík. 
Dojde k revitalizaci zelené plochy formou doplňující výsadby stromů 
a keřů. V prostoru bude nainstalován nový mobiliář, který tak přispěje 
k rozšíření míst pro odpočinek a setkávání obyvatel.

harmonogram revitalizace: 
Předpokládané datum zahájení: březen 2015
Doba trvání: cca 6 měsíců 
Postup výstavby bude probíhat v následujících etapách:  
1)  přípravné práce (zhotovení rámového oplocení na dílně a příprava 

jednotlivých prvků) – 2 měsíce
2) odstranění stávajících povrchů chodníků a výkopové práce – 1 měsíc
3) vybudování nové promenády z kamenných desek – 2 měsíce
4) osazení nových sloupů osvětlení – 1 měsíc
5) výsadba stromů a keřů – 14 dní
6) osazení mobiliáře – 7 dní
7)  dokončovací práce  

(ozelenění ploch ) – 14 dní

naše městská část získala rovněž v rámci 13. výzvy OPPk finanční podporu 
na projekt „Aktivní Lesopark Řepy“ ve výši 13 856 827 kč! 
Tyto finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj budou 
použity na revitalizaci v oblasti lesoparku U Boroviček. úpravy obsahují 
instalaci venkovních sportovně relaxačních prvků určených pro všechny 
věkové skupiny.  nově zde bude možné najít i ptačí vyhlídku či využít sklu-
zavku kopírující terén. Rozsáhlou část projektu zaujímá revitalizace zeleně 
zahrnující jak novou výsadbu, tak pročištění nepřehledných míst v zeleni. 
Budou upraveny vybrané úseky přístupových cest, doplněn vhodný mobili-
ář, navýšen počet odpadních košů včetně košů na psí exkrementy. 
Cílem je nabídnout návštěvníkům lesoparku všestranně využitelný a efek-
tivně rozčleněný prostor, do kterého bude zajištěn bezbariérový přístup.

harmonogram revitalizace:  Předpokládané datum zahájení: březen 2015 
Doba trvání: Cca 6 měsíců 

Výstup projektu:  Celková revitalizace území 
Vybudované aktivní parkové prvky 
a instalovaný mobiliář.

Věříme, že i toto prostranství budete využívat k odpočinku a relaxaci. 
V tomto případě i k volnočasovým sportovním aktivitám.  

Radim Drmola  

Nově chystané projekty v řepích

Termíny přistavení:
– dne 2. 2. 2015 od 10,30 do 13,30 hod.                                – dne 2. 3. 2015 od 14,30 do 17,00 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném 

na parkovišti u úřadu MČ Praha 17 - Řepy, Žalanského 291/12b.  

Pražská plynárenská, a. s. ve spolupráci s dceřinou společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s. a úřadem MČ Praha 17 - Řepy 

nabízí  odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální 

zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu  bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2  a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

– zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu – informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu

– změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)  – výměna, kontrola a zaplombování plynoměru

– převzetí reklamace – tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. 

Bližší informace na tel. číslech 267 175 174  a 267 175 202,   www.ppas.cz

mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOSTK
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Jako každoročně, tak i v letošním roce, se do schválení řádného rozpočtu 
naší mč nesou první dva měsíce v duchu rozpočtového provizoria, které na 
svém prosincovém zasedání schválilo zastupitelstvo. Je to téměř každoroční 
postup, který nás zavazuje hospodařit ve výdajích v 1/12 za každý měsíc dle 
schválených pravidel předešlého roku. návrh nového rozpočtu bude vyvěšen 
na úředních deskách v prvních dnech tohoto měsíce a projednávat by se měl 
na únorovém zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 25. 2. 2015. 
Vše samozřejmě bude záviset na schválení a přijetí rozpočtu hlavního 
města Prahy, od kterého se odvíjí schválení dotačních vztahů pro městské 
části. no a dotační vztahy? Tato oblast je dlouhodobě kritizována nejen 
naší městskou částí, ale i většinou ostatních. Rozdělování finančních pro-
středků v rámci hlavního města Prahy je konkrétně pro nás diskriminační, 

neboť nepokrývá ani naše běžné výdaje. například jen do kapitoly školství 
jsou vynakládány výdaje vyšší, než je vlastní dotace. Další významnou 
příjmovou položkou by měla být dotace na výkon státní správy. Zda jí na-
zývat významnou, bych také velice polemizoval, neboť jí zpravidla taktéž 
nepokryje a nám nezbývá, než ji dofinancovat z prostředků samosprávy. 
Dorovnávat rozpočty z vlastní hospodářské činnosti bude do budoucna 
neudržitelné nejen pro nás, ale i pro mnoho městských částí. Chtěl bych 
být optimistou a věřit, že rozdělování dotací hlavním městem Prahou se 
snad zlepší. Ale opravdu jen optimistou, neboť černé díry kauz Opencard 
a tunelu Blanka se budou hodně dlouho zaplňovat.

Jaroslav Hájek, zástupce starostky

Příprava rozpočtu na rok 2015

21. ledna se v kulturním centru Průhon uskutečnila prezentace s názvem 
CnG doprava v české republice – přednosti a ekonomické výhody. Jelikož 
životní prostředí a doprava jsou témata, kterými se mč Praha 17 zabývá 
velmi výrazně, konala se tato prezentace pod záštitou starostky Jitky Syn-

kové.  Firma Eco Power Energy, s. r. o. představila možné řešení několika 
palčivých otázek současnosti, které se týkají dopravy a jejího vztahu k ži-
votnímu prostředí.
Dnešní doba je ve znamení značného kolísání cen pohonných hmot, ne-
ustále se zhoršujícího stavu kvality ovzduší a přibývajících automobilů. 
Téma ekologického provozu dopravních vozidel je tedy skutečně tématem 
číslo 1. S tím samozřejmě souvisí i požadavky Evropské komise, jelikož Ev-
ropský dopravní systém je z 94 % závislý na ropě a ta se z velké části musí 
dovážet. Tím se všichni vystavujeme značné nejistotě. Dopravní strategie 
Evropské komise, plánovaná do roku 2050, se zaměřuje právě na omezení 
závislosti na ropě, s cílem omezení skleníkových plynů o 60 % do roku 2050.
Cíle naší národní legislativy jsou tedy velmi konkrétní, abychom tohoto 
cíle mohli dosáhnout: minimální 13% podíl energie z obnovitelných zdro-
jů na hrubé konečné spotřebě energie. Zároveň zajištění minimálně 10% 
podílu z obnovitelných zdrojů v dopravě do roku 2020. 
Bez alternativních paliv by tento cíl nebyl nikdy naplněn. Proto se, mimo 
jiné, nabízí i zemní plyn ve formě CnG.

A jaké jsou tedy ve stručnosti jeho hlavní výhody?
•  Výrazné snížení emisí – CnG je ekologický. V porovnání s benzinem má 

toto palivo zhruba o 30% nižší emise CO2, u CO je rozdíl až 90% a neza-
nedbatelným faktem jsou nulové emise prachových částic.

•  úspora mezi 40 – 45% v nákladech za palivo – jako pohonné hmoty je 
CnG jednoznačně nejvýhodnější. Ceny, v dlouhodobém měřítku, vykazují 
jen velmi pozvolný růst a v současné době se pohybují stále pod hranicí 
25 kč/kg. Je nutné zdůraznit, že v 1 kg CnG je tolik energie jako v 1,4 l 
benzinu, 1,3 l nafty nebo 1,9 l LPG, čímž výsledná cena ještě klesá. 

•  Bezpečnost – vozidla na zemní plyn jsou leckdy i bezpečnější, než vozidla 
na benzin a naftu.

•  minimální cenové rozdíly při nákupu vozů s běžnými palivy a CnG.
•  Rozšíření mezi všechny běžně dostupné značky vozidel.
•  Stále se rozšiřující možnost čerpání CnG – v současné době se rozšiřují 

o CnG i čerpací stanice Globus (pro řepské občany je tedy možnost vy-
užití Globus Zličín)

na CnG v dnešní době v Evropě jezdí zhruba 1 milion osobních automobilů, 
asi 160 tisíc autobusů a 120 tisíc nákladních vozidel a jejich počty se ne-
ustále zvyšují. k dispozici je cca 4000 plnicích stanic. V české republice 
jich je zatím 67. Do roku 2020 je plánem Evropské komise zřídit takový 
počet plnicích stanic, aby byl umožněn naprosto volný pohyb vozidel.
Doufáme, že všechny výše zmíněné cíle se podaří zrealizovat, jelikož naše 
životní prostředí je nesmírně křehké a je v zájmu každého, aby se k jeho 
problémům nestavěl zády.

-mish-

jezděte na plný plyn!

Foto: -mish-

Smutným faktem celé akce byla pouze extrémně nízká účast posluchačů. 
Škoda, že tak málo lidí má zájem o věci, které mohou v budoucnu značně 
ovlivnit tížívé otázky dnešní doby.

Foto: -mish-

I toto malé auto je názorným příkladem, že CNG palivo je použitelné na 
všechny typy, bez ohledu na jejich velikost. Navíc nijak výrazně neubírá 
prostoru v kufru auta.
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Velkoobjemové 
kontejnery v únoru
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.

•  ke kulturnímu domu x U Boroviček – 6. 2.
• Parkoviště v ul. na moklině (u rest. U hasiče) – 7. 2.
• Parkoviště Drahoňovského – 12. 2.
• křižovatka ul. Laudova x k Trninám – 13. 2.
• Parkoviště hofbauerova x Žufanova – 19. 2.
• Parkoviště v ul. na moklině (u rest. U hasiče) – 20. 2.
• Parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.) – 21.2.

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

S velkými obavami očekávají také pražští včelaři dopady mnoha nepřízni-
vých faktorů, kterým musí čelit jejich včely. Stále více z nich zjišťuje, že 
v některých jejich úlech je zlověstné ticho. „Již koncem listopadu a v pro-
sinci nám hlásili mnozí naši včelaři, že jim z úlů zmizely všechny včely,“ 
říká posmutněle místopředseda měV čSV Prahy pan Jiří Cafourek. Situace 
je o to horší, že množství úhynu včel hlásí včelaři z celé republiky. „To, že 
zimu nepřežije v průměru desetina včelstev, je vcelku přirozený jev. Sou-
časné ztráty na jejím začátku jsou ale již alarmující.“ 
Ani špičkoví včelařští odborníci však nedokáží určit jednoznačné příčiny 
těchto masivních úhynů. může za to mimořádné namnožení roztoče kleš-
tíka včelího (varroa destructor)? nedokáží se včelstva vyrovnat s novou 
formou jejich dříve zvladatelného onemocnění – mosema ceranae? může 
za to loňské specifické počasí? nebo něco zcela jiného? na webu spolku 
mÁJA (www.majabee.cz) se přiklání jeho předseda RnDr. Václav Švamberk 
k názoru, že nelze ukázat na jednoho viníka. „Příčiny začínají nedostatky 
ve výživě včel, chybnými či nedostatečnými zásahy proti varroáze, hroma-
děním infekčních spor ve starém díle, kumulativním působením pesticidů 
z intenzivní zemědělské výroby. A přičteme-li k tomu rozmary počasí, není 
divu, že se včelky s tímto souhrnem stresujících a zničujících faktorů jen 

obtížně vyrovnávají“, popisuje struč-
ně hlavní možné příčiny včelích úhynů 
včelařský odborník a autor mnoha te-
matických publikací. 
Pokud se bude opakovat katastrofický 
scénář z roku 2008, kdy zimu nepře-
žila skoro třetina včelstev (a mnohé 
příznaky tomu nasvědčují), bude mít 
tento nedostatek nenahraditelných opylovatelů již vážný dopad na množ-
ství kulturních i divoce rostoucích rostlin. Významně to pocítí především 
zemědělství, kterému vzniknou citelné ztráty na nižší úrodě mnoha plo-
din. nejenom řepka olejka, slunečnice, kukuřice, jetel, vojtěška, hořčice 
či ovocné stromy budou trpět nedostatkem opylení. 
Včelaři se samozřejmě budou snažit co nejdříve případné ztráty včel na-
hradit. nebude to však snadné a nepůjde to bez pomoci. V Praze bude 
rychlému doplnění stavu včelstev bránit i nově vyhlášené ochranné pás-
mo, které vzniklo jako obrana proti šíření noční můry každého včelaře – 
moru včelího plodu. 

Jiří Cafourek

Včely v ohrožení

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 strom-
ky odkládali vedle nádob na směsný komu-

nální 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 vynáš-
ka nádob přes prostory objektu. 
V tomto případě odkládejte vánoč-
ní stromky před objekt, na místo 
přistavení nádob 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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Dobrý den. Chtěl bych se zeptat na poplatky 
za odvoz odpadu. V Řepích už 4 roky 
nebydlím, ale mám tam stále trvalý pobyt, 
a tak se ptám, jestli mám platit za odvoz 
popelnic i když tam už nebydlím. Děkuji.

Vážený tazateli,
podle § 17a odst. 2 zákona 
č. 185/2001 Sb. (cit.) „Poplatní-
kem je  každá fyzická osoba, při jejíž 
činnosti vzniká komunální odpad. 
Plátcem poplatku je vlastník nemovi-
tosti, kde vzniká komunální odpad. 
Jde-li o budovu, ve které vzniklo spo-
lečenství vlastníků jednotek podle 
zvláštního zákona, je plátcem toto 
společenství. Plátce poplatek rozú-
čtuje na jednotlivé poplatníky.“ Pro 
území hlavního města Prahy platí 
toto zákonné ustanovení na zákla-
dě obecně závazné vyhlášky hlavní-
ho města Prahy č. 2/2005 Sb. hmP.
Pokud tedy na území hlavního města Prahy nevlastníte nemovitost, 
nejste plátcem uvedeného poplatku. Pokud na území hlavního města 
Prahy nebydlíte, nejste poplatníkem tohoto poplatku. Rozdílné fak-
tické místo vašeho trvalého pobytu s místem trvalého pobytu podle 
zákona č. 133/2000 Sb. je v tomto případě irelevantní.

ThDr. JUDr. Leo Salvet, Th.D.,
vedoucí právního oddělení

Hledáme zdravotní sestru 
registrovanou a s praxí u lůžka na pozici

sestra domácí zdravotní péče na DPP

Bydliště v místě pracoviště – Praha 17 výhodou.

Nabízíme:  •  dobré platové ohodnocení 
 •  samostatnou a smysluplnou práci 
 •  další vzdělávání v oboru

Požadujeme:  •  spolehlivost 
 •  časovou flexibilitu 
 •  fyzickou kondici 
 •  trestní bezúhonnost

Více informací poskytne Mgr. Lucie Koupená – vrchní sestra
tel.: 777 777 628, e-mail: homecare@cszs.cz

nebo 

Mgr. Monika Čermáková – vedoucí přímé péče
tel.:  775 591 700, e-mail : cszs@iol.cz

Hledáme pečovatelku!!!

Přijmeme pracovnici v sociálních službách 
na pozici terénní pečovatelka.

Bydliště v místě pracoviště – Praha 17, časová flexibilita a dobrá 
fyzická kondice je výhodou.

Požadujeme:   •  absolvovaný kurz pracovníka v sociálních 
    službách, spolehlivost,  
 •  zodpovědnost,  
 •  pracovitost,  
 •  ochotu vzdělávat se, 
 •  trestní bezúhonnost.

Informace:
Pí Pšenčíková, vrchní pečovatelka 

tel.: 777 777 629, 8 – 16 hodin, e-mail: cszs@iol.cz

nebo 

Mgr. Čermáková, vedoucí přímé péče
tel.: 775 591 700, e-mail: cszs@iol.cz

CENTRUM  SOCIÁLNĚ  ZDRAVOTNÍCH  SLUŽEB
příspěvková organizace, zapsaná u  Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755

Bendova 5/1121, 163 00 Praha – Řepy
Tel.: 235 314 141 , 235 313 182, 777 575 117, Fax : 235 300 474

E-mail : cszs@iol.cz,  datová schránka ID: zhgh8q, http://www.cszs.cz
IČ: 67365647, DIČ: CZ67365647, Bankovní spojení:  0168034319/0800

Představitelé magistrátu připravují ve spolupráci s organizátorem dopravy 
(ROPID) největší změny v městské hromadné dopravě od září 2012. Souvi-
sejí s dubnovým otevřením čtyř nových stanic metra.
První větě se dá věřit na 100 %, druhá je ovšem nepravdivá, neboť jak si 
máme vysvětlit navrhované zrušení hojně využívané a jediné opravdu řep-
ské autobusové linky č. 264? Jak toto plánované zrušení souvisí s otevře-
ním nových linek metra trasy A? Jak souvisí navrhované zrušení linek 214 
a 225 s otevřením metra? Žádná jasně zřejmá souvislost není. Odůvodnění 
najdeme v nadpisu tohoto článku.
Vedení řepské radnice jednoznačně odmítá návrh ROPIDu, který by 
zásadně omezil cestování městskou hromadnou dopravou pro nás, 
obyvatele Řep. V průběhu ledna měli občané Řep možnost vyjádřit se 
na webu mč Praha 17 k tomuto tématu a v drtivé většině s navrhovanými 
změnami nesouhlasili.

Martin Marek, zástupce starostky

Prostě to zrušíme!!!

Foto: Martin Marek
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Jste bezesporu výraznou 
pedagogickou osobností 
v ZŠ genpor. Fr. Peřiny. 
Je učitelství vaší původní 
profesí?
Původní profesí jsem operní 
pěvec, jsem muzikant, zpěvák, 
textař… nejdřív jsem divadlo dě-
lal amatérsky, potom jsem nějaký 
čas působil v činohře kladenského 
divadla, později jsem jako profe-
sionál působil pod různými agen-
turami, jeden čas jsem dokonce 
uměleckou agenturu vlastnil. S ní 
jsem koncertoval a jezdil po celé 
republice i v zahraničí.

Jak jste se tedy stal učitelem? 
A jak dlouho působíte ve škole 
genpor. Fr. Peřiny?
Učím patnáct let. na zdejší škole 
jsem už třináct  let. Práce s dětmi 
mě nesmírně obohacuje a baví. 
Jsem vlastně takový „upír“, který 
nasává dětskou energii a z toho 
pak žije – ale je fakt, že původ-
ně jsem si profesní budoucnost 
představoval jinak. Studoval 
jsem konzervatoř a vypadalo to, 
že mám našlápnuto na velkou 
kariéru. Jenže pak jsem jednou, 
dvakrát něco odřekl, a  najednou 
se ty „brány uzavřely“, a já zůstal bezprizorní. V průběhu konzervatoře 
jsem hrál, zpíval, koncertoval – ať už se Severočeskou filharmonií, Ji-
hočeskou filharmonií, na hudebním festivalu hluboká nad Vltavou jsem 
kaž dé léto po dobu pěti let ztvárňoval Wolfganga Amadea mozarta a také 
postavu Bastiena z mozartovi opery. Potom najednou přišel útlum a po 
skončení konzervatoře – to mi bylo  dvacet osm , protože úplně původně 
jsem se vyučil kuchařem – jsem přemýšlel, co bude dál.  V tu dobu jsem 
na místní ZUŠ využil nabídky suplenta, tedy možnosti za někoho zaskočit. 
následně jsem se v učitelských  novinách dočetl, že paní ředitelka hledá 
někoho na hudební výchovu, a tak jsem si řekl, že to zkusím. Jednu dobu 
jsem pak učil plný úvazek tady ve škole a téměř plný na ZUŠ, a to byl oprav-
du masakr. Ale na druhou stranu jsem se toho hodně  naučil. Podařilo se 
mi všechno od začátku vystavět a udělat si svůj systém, jak ve škole pra-
covat….

Vzpomenete si, co pro vás bylo na začátku vaší pedagogické 
kariéry nejtěžší? S čím jste bojoval nejvíc?
nejvíc jsem asi bojoval s tím ostychem a prvotní nejistotou, když jsem 
předstoupil před třídy  a měl jsem hrát na klavír. Říkal jsem si, že nejsem 
zkušený klavírista, že jsem zpěvák… Při hodinách se musí zpívat a rozdělit 
třídu tak, aby to zvládli všichni – tedy skupiny vyšších i nižších hlasů, hrát 
jim k tomu, zpívat s nimi, sledovat je – to bylo najednou strašně moc čin-
ností. Ale to je otázka praxe, dnes už mám osvědčený repertoár, do not už 
mnohdy koukat ani nemusím.

Snažím se, aby děti vnímaly rytmus, 
aby si zkoušely práci s rytmickými 
dřívky nebo trianglem, aby vytleská-
valy různé doby. někdy to jde hodně 
ztěžka, dnešní děti jsou vzácně aryt-
mické.
Problém dnešních dětí je v tom, že 
spoustu věcí je třeba pravidelně tré-
novat, zkoušet doma… málokdo však 
má takový cíl, že by tohle chtěl. my 
když zkoušíme muzikál, tak tři měsí-
ce před premiérou zkoušíme opravdu 
stále a já trvám na tom, aby tam děti 
byly a i když v danou chvíli nezkouší 
svůj výstup nebo zkouší jejich alter-
nace, tak chci, aby vnímaly, jak se 
představení vyvíjí, k jakým dochází 
změnám.
když jsem s muzikálem začínal, tak 
si všichni říkali, že to bude „jen“ ta-
ková školní besídka. Přišel však první 
muzikál „Břetislav a Jitka“ a myslím, 
že první představení přinesla pro 
všechny určité rozčarování. Rodiče 
občas seděli a vytřeštěně zírali, že 
něco takového je možné na základní 
škole. Přiznám se, že jsem z toho měl 
radost, za sebe, za děti.

Jak vás vůbec napadlo začít 
muzikály realizovat? Jste 
autorem muzikálu „Břetislav 

a Jitka“ a „Taceo“ – oba byly nesmírně úspěšné!
Asi před třemi lety jsem měl hodně šikovných deváťáků. Tak jsem si říkal, 
že je škoda toho nevyužít. Já jsem se do té doby nikdy nepouštěl do toho, 
že bych přímo komponoval. Textoval jsem hodně věcí, překládal opery, ale 
nikdy jsem se nepouštěl do muziky. Jenže pak jsme začali uvažovat nad 
nápadem, postavit muzikálové pásmo s tématem „Co se děje ve škole, 
když tady nikdo není“.  Rozjely se postavy – houba, křída, globus… první 
vznikla píseň smutného globusu – „O světě sním“. A byla to docela legra-
ce. Z téhle písně nakonec vznikla Břetislavova  píseň v muzikálu „Břeti-
slav a Jitka“. Dal jsem se dohromady s kolegyní Fulínovou, která se věnuje 
amatérsko-profesionálnímu divadlu. Začali jsme spolupracovat a vymýšlet 
pro nový muzikál téma. 

Jak se vám dařilo první muzikál přivést na svět?
Byla trošku otázka, jak to uchopit, protože jsem samozřejmě měl převahu 
děvčat. Takže jsem představení zasadil do kláštera, aby se jeptišky mohly 
plně realizovat. Role musely být dublované, protože je třeba hodně zkou-
šet a u dětí hrozí různé výpadky, nemoci… Výhodou bylo samozřejmě třeba 
to, že Břetislava hrál Vláďa Rousek, který měl zkušenosti z natáčení seriálu 
„Ulice“ a byl tak i dobrým motorem a vzorem pro ostatní. nečekal jsem, že 
to bude mít takový ohlas. Břetislav se hrál třináctkrát a hráli jsme ho vždy 
s velkým úspěchem. Paní ředitelka pak přistoupila na to, že tedy nebude-
me mít školní sbor, ale muzikálový soubor, protože přeci jen ta práce na 
jevišti je zajímavější než jen stát ve sboru. To však znamenalo, že každý rok 

Bez divadla bych se zbláznil
V tomto čísle vám představujeme Miroslava Maxanta, který je nejen skvělým učitelem hudební výchovy na Základní škole 
genpor. Fr. Peřiny, ale také tvůrcem úspěšných muzikálů, hudebníkem a zpěvákem.



musíme vyprodukovat muzikál. nejdříve jsem si říkal, že to nebude pro-
blém. Ale ukázalo se, že dětských muzikálů moc není, a když už je, tak je to 
příliš dětské, vlastně zhudebněná říkadla.
hledal jsem cestu jak to pojmout, aby to pro děti bylo zajímavé a ještě to 
nebylo moc dospělé. nakonec pomohla náhoda. Byl jsem se svojí třídou 
na exkurzi, průvodkyně nás prováděla chrámem sv. Víta a vzadu je  oltář 
sv. Jana nepomuckého, průvodkyně začala vyprávět legendu a já si najed-
nou řekl – to je ono, to je téma, Jana nepomuckého nikdo nedělal! Pustil 
jsem se tedy do zpracování. Zpočátku byly reakce nedůvěřivé, výsledek 
však překvapující.

Plánujete tedy po velmi úspěšném muzikálu „Taceo“ nějakou 
novinku na letošní rok?
momentálně jsem v generační výměně, letos muzikál dělat nebudu. Plánu-
jeme jen muzikálový koncert těch, co odchází. Je problematické obsazo-
vat deváťáky, protože polovina se mi jich po prázdninách už nevrátí. když 
udělám premiéru v dubnu, tak chci hrát ještě také v září a říjnu a když děti 
odejdou na střední školy, tak jsou s časem na tom hodně špatně, zejména 

ze začátku. „Taceo“ se ještě stále hraje a hrát se bude. Byla by škoda s ním 
skončit, když se stále líbí. Další muzikál plánuji až na rok 2016, zatím ne-
budu prozrazovat jaký, ale pokud se mi povedou zajistit autorská práva, 
mají se naši příznivci na co těšit.
nyní mi vyvstala nabídka na tvorbu nového muzikálu, který se jmenuje 
„modrá krev“ a ten plánuji na letní sezonu na hrady a zámky po naší repub-
lice. To není školní muzikál, to je taková moje umělecká aktivita. Oslovil 
jsem však i některé děti, které zpívaly ve školních muzikálech, na některé 
role bude v únoru probíhat konkurz. To bude už taková profesionální scé-
na, zpívat tady budou profesionálové, lidé z konzervatoře atp.  Důležité 
to bude i pro děti, protože uvidí, že mají šanci se přesunout mezi dospělé 
profesionály, když na sobě budou tvrdě dřít.

Co je pro vás na tvorbě muzikálu nejtěžší?
To je spousta věcí… napsat písničky – to ještě jde, ale pak to rozepsat pro 
každý nástroj zvlášť, aby byl orchestr barevný, zajímavý zvukem, potom 
všechno nahrát, to je mnohem složitější. každý muzikál také něco stojí a je  
třeba peníze vydělat zpět. Potěšilo mě, že z výtěžku „Břetislava a Jitky “ 
jsme pořídili dva reflektory, z Tacea zase černé boční výkryty jeviště. Šijí se  
kostýmy, kupují se látky… mám v rodině výtvarnici, malířku marcelu Orsá-
kovou, spolu navrhujeme scénu, kostýmy. Ona kreslí všechny malby, které 
v muzikálech hrají.  návrhy kostýmů pak švadlena  ušije  každému na míru.
Při přípravě představení se také dostávám do konfliktů, kdy třeba musím 

rozhodnout, kdo bude zpívat první premiéru a kdo druhou. Děti ještě jsou 
schopné se dohodnout, ale horší je to s rodiči. Stalo se dokonce, že jsem 
jednu slečnu z představení úplně vyloučil, protože se mi zkrátka nelíbilo, 
jak se chová. Byla z toho velká aféra, ale neustoupil jsem. Chtěl jsem, aby 
se vzdělávala, trénovala a pracovala na svém hlase. Ona na moje podmínky 
nepřistoupila, tak skončila.

Co vás na vaší práci těší?
když jsem začínal učit, tak jsem založil pěvecký sbor „Peřinku“ a jedním 
z prvních členů byl i Štěpán Bárta. Dnes je to profesionální zvukař a neza-
pomněl na nás a všechno nám ve svém studiu nahrává. mám velkou radost, 
že se mi to takhle vrací a říkám si, že  asi nejsem  tak špatný učitel.
Těší mě také, že se zapojují rodiče, tatínek bývalého deváťáka má firmu na 
zpracování videa takže nám udělal videozáznam.
Byli jsme s muzikálem součástí akce „Dobrý anděl – děti dětem“, což byl 
mezinárodní festival v hybernii a my jsme se dostali do programu. Taceo 
v hybernii! Sledoval jsem představení na monitorech v zákulisí, jak děti 
hrají a jak zvládají to ohromné jeviště a byly opravdu skvělé, jako pro-
fíci. Děti jsou někdy naštvané, že po nich s kolegyní Fulínovou šlapeme 
a vyžadujeme disciplínu. Ale je vidět, že to nese ovoce – třeba v hybernii 
jsme byli jediným souborem, který byl na místě včas, uměl text společné 
písně a byl připraven. 

K muzikálu „Taceo“ jste natočili i dva videoklipy…
Po úspěšném vystoupení v hybernii jsem se rozhodl, že natočíme video-
klip. mám kamaráda, který je zástupce kastelána na křivoklátě, tak se mi 
s ním podařilo domluvit natáčení v hradních prostorech, jako reciprocitu 
jsme hráli představení přímo na hradě. V červnu jsme tedy natáčeli klip 
v prostorách křivoklátu, byla to ohromná legrace, z ochozů nás pozorovali 
zvědavci, kteří nás považovali za filmaře natáčející pohádku.

Kde budete hrát „Tacea“ ještě?
měli jsme naplánovanou akci pro popáleninové centrum na Vinohradech. 
To teď vázne trochu na komunikaci, protože oni by rádi, abychom s před-
stavením přijeli tam. Jenže není technicky možné tam představení přestě-
hovat, potřebujeme jeviště… nabídli jsme tedy, že bychom akci uspořáda-
li pod záštitou paní starostky v Sokolovně. To, co by se vybralo, bychom 
poslali na jejich konto. momentálně tedy hledáme vhodný termín. Rád 
bych hrál ještě alespoň dvakrát v dubnu v Řepích a derniéra Tacea bude  
17. července na křivoklátě.

Nechtěl byste se někdy vrátit k původní profesi?
Ale možná ano, mám za sebou spoustu pěkných rolí, zpíval jsem Fausta, 
Vaška v Prodané nevěstě, Warnemana v Braniborech, Tita a Basilia 
v mozartových operách… Ten moment, když vcházíte na jeviště a říkáte 
si, „tak co ze mě vyleze“ a pak lidi po vašem výkonu stojí a tleskají – tak to 
je úžasný pocit. Od své profese jsem se vzdálil natolik, že se mi po divadle 
začalo stýskat. Asi jsem muzikály začal dělat hlavně proto, že bych se bez 
divadla zbláznil. Jsem šťastný, že se na jeviště vracím alespoň takhle.

Děkuji za rozhovor,  
Radka Sálusová

RoZHoVoR
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miroslav maxant (43)
•  Vystudoval: konzervatoř v Teplicích ve třídě Petra matuszka
•  V ZŠ genpor. Fr. Peřiny učí již 13 let.
•  Autorem muzikálů: „Břetislav a Jitka“, „Taceo“, „modrá krev“.
•  Záliby: vaření – vařím, peču jako zběsilý, je to ohromně uklidňující, 

čtení – mám rád historické romány a rád se směji, to je moje oblí-
bená záliba a miluju lidi, kteří mě dokážou rozesmát. 

Foto: Archiv Jiřího Novoty

Miroslav Maxant ve videoklipu k muzikálu Taceo. 
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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 únoru 2015: 3. 2. Volný program, 
10. 2. Beseda s místostarostou Tomášem Fin-
gerem, 17. 2. Volný program, 24. 2. Beseda 
s Dr. Z. Pernesem, předsedou Rady seniorů čR.

Klub seniorů Řepy (KSŘ)
každou středu, od 9 do 11 hodin  
v kC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17.
klub vede Josef Procházka.
Program v únoru 2015: 4. 2. Volný program, 
11. 2. Volný program, 18. 2. home Care – do-
mácí zdravotní péče (beseda s pí Rouskovou, 
25. 2. 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 únoru 2015: 2. 2. květiny z korálků, 
9. 2. Valentýnská přání, 16. 2. háčkujeme sáčky 
na dárečky, 23. 2. Pleteme a háčkujeme čepice.

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 únoru 2015: 2. 2. Volný program, 
9. 2.  Oslava jubilantů – k poslechu zahraje 
Duo Sparťanka, 16. 2. home Care – domácí pé-
če – beseda s mgr. L. koupenou, 23. 2. Trénink 
paměti - pí koštelová Renata – studijní mate-
riály.

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

Únor v DDm na Bílé Hoře
7. 2. 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.

9. 2. a 18. 2. Cvičení pro kočky a kočičky – maminky a holčičky. 
Cyklické posilování a protažení vahou vlastního těla a drobných 
pomůcek. Určeno mladým maminkám, tetám a babičkám a jejich 
školním dítkám. Od 18.30 do 19.30 malá tělocvična ZŠ Dědina. 
Cena 50 kč za dvojici a hodinu. V případě zájmu možnost 
pravidelného cvičení.

14. 2. 12. ročník pochodu Praha – Okoř  
– nenáročná cca 13 km trasa pro malé i velké.  
Cíl 11.30 – 14.00 na louce pod hradem Okoř. Od ZŠ mikoláše Alše 
v Suchdole. Start 9.45 – 10.15. Vstup volný.

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

 3. 2.  Výroba dárků k Valentýnu  
 4. 2.  kouzla s inkoustem  
 6. 2.  Vyrob si svůj erb a erb 

klubu 17 
≥

10. 2.  Připravujeme se na 
karneval

11. 2.  Soutěžíme s X-BOXEm
13. 2.  karneval „Sněhurka 

a sedm trpaslíků“

nezapomeň třeba přijít 
i ty v masce 
„Den otevřených dveří“

17. 2.  Turnaj v kulečníku
18. 2.  Filmový večer v klubu 17
20. 2.  malování karikatur

≥

24. 2.  Zvířátka z květináčů
25. 2.  keramické stromy
27. 2.  Den plný her, aneb 

Partička v klubu 17 

Plán Klubu 17 – Únor 2015

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

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

Dne 20. února letošního roku oslaví

Jiřina a Karel Chalupovi krásné 55. výročí svatby.
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, lásky a vzájemného porozumění 

do dalších let ze srdce přeje rodina Musilova, Chvojkova  
a Chalupova + vnouček Ondrášek a pravnučka Sárinka.
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Co je to nízkoprahový klub?
klub 17 je zařízení pro děti a mládež od 6 do 18 let, vstup je volný pro ty, 
kteří mají volný čas a chtějí ho trávit v příjemném prostředí nebo se třeba 
o něčem poradit či potřebují pomoc. 
návštěvníkům se věnují tři kvalifikovaní pracovníci, kteří poskytují sociál-
ní služby (např. informační servis, poradenství, doučování), dále volnoča-
sové aktivity (výtvarné a rukodělné činnosti, hry, soutěže, turnaje, atd.).

Kdo může klub navštěvovat?
klub je určen převážně dětem a mladým lidem z Prahy 17, ale mohou přijít 
i všichni ostatní.

Co musíš udělat, abys mohl do klubu chodit?
nemusíš se hlásit ani vyplňovat žádné přihlášky. Chození do klubu můžeš 
kdykoliv ukončit. kdykoliv budeš cokoliv potřebovat, můžeš se vrátit. na 
závazné akce (výlety atd.) je třeba mít podepsanou přihlášku od rodičů.

Má klub nějaká pravidla?
V klubu platí pro všechny (děti, pracovníky, rodiče a další návštěvníky) 
tato pravidla:

Respektuj Rozhodnutí pRacovníka klubu

Porušení pravidla: neuposlechnutí pracovníka, či stážisty, vede 
k odepření vstupu do klubu na různě dlouhou dobu (od minuty po 
dny).

Respektuj pRavidla slušného chování

Porušení pravidla: Chováš-li se opakovaně neslušně (slova, gesta, 
apod.) vede to k odepření vstupu.

Žádné dRogy, alkohol, cigaRety a zbRaně

Porušení pravidla: Požívání nebo manipulace s návykovými látkami 
(cigarety, alkohol a ilegální drogy), příchod a pobyt pod vlivem 
návykových látek je hrubým porušením pravidel a do klubu nepřijdeš 
dost dlouhou dobu.

nebuď agResivní slovně ani fyzicky

Porušení pravidla: mohlo by se stát, že klub 17 už nebude pro tebe.

neomezuj dRuhé

Porušení pravidla: každý má svá práva i povinnosti, i my je musíme 
respektovat stejně jako ty, jinak STOP.

nenič vybavení klubu

Porušení pravidla: Rádi jsme v hezkém prostředí, kde se nám líbí, 
a proto je to třeba dopřát i ostatním. 

uklízej po sobě

Porušení pravidla: Doma to také děláš, tak proč ne tady, určitě to 
chápeš :-)

Mám zájem o doučování
Veškeré doučování je poskytováno zdarma. Pokud se ti pracovníci mají 
věnovat, učit se s tebou, je nutná předchozí domluva. Pokud pracovníka 
k učení nepotřebuješ (sám si uděláš domácí úkol), můžeš přijít i bez před-
chozí domluvy.

Chci se podívat do klubu
máš-li zájem seznámit se s pracovníky a klubem, můžeš se přijít do klubu 
podívat. 
můžeš si také domluvit schůzku s pracovníkem mimo otevírací dobu klubu. 
To ti zaručí, že bude mít čas se ti věnovat.
Protože je klub určen pro děti, nemohou tady rodiče trávit delší dobu 
(např. hrát hru, napomáhat při ruční tvorbě).

Kdy můžeš být odmítnut pracovníkem?
Pracovníci klubu ti mohou odmítnout poskytování služeb z těchto důvodů 
(tzn. nucený odchod z klubu):
•   Porušuješ pravidla klubu
•   není ti 6 – 18 let
•    kapacita klubu je naplněna, tzn. maximálně 40 klientů v jednu chvíli 

(mimo akce pro veřejnost)
•    nejsme schopni ze závažných důvodů služby poskytovat  

(výpadek el. proudu, havárie vody, nemoc pracovníků)

Na koho se mohu obrátit o informace?
Jana Štěpánková – vedoucí nZDm klub 17 
Socháňova 1221, 163 00 Praha 6
Tel: 235 311 791
Email: klub17@seznam.cz 
www: cszs.cz /klub17
Jsme i na Facebooku klub17@seznam.cz

Proč klub existuje?
Zaměřujeme se na pravidelnou, smysluplnou práci a bezpečné způsoby 
trávení volného času dětí a mládeže, zvyšování jejich soběstačnosti a za-
čleňování do společnosti. Důležitou součástí nabídky je podpora a pomoc 
při zvládání obtížných situací, se kterými se mladí lidé setkávají a zamezo-
vat jejich rizikovému chování.
Aneb pokud máš cokoliv na srdci a chceš poradit, jsme tu od toho a pro 
tebe. A vše záleží na naší dohodě.

Mgr. Monika Čermáková

Představujeme Klub 17 – nízkoprahový 
klub pro děti a mládež

veškeRé sluŽby v klubu jsou poskytovány zdaRma

Co k nám můžete přijít dělat?

 15–17 hod 17–19 hod 19–20 hod

úterý
Poslechneme, poradíme

Všehochuť Rady a porady se školou Povídání

Středa
Poslechneme, poradíme

Tvořeníčko všeho možného Soutěže a turnaje Povídání

Pátek
Poslechneme, poradíme

Všehochuť PC pařírna Povídání

19 – 20 hod – Individuální povídání po dohodě s pracovníkem
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1. 2. – 28. 2. Krása stvoření – výstava ob-
razů miloše kouteckého inspirovaných ves-
mírem a malovaných unikátní technikou na 
sametovém plátně. Výstava je prodejní. 
Refektář, vstup volný.

8. 2. Let’s Go – koncert mezinárodní aka-
pelové skupiny (na programu americké spi-
ri tuály). Od 17.00 hod. kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné.

11. 2. Koncert k Mezinárodnímu dni ne-
mocných v podání orchestru Archioni Plus 
pod vedením michala macourka, na progra-
mu Bachovo koncertantní umění. Od 19 hod. 
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

17. 2. Masopustní průvod žáků ze ZŠ U Bo-
roviček. Od 10.00 hod. Prostory Domova 
a denní stacionář.

Od Popeleční středy 18. února do Velikonoc 
budou vzhledem k postnímu období kulturní 
aktivity v Domově omezeny.

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.

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

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

Domov sv. Karla Boromejského 
– program na únor  2015
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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

Sportovní zábava  
v Sokolovně Řepy

Divadlo pro děti: 
Popletené pohádky

Divadlo pro děti:  
Sůl nad zlato

Divadlo pro děti:  
Nezbedné pohádky

Divadlo:  
Velký holky nepláčou

Autorské čtení:  
Michal Viewegh

Bazárek  
pro maminky

Koncert žáků  
KC Průhon

Divadlo pro děti:  
Rozpustilý kabaret

Maškarní pro dospělé:
Kovbojský bál

Taneční kurzy  
v Sokolovně Řepy

Taneční kurzy  
v Sokolovně Řepy

Výstava: Dávid Baffi 
Tvůrce obrazů

Taneční zábava se společenskými tanci, která je volným 
pokračováním tanečních kurzů pro dospělé a je zároveň 
pro zájemce z široké veřejnosti. Taneční škola MADAT. 
(vstupné pro veřejnost 100 Kč/pár, účastníci kurzu zdarma)

Photo by Jan Karásek

Fotbalový klub srdečně zve na sportovní zábavu. Těšit se můžete na tombo-
lu a kapelu Sklepmistři s pestrým hudebním repertoárem. (vstupné 100 Kč)

Zábavný pořad pro děti s veselými písničkami. Děti si mohou zatancovat, 
zazpívat nebo si jen poslechnout chytlavé a leckdy i poučné texty. Nejpr-
ve ale budou muset účinkujícím pomoct popletené pohádky rozmotat  
a dát do pořádku. Jana Rychterová. (vstupné 40 Kč)

Loutkové představení podle klasické pohádkové předlohy, ve kterém uvi-
díte princeznu Marušku, Krále, moudrého Trpaslíčka a hodnou Stařenku. 
Děti z publika si také zazpívají pár písniček a dokonce se mohou zapojit 
do samotného děje příběhu. Vhodné pro děti od 3 do 10 let. Divadlo Evy 
Hruškové a Jana Přeučila. (vstupné 40 Kč)

Dvě nezbedné pohádky: O Červené Karkulce a O nezbedných kůzlát-
kách. V první pohádce se setkáte s Vlkem, který je schopen z hladu sníst 
i gramofonové desky, ale Karkulky se ani nedotkne. Za to nezbedná kůz-
látka z druhé pohádky dělají své hodné babičce samou starost. Nakonec 
to s nimi ale dobře dopadne. Divadlo Andromeda. (vstupné 40 Kč)

Komedie Neila Simona vypráví příběh o dvou rozvedených dámách, 
které se dohodnou na společném soužití na bázi manželství. Nadsázka 
v kombinaci s iritujícími rolemi obou žen, které jejich bývalé manžely 
doháněly k šílenství, vede k neskutečně komickým situacím. Agentura 
Familie. (vstupné: slevněné 180 Kč senioři a studenti, 200 Kč ostatní)

Setkání s populárním spisovatelem současnosti, Michalem Vieweghem, 
který má na svědomí řadu čtivých společenských románů a parodických 
próz. Poslechnout si můžete například čtení z knihy „Andělé všedního dne“, 
jejíž tvorba byla ovlivněn skonem autorova otce. (vstupné dobrovolné)

Z oblečení vyrostli a s hračkami si nehrají? Navštivte dětský bazárek, na-
kupte nové věci a nepotřebné nabídněte jiným maminkám. Rezervace 
prodejního místa na tel.: 601 324 845, e-mail: produkce@pruhon.cz, 
cena prodejního místa: 50 Kč. (vstup pro nakupující zdarma)

Vystoupení nadaných účastníků kurzů sólového zpěvu a hry na nejrůz-
nější hudební nástroje. Společenský sál KC Průhon. (vstupné zdarma)

Pohádky o zvířátkách s poučným koncem. Těšit se můžete na tři kome-
diálně laděné příběhy podle Ezopových bajek. Do děje představení se 
zapojují i děti, společně vytvoří kapelu a zazpívají si. Vhodné pro děti  
od 4 do 12 let. Liduščino divadélko. (vstupné 40 Kč)

Maškarní bál pro dospělé v kovbojském stylu. Těšíme se nejen na udat-
né pasáky krav, šerify a rančery, indiány, pistolníky, ale i statečné ženy 
Divokého západu a půvabné ženštiny ze saloonů. K tanci nebo k posle-
chu zahraje country band PANOPTIKUM. Objednávky na tel: 604 136 139, 
emailem: eva.gutova@volny.cz. Pořádají WERICHOVCI. Společenský sál 
KC Průhon. (vstupné 80 Kč)

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.

Pravidelné taneční kurzy pod vedením M. Dvořáka  
a Z. Šilhánové, mistrů ČR patřících mezi světovou špičku. 
Kurz je vhodný pro absolventy základních kurzů a pro zku-
šenější tanečníky, kteří znají pokročilejší figury.

Více info na tel.: 603 483 002 nebo na mailu: dance@dvorak-silhanova.cz

Prodejní výstava obrazů Dávida Baffi, autora dech beroucích abstrakt-
ních děl s vizuálními efekty prolínání a přerůstání rovin a tvarů v prostoru.  
Do 28. února 2015. (vstupné zdarma) Připravujeme: Alexandra Barth.
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Jako každoročně, tak i letos, pořádáme pro širokou veřejnost u příležitosti 
mezinárodního dne průvodců bezplatné prohlídky Prahy a dalších měst. 
V Praze se prohlídky budou konat v sobotu 21. února 2015 od 14 hodin. 
Sraz účastníků je před domem U kamenného zvonu na Staroměstském 
náměstí 13. na prohlídky se není třeba předem hlásit. Letošní trasy pove-
dou ze Staroměstského náměstí na náměstí Republiky. Je jich celkem pět, 
včetně jedné prohlídky pro rodiny s dětmi. 

Asociace průvodců české republiky, r. s.
Vinohradská 46, 120 00  Praha 2
www.asociacepruvodcu.cz

řepská sedmnáctka 
na cestách
V redakci máme pokaždé radost, když k nám dorazí fotografie od vás, 
našich čtenářů, na níž dokladujete, že řepský zpravodaj nezapomenete 
přibalit do kufrů při vašich cestách za poznáním.
Tentokrát jsme měly radost o to větší, že se časopis podíval až za moře! 
na svůj výlet do new yorku ho přibalil miroslav Janouš. Za fotografii dě-
kujeme a těšíme se na vaše další fotografie z cest!

-red-

mezinárodní den průvodců

jak chutnalo vánoční cukroví v KC Průhon?
Pro někoho dnes už jen sen, pro jiného realita. Vánoční cukroví, pečené 
i nepečené, zaplavovalo ještě před nedávnem stránky časopisů, televiz-
ní i rozhlasové reportáže, bylo předmětem rozhovorů přátel i kolegů, ale 
i tématem četných místních a regionálních přehlídek. naše nové kulturní 
centrum Průhon, trochu se zvědavostí, také vyhlásilo soutěž o nejchutněj-
ší a nejzajímavější vánoční cukroví. V pátek 19. prosince 2014 očekávala 
porota a hodnotné ceny své premiérové návštěvníky. Vytištěné letáčky 
v knihovně mizely, přirozeně že je dostaly všechny řepské seniorské klu-
by. A výsledek? Bylo nabídnuto 41 druhů vánočních sladkostí, nejvíce byly 
zastoupeny vanilkové rohlíčky, pracny, linecké cukroví a nepečená vosí 
hnízda. nechyběly překvapivé druhy cukroví např. ze špaldy či se sýrem.
A vítězové? O první místo se rozdělila mladá maminka Lucie maconková 
a seniorka Eva Zámostná. Vedle kuchařské knihy „Bez vody neuvaříš“ auto-
ra Václava malovického získaly roční průkaz do místní knihovny. 

mírnou pihou na kráse byla ale nízká účast. Ač mají podobné akce velký 
úspěch a jsou velmi kvitovány zejména v menších regionech, na našem síd-
lišti si své publikum musí zřejmě ještě najít. Proto, milí čtenáři, doufám, že 
se s vámi za rok o adventu setkáme při prezentaci vašich nejlepších kousků 
vánočního cukroví.
na závěr připojuji netradiční recept na nepečené cukroví od jedné z vítězek:
Šuhajdy Evy Zámostné 
Potřebujeme: 15 dkg mletých ořechů, 15 dkg práškového cukru, 2 vaječ-
né žloutky, 3 čokolády na vaření, trochu rumu. Rozpustíme čokoládu na 
vaření, přidáme skoro všechen práškový cukr, vaječné žloutky i mleté oře-
chy. Směs pořádně promícháme a na závěr pokapeme rumem. Necháme ji 
trochu zchladnout a tvoříme z ní kuličky, které obalujeme ve zbytku cukru.

Václav Malovický
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Snad každý z nás miluje pohádky. Tajuplná vyprávění, ve kterých dobro 
vítězí nad zlem, krásná princezna získá milovaného prince a pak už jen žili 
šťastně až do smrti…
A právě taková pohádka se nyní zkouší v kulturáčku na Bílé hoře. na skvělé 
představení plné humoru i poučení, ale hlavně skvělých písniček a herec-
kých výkonů se můžeme těšit už na jaře.
neodolala jsem a na jedné ze zkoušek vyzpovídala produkční a „princeznu 
Lenku“ v jedné osobě – kristýnu Pixovou.

Můžete mi v krátkosti představit pohádku, kterou nyní pilně 
zkoušíte?
Jedná se o autorskou hudební pohádku na motivy Boženy němcové a její 
pohádky „O chytré princezně“ s ojedinělými prvky černého divadla, která 
je určená nejen pro děti. Je plná lásky, pravdy, napětí, skvělé hudby, ale 
především zdravého humoru.
Zrealizovat tento projekt nás napadlo s hudebníkem Štěpánem Eliášem, 
který je také autorem hudby. Trefný humor najdete ve veršovaném textu 
Jiřího Žáka, který se bohužel naší realizace nedožil…
Tuhle vtipnou pohádku napsal Štěpán Eliáš vlastně už zhruba před patnác-
ti lety, my jsme se nyní rozhodli ji oprášit a přizvali jsme nový tým. 

Na které osobnosti se tedy můžeme těšit?
Pohádku režíruje Roman Štolpa, autorem scénáře je Jiří Žák, hudbu složil 
Štěpán Eliáš. Autorem textů je Jiří Žák a já, taneční choreografii nám bude 
dělat helena Peerová. kostýmy navrhla Jana Chamlarová, pod vedením Ji-
řího Srnce, což je náš legendární scénograf a výtvarník světového formátu, 
zakladatel černého divadla. Pan Srnec má na starosti celé výtvarné pojetí 

pohádky, navrhuje scénu, rekvizity a vnáší 
skvělé černodivadelní triky, aby naplnil svět 
dětské fantazie. Realizaci kulis, paruk a re-
kvizit má dosud na starosti Lenka nováková 
(firma ALOnGE).
účinkující jsou vždy ve dvou alternacích.
Dvorní dáma: Dita hořínková/míša Dolinová
čert: Petr kutheil /Jakub Šlégr
král: mojmír maděrič/Richard Tesařík
Princezna: Lucie černíková/kristýna Pixová
Jiřík: Vlasta korec/Zbyšek kalina
Company: markéta Šandová, michal John

Kdy se můžeme těšit na premiéru?
Premiéru plánujeme na březen. V kulturáčku bude generálka kolem poloviny 
března, druhá generálka se odehraje v Divadle Jiřího Srnce a premiéra by se 
měla odehrát v Divadle kalich, dále to bude především zájezdové divadlo.

Bude se představení hrát i v řepském Kulturáčku?
Chtěli bychom tady dělat pravidelná představení, aby měli řepští diváci 
možnost se na pohádku přijít podívat. Plánujeme jednat i s nějakým di-
vadlem v centru Prahy, kde by se představení mohlo hrát tak dvakrát za 
měsíc. Jinak s pohádkou budeme jezdit po celé republice, budeme hrát na 
různých slavnostech, v místních divadlech a kulturních domech.

Jak by se dalo představení charakterizovat?
Je to pohádka pro děti od pěti do devadesáti devíti let. není to pouze kla-
sický muzikál, činohra nebo černé divadlo, je to od každého kousek, takže 
si myslím, že pohádka bude opravdu jedinečná – bude se tančit, zpívat 
i hrát, bude to velká podívaná. kromě herců zde budou dva tanečníci-
-herci, a především profesionální zástupci černého divadla, kteří budou 
pomáhat realizovat různá kouzla. Budou ovšem i vystupovat do popředí 
a chvilku dělat služebnictvo, pomocníky čerta. 
na jevišti bude lítat spousta věcí, které ožijí. Tak třeba stuha s mašlí z prin-
cezniných šatů se stane na chvíli obávaným hadem, nebo motýlem…sukně 
klecí pro ptáčka s významem nesvobody…Děti uvidí předměty, které znají 
z reality v úplně jiném významu a jiných spojitostech. Celé představení je 
založeno na úžasné dětské fantazii.

Prozradíte něco málo z děje pohádky?
Děj nebudu prozrazovat, ale nalezneme zde poučení, že není dobré se 
upisovat – a to nejen čertům, ale všemu, do čeho člověk pořádně nevidí 
a neví, co z toho může vzejít.
Samozřejmě nechybí láska, nakonec vše dobře dopadne, díky ženské chyt-
rosti a důvtipu.
hlavní důraz je kladen na to, aby to byla pohádka humorná, aby se pobavili 
jak děti, tak dospělí. naleznete v ní spoustu detailů, kterým se budou smát 
děti i rodiče, přestože je každý z nich pochopí po svém. 
Celé představení začíná tak, že tatínek ukládá dceru, která nechce spát, 
a tak ji tatínek vypráví svůj sen, ve kterém on je král a ona princezna. hol-
čička si nechá zdát pohádku, tajemný příběh, který pro ni vymyslí její tatí-
nek. kouzlo jí přinesou hvězdy z oblohy, které vytvoří pohádkový svět. Celá 
pohádka se vlastně snese z nebe. 
Je to zkrátka jednoduchý poetický příběh o tom, že se nemáme krátkozrace 
upisovat ďáblu s vidinou krátkodobého štěstí a vykoupení, o pravé lásce, 
lidské rovnosti, upřímnosti a ženské moudrosti, a o tom, že milující rodiče 
jsou stále tak trochu dětmi, ne zcela odlišnými od těch svých vlastních…

Děkuji za rozhovor a přeji spousty nadšených diváků.
Radka Sálusová

Pohádka z nebe

Foto: Jiří Zídek

Foto: Jiří Zídek

Foto: Jiří Zídek
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členové klubu kolečko a jeho přátelé se dohodli, že navštívíme dětské 
oddělení Onkologie ve Fn motole, kde jsme chtěli alespoň trošku potěšit 
a vnést kapku radosti malým pacientům, kteří už na začátku své životní 
dráhy musí bojovat se zákeřnou nemocí. 
Za pomoci členů kolečka a jejich přátel a za pomoci ředitele CSZS PhDr. Jin-
dřicha  kadlece jsme nakoupili hračky. Potom jsme se vydali na dětské onko-
logické oddělení, které bylo určeno pro děti od 0 do 6 let. Velmi vstřícně nás 
uvítal nejen přednosta oddělení, ale i ostatní personál. V prosinci se nám 
podařilo ještě nakoupit spoustu „hajánků“ a odvezli jsme je malým pacien-
tům. Byl to krásný pohled, když jsme viděli tolik radosti v dětských očích. 
Přejeme jim všem brzké uzdravení, rodičům mnoho trpělivosti a samozřej-
mě poděkování sestřičkám a lékařům za jejich obětavou péči.

Mgr. Oldřich Štěpán, předseda Klubu Kolečko
(Občanské sdružení občanů se zdravotním postižením a jejich přátel)

Klub Kolečko naděloval

našli jste pod stromečkem zase svetr s jelenem, několikatery stejné bač-
kory anebo malé tričko? nebo naopak, se vám nové oblečení už nevejde 
do skříně?
Přemýšlíte, co s tím? 
Jednoduchým řešením, které navíc dává smysl, je vhodit staré nebo ne-
vhodné oblečení, boty a doplňky do sběrného kontejneru na textil.
V Praze 17 najdete kontejnery například v ulici Bělohorská, čistovická, ma-
kovského, Reinerova, Šímova, Španielova a Žalanského. Více najdete na 
www.recyklujemetextil.cz.

Od společnosti Potex, která sběrné kontejne-
ry provozuje, jsme se dozvěděli, že díky těmto 
oranžovým kontejnerům bylo v loňském roce 
sebráno 1.607.475 kg použitého textilu. V Pra-
ze 17 to pak bylo konkrétně 58.490 kg textilu.
Určitě vás také zajímá, co se s tímto textilem 
následně děje.
každý týden Potex třídí a připravuje oblečení 
na míru pro 4 charitativní organizace. Vždy 
jim dodává jen to, co v danou chvíli potřebují 
(např. nyní je akutní potřeba zimního obleče-
ní). Od organizací Potex dostává pravidelně 

zpětnou vazbu k darovanému textilu.
Oblečení je připravováno pro:
1  Naději – stará se o osamělé a lidi bez domova
2  Centrum sociálních služeb Praha – stará se o osamělé a lidi bez 

domova
3  Progressive – pracuje s drogově závislými a zabývá se prevencí drog
4  Společnou cestou – poskytují služby a ubytování matkám a rodinám 

s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci.
Celkově bylo těmto organizacím v posledním čtvrtletí roku 2014 poskytnu-
to 850 kg textilu.
V Potexu textil třídí 3 lidé ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. 
Aby byli schopni uspokojit potřeby vybraných organizací, musí týdně vytří-
dit cca 750 kg oblečení. 
Zbylé oblečení, které už nelze využít, dodává Potex zpracovatelům, kteří 
umí zrecyklovat téměř vše, co se do kontejnerů dostane. Je důležité mít 
partnery na zpracování opravdu všech složek textilního odpadu. Jen tak 
nic neskončí na skládkách.
Sběrné kontejnery dávají smysl. Pomáhají chránit životní prostředí a jejich 
prostřednictvím je možné pomoci dalším lidem. 

Anna Bezdomínková

Novoroční úklid

Ve středu 14. 1. 2015 v 9 hodin začalo zasedání kSŘ v kC Průhon. 
Předseda nás přivítal, seznámil nás s výsledky 4. zimní pétanquové 
ligy v Uněticich: Jen 3 body chyběly B družstvu kSŘ k tomu, abychom 
bojovali v semifinále o 1. – 12. místo. nevadí, jsme nováčci ve světě 
Petanque, a tak 8. února 2015 budou bojovat o 13. – 24. místo všech-
na naše tři družstva. 
Plaveme svůj La manche, i tam se připojili další naši členové. Zapojí-
me se i do akce SEn SEn SPLŇTE SI SVÉ PŘÁní. Přijali jsme nové členy 
a je nás v kSŘ už padesát. 
hlavním bodem našeho programu byla beseda s Tomášem Fingerem, 
zástupcem starostky, o plánovaném rozvoji naší městské části. Parky, 
radnice, dům pro seniory - o to byl největší zájem našich členů. Tomáš 
Finger donesl podkladové studie a obrázkové materiály, které jsme si 
se zájmem prohlédli. Byli bychom rádi, kdyby se v plánovaném par-
ku našlo místo pro petanquové hřiště, o rozměrech odpovídajících 
potřebě turnajů pořádaných v rámci Prahy nebo Středočeského 
kraje. moc děkujeme místostarostovi Fingerovi, že přišel mezi nás 
a poskytnul nám množství zajímavých informací. 
na pozvání výboru kSŘ nám přišla do nového roku zazpívat 
šestnáctiletá kytaristka Tereza Bártová, občanka Řep. Předvedla 
vlastní skladby a skladby svých kamarádů. moc se nám její koncert 
líbil a kromě potlesku jsme ji odměnili i sladkou pozorností. Věří-
me, že Terezka bude mít úspěch, a že znovu přijde mezi nás, babičky 
a dědy. 
To byl náš dopolední program. Utíkali jsme se rychle naobědvat, pro-
tože ve 12,20 hod. jsme už měli stát na zástavce Slánská, abychom 
navštívili výstavu obrazů v budově kOOPERATIVy, pojišťovny a.s. 
v karlíně. Tuto velice zajímavou akci nám připravil člen kSŘ pan Jaro-
slav Pastorek ve spolupráci s Aničkou Proháskovou. Architekti budovy 
kooperativy získali světové ocenění za ekologickou stavbu, která pro 
svůj provoz využívá vody Vltavy. Budova je velice zajímavá a hezká 
zvenku i zevnitř. Překvapila nás květinová stěna z živých květů v re-
cepci, u které si nás vyfotil náš fotograf, člen kSŘ mgr. Petr Gruber. 
V recepci nás již čekala zaměstnankyně kooperativy, helena krahul-
cová, která nás provedla galerií nádherných obrazů a soch. Poskytla 
nám odborný výklad, který ještě umocnil nádherný zážitek z obrazů, 
které kooperativa zakoupila a mnohé z nich i zachránila úspěšným 
restaurátorským zásahem. Umění starých mistrů si získalo naše srdce 
a někteří z nás se hned rozhodli, že galerii navštíví znovu se svými 
rodinami. Spokojení a zase o něco moudřejší jsme se vrátili do svých 
domovů. no řekněte, nebyl to úspěšný den členů kSŘ? 

Ing. Mária Szitányiová 

to byl ale úspěšný den

Foto: Mgr. Petr Gruber
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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 únoru se můžete těšit na zajímavý odpolední program: 

 11. 2.  DEN PRO KRÁSU A ZDRAVÍ – velmi příjemné odpoledne strá-
vené v kosmetickém studiu GERnétic v Řepích, zatímco o vaše 
děti se zdarma postaráme u nás v herně! Využijte této možnosti 
a udělejte si pro sebe čas J. 

               hledejte upoutávku GERnétic zde v časopise.

12. 2.  MAŠKARNÍ KARNEVAL – těšit se můžete na veselé odpoledne 
 plné her, soutěží a zábavy s klaunem mirečkem a Leontýnkou.

19. 2.  ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ S ANITOU v rámci pravidelné výtvarné díl-
ničky pro šikovné děti cca od 3 let a rodiče.

Již od podzimu probíhá v mC Řepík česko – ukrajinsko – ruský klub 
ZOZULky, jehož hlavním smyslem je vzájemné poznávání kultur a předá-
vání tradic, včetně lidových písní a říkadel. Zejména maminky s dětmi 
se pravidelně setkávají a v duchu tradic se navzájem obohacují. Vítáni 
jsou všichni, kdo mají zájem dozvědět se více o zvycích národnostních 
menšin žijících u nás, naučit se třeba nová slovíčka či ochutnat něco 
dobrého. Další setkání je naplánováno na 13.2.

V týdnu od 16. do 20. 2. 2015 proběhne v mC Řepík charitativní sbír-
ka hraček pro děti ve FN MOTOL – máte-li doma použité, avšak plně 
funkční hračky, se kterými si již vaše děti nehrají a které byste mohli 
a chtěli poslat do „dalšího kola“, přineste je k nám! Sbíráme hračky ne-
poškozené, omyvatelné, knížky, hry atd. Všem zapojeným předem moc 
děkujeme!

únor je částečně ve znamení jarních prázdnin. Těšíme se všichni na 
sníh, někteří z nás vyráží na hory a tomu bude odpovídat i organizace 
mateřského centra: v týdnu od 23. 2. do 1. 3. bude provoz omezen 
a od 2. 3. do 8. 3. je Řepík uzavřen.

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

na přelomu roku se v Praze konalo celoevropské setkání mladých 
pořádané komunitou Taizé. mladí lidé ve věku od 17 do 35 let se 
během něj scházeli k modlitbám a diskusním skupinkám a společně 
oslavili i příchod nového roku. Také do naší farnosti přijeli hosté 
z různých zemí – z Polska, Itálie, Švýcarska, Ukrajiny, Slovenska, 
Litvy, nizozemí, Chorvatska, Francie, Rumunska, Řecka i české re-
publiky. Během setkání navázali mnohá přátelství a snažili se hledat 
spíše to, co je spojuje, než to, co je rozděluje. Tento přístup je velmi 
důležitý pro vzájemné porozumění a snad i pro podpoření mírových 
řešení ve světě. 
Celoevropské setkání mládeže se mohlo uskutečnit jen díky pomoci 
mnoha obyvatel Prahy – a tedy i mnoha z vás. Chtěli bychom velmi 
poděkovat všem, kteří se do setkání nějak zapojili, ať už jako hosti-
telé poskytující mladým ubytování, pomocníci během příjmu hostů 
nebo jen jako cestující, kterým nevadily přeplněné prostředky měst-
ské hromadné dopravy a kteří si s účastníky setkání během cesty 
metrem třeba i zazpívali. Děkujeme také městské části Praha 17 za 
podporu při této akci.

Veronika Klápšťová

Děkujeme 
za pomoc 
při setkání 
mladých 
v Praze
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Zápis do 1. tříd základních škol 
v řepích pro školní rok 2015/2016

se koná ve středu 4. 2. a čtvrtek 5. 2. 2015
k zápisu budoucích prvňáčků můžete přijít v těchto dnech od 14.00 do 17.00 hodin do základních škol:

ZŠ genpor. Františka Peřiny na obě pracoviště ZŠ Jana Wericha
Socháňova 19/1139 Španielova 19/1111
Laudova 10/1024

Podrobnější informace o školách najdete na webových stránkách základních škol.

ZŠ jana Wericha

Již druhým rokem přivítala ZŠ genpor. Františka Peřiny děti předškol-
ního věku projektem, tentokrát pod názvem „Putování za zvířátky“. Od 
začátku ledna se na pondělních schůzkách seznamovaly s prostředím 
školy a pedagogickým sborem. 
maskotem schůzek byla moudrá sova, která děti celým putováním za 
zvířátky prováděla. na setkáních děti hravou formou rozvíjely všechny 
dovednosti, potřebné pro budoucího prvňáčka. Z první schůzky si do-
mů odnesly sovičku, na kterou při dalších setkáních sbíraly za splněné 
úkoly „pírka“. naučily se nové básničky, písničky, zatančily si, soutěžily 

v tělocvičně a seznámily se s anglickým jazy-
kem. na památku si odnesly obrázky a výrob-
ky, které samy vytvořily. Při zápisu do prvního ročníku ozdobí sovičku 
další pírka. Po prázdninách, v první třídě, děti s paní učitelkou budou 
hledat soví poklad. Všechny děti byly moc šikovné a my věříme, že se jim 
společná setkání líbila a že si zábavu ve škole pořádně užily.
A kdo nestihl pondělní schůzky? nevadí. U zápisu dostane svoji moud-
rou sovičku dodatečně a v září hurá do 1. třídy v ZŠ genpor. Fr. Peřiny!

Mgr. Lucie Odehnalová

Foto: -ras-

Den otevřených dveří 
v ZŠ jana Wericha
Brány školy otevřené pro všechny zájemce! Snad takhle by se dal v krát-
kosti charakterizovat Den otevřených dveří, který se uskutečnil 14. led-
na 2015 v Základní škole Jana Wericha.
Právě tuto středu měli všichni zájemci možnost si přijít prohlédnout 
prostory školy, ovšem nejen to. Škola připravila pro návštěvníky také 
pestrý program, a tak bylo možno nahlédnout do výuky a podívat se, 
jak to tady chodí.
návštěvníci tak měli možnost vidět nejen vystoupení místního 
dramatického kroužku, ale i práci v hodinách s interaktivními tabulemi, 
práci v počítačové učebně, mohli si zazpívat s žáky při hodinách hudební výchovy či si protáhnout těla v tělocvičně, kde pro děti byly připraveny 

stanoviště s mnoha úkoly.
Velmi zajímavým zpestřením byly jistě i pokusy v hodině chemie, kde pa-
ní učitelka dětem předvedla kapaliny měnící barvu, výrobu „zubní pasty 
pro slony“ či oheň, který vzplál bez zápalek. -ras-

Rozšířená výuka jazyků
Ve školním roce 2015/2016 bude ve 3. ročníku Základní školy Jana 
Wericha opět otevřena třída s rozšířenou výukou cizích jazyků  
(od 3. třídy anglický jazyk, od 6. třídy další cizí jazyk).
Výběrové řízení proběhne 1. 4. 2015.
Přihlášky jsou k dispozici na www.zs-jana-wericha.cz.
Termín odevzdání přihlášek pro zájemce, kteří nejsou žáky školy,  
je 27. 2. 2015.

Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha 6 - Řepy

srdečně zve předškoláky a jejich rodiče na zápis do 1. třídy

kurz proběhne v deseti lekcích vždy v úterý  
od 14.00 do 15.45 hod. v budově školy.

Ředitelka školy Z. martinovská a kolektiv
P.S. Více informací na www.zs-jana-wericha.cz

Kam povede nás moudrá sova?

Pro předškoláky  
zapsané do naší školy pořádáme 

zdarma kurz Škola hrou aneb 
do školy se těšíme.

První lekce 
začíná 

10.března 
2015.
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mateřská škola Laudova 
se speciálními třídami
Laudova 3/1030
Kontakt: tel. 235 314 514
e-mail: mslaudova@volny.cz
www.mslaudova.cz
Ředitelka: mgr. Alena Lucová
Co nabízíme: Zaměřujeme se na 
přípravu dětí na život a všestranný 
rozvoj s respektováním jejich osob-
nosti ve vstřícném a pohodovém 
prostředí. nabízíme vzdělávání všem 
předškolním dětem včetně dětí se 
speciálními potřebami formou skupinové či individuální integrace. 
k výchově a vzdělávání mimo běžné metody využíváme různé formy 
terapií od animoterapie přes muzikoterapii až k relaxačním techni-
kám ve speciálně vybavených pokojích. 
Přijďte se podívat na všechna pracoviště na Dny otevřených dveří: mŠ 
Opuková 23. 2. od 15 hod do 16 hod., mŠ Fialka 24. 2. od 9 do 10.30 hod. 
a od 14. 30 do 16 hod., mŠ Duha 25. 2. od 9 do 10.30 hod. a od 14.30 
do 16 hod., mŠ Sluníčko 26. 2. od 9 do 10.30 hod. a od 14.30 do 16 hod.

mateřská škola Pastelka
Španielova 27/1316
Kontakt: tel. 235 324 185
e-mail: pastelka.ms@volny.cz
www.pastelkarepy.cz
Ředitelka: marcela Bezoušková
Co nabízíme: klidné prostředí s indivi-
duálním přístupem. naším dlouhodobým 
záměrem je rozvoj osobnosti dítěte na základě pozitivního sebepo-
znávání, podporujeme samostatnost, tvořivost a psychickou odol-
nost dětí. Zaměřujeme se na citovou a estetickou výchovu.
Pořádáme ozdravné pobyty v solné jeskyni. 
Zveme vás na dny otevřených dveří 25. a 26. února od 15 do 17 ho-
din.

mateřská škola Bendova
Bendova 1/1123
Kontakt: tel. 235 314 150
e-mail: msbendova@seznam.cz
www.msbendova.cz
Ředitelka: mgr. Ivana Panochová
Co nabízíme: Školní vzdělávací 
program Stonožka s rozšířenou tělo-
výchovnou aktivitou pro děti od 3 do 
7 let. Základní tělovýchovné činnosti 
jsou doplněny gymnastikou, taneční školkou, atletikou pro děti, dět-
ským aerobikem, plaváním, lyžováním, turistikou a to zejména při 
výjezdech na ozdravné pobyty do krkonoš. Angličtinu zajišťují rodilí 
mluvčí metodou Wattsenglish. Realizujeme stimulační programy pro 
předškoláky, grafomotoriku a nápravu řeči. Součástí našeho předškol-
ního vzdělávání je práce s moderními interaktivními technologiemi.
Přijďte se podívat na dny otevřených dveří 25. 2. a 9. 3. od 9.30 ho-
din. Více na webových stránkách mateřské školy.

mateřská škola Socháňova
Socháňova 1176/23
Kontakt: 235 310 007, 
235 314 416
e-mail: mssochanova@volny.
cz, mssochanova2@volny.cz
www.mssochanova.cz.
Ředitelka: mgr. Simona 
Skoumalová
Co nabízíme: Školku plnou poho-
dy a spolupráci s rodinou. Respek-
tujeme individuální potřeby dětí a klademe důraz na přípravu dětí do 
ZŠ. Připravujeme akce pro děti a rodiče, vyjíždíme dvakrát ročně na 
školu v přírodě. Rodičům nabízíme provoz mŠ denně do 17.30 hodin.
Vaše případné dotazy zodpovíme na dnech otevřených dveří 
16. a 23. 2. od 15.30 – 17 hod.

Duha

MŠ Laudova
se speciálními třídami

Opuková

Sluníčko

Fialka

mateřské školy se představují

Ředitelky všech mateřských škol mč Praha 17 po dohodě se zřizo-
vatelem vypisují termín řádného zápisu pro školní rok 2015/2016 
takto:
–  výdej přihlášek ve dnech 11. a 12. března 2015 

od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin
–  výdej přihlášek pro speciální třídy MŠ Laudova se speciálními 

třídami dne 10. března 2015 
od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin

–  příjem přihlášek dne 24. března 2015 
od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin

Ředitelka mateřské školy přijme přihlášku při splnění těchto podmínek:
1. dítě dosáhne věku 3 let do 30. 10. 2015

2. dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má 
 doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podro-
bit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví).
každá mateřská škola má stanovena další kritéria pro přijímání dětí, 
která jsou zveřejněna na úřední desce školy. na jejich základě budou 
ředitelky rozhodovat o přijetí dětí pro školní rok 2015/2016. Výsled-
ky zápisu budou na stejné desce uveřejněny od 21. dubna 2015. na 
přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok.
V záložce Školství na webu www.repy.cz najdete další informace 
o jednotlivých mateřských školách včetně kontaktů na ně a odkazů 
na jejich webové stránky.

Mgr. Naděžda Zemanová, vedoucí Odboru školství a kultury

Zápis do mateřských škol mČPraha 17

Zřizovatelem uvedených mateřských škol je Městská část Praha 17.
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Oddíly volejbalu žen TJ Sokola Řepy pořádaly ve spolupráci s Sk Španielka 
Řepy již osmý ročník memoriálu Vlasty Pöschlové. Uctít památku kama-
rádky volejbalistky, dlouholeté členky TJ Sokol Řepy a zakladatelky oddílu 
volejbalu v Řepích, Vlasty Pöschlové, která odešla do volejbalového nebe 
před osmi lety po krátké a těžké nemoci ve věku 54 let, přišlo uctít skoro 
padesát volejbalistek různých věkových kategorií.
Sobota 3. ledna 2015 byla dnem, kdy se do tělocvičny ZŠ Jana Wericha 
sjelo šest volejbalových týmů žen z Řep a okolí Prahy. Řepskou účast tvo-
řily tři družstva žen - Sokol Řepy A, B a C. Z největší dálky přijelo po roce 
družstvo žen z Vlašimi, poprvé se zúčastnilo družstvo z Týnce nad Sázavou 
a stálicí v účasti bylo družstvo žen z Dobřichovic, které se zúčastnilo všech 
předcházejících ročníků. 
na palubovce byla svedena volejbalová utkání plná urputných momentů 
a volejbalových situací. Bojovalo se o každý míč, o každý bod. Utkání byla 
vyrovnaná a jen družstvo Dobřichovic proplulo turnajem bez jediné prohry 
a vydobylo si pomyslnou zlatou medaili – privilegium vyfotit se s pohárem, 
který pro tento turnaj nechal zhotovit manžel Vlasty Pöschlové – Radko 
Pöschl. Pohár není putovní, zůstává v Řepích, ale vítězné družstvo si kro-
mě fotografie odváží jeho malou repliku. 
Za vítězným družstvem se na „bednu“ probojovalo družstvo Řepy C a bron-
zovou medaili vybojovalo družstvo z Vlašimi. Bramborová medaile připad-
la družstvu Řepy A, následovalo družstvo Řepy B a nováček turnaje – Týnec 
nad Sázavou uzavřel pořadí družstev. 
Sice jsme po Vánocích chtěly „vyskákat“ všechno to cukroví a dobroty, 
které jsme o vánočních svátcích spořádaly, ale úplně hladem jsme být ne-
mohly. Jednotlivá družstva připravila občerstvení formou sladkých i sla-
ných dobrot a pomazánek – stejně jako  každoročně, největší úspěch měly 
čerstvě upečené pecny chleba, které pro nás na místě pekla Eva neužilová. 
O ostatní občerstvení se nám postarala paní košťálková. Tímto bych jim 
a všem ostatním spoluhráčkám chtěla poděkovat za krásné sportovní od-
poledne, ochotu a spolupráci.
konec roku je pro řepské volejbalisty obdobím vzpomínání na ty, kteří 
s námi volejbal hráli, ale už nejsou mezi námi a nyní hrají svoji „nebeskou 

ligu“. k těm, kteří nás v tomto období opustili v předcházejících létech – 
Luboš maršálek (prosinec 2008) a mirek Ejem (leden 2011) – přibyl v loň-
ském roce (prosinec 2014) Venca Bittner, který nás opustil náhle, po těžké 
nemoci ve věku nedožitých 69 let. 
Proto jsme si slíbily, že se sejdeme zase za rok, abychom sportem zavzpo-
mínaly a uctily památku všech volejbalových kamarádů.

Lenka Malinkovičová (Řepy C)
Všechny fotky z průběhu turnaje najdete na www.sokolrepy.cz v sekci volejbal. 

Foto: Marek Malinkovič

Vítězné družstvo: TJ SOKOL DOBŘICHOVICE

Zhodnocení bowlingu 
členy Ksř v roce 2014
Bowling je vedle pétanque oblíbeným sportem členů klubu seniorů Řepy.
Posledního, 12. turnaje v roce 2014, se zúčastnilo rekordních dvacet 
startujících. Velkou motivací byla pro všechny účastníky tohoto po-
sledního loňského turnaje 15% šance vyhrát v tombole jednu ze tří 
lahví „šampusu“. Štěstí nakonec přálo majce, Jarmilce a Jiřince. Lo-
sování se dvakrát ujal šestiletý Tomášek Szitányi, který v jediné hře 
shodil v dětském bowlingu se zábranami neuvěřitelných 112 kuželek. 
Třetí lahev pak slavnostně vylosoval jeho jedenáctiletý bráška Janko.
Vítězem turnaje v kategorii mužů se již potřetí stal Jiří Smělý, ve fan-
tastickém klubovém rekordu seniorů. Vítězkou v ženské kategorii se 
letos poprvé stala mária Szitányiová.
V roce 2014 si svou slávu v bowlingu v jednotlivých turnajích alespoň 
jednou výhrou a s putovní soškou na jeden měsíc vychutnalo celkem 
devět našich seniorek a pět seniorů. Ve dvanácti turnajích v roce star-
tovalo celkem 178 hráčů!
můžeme se tedy těšit na turnajová klání v roce 2015.

Josef Procházka, předseda KSŘ

8. ročník volejbalového turnaje 
„memoriál Vlasty Pöschlové“
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Volejbalové soutěže vstoupily do druhé části!
V lednu a únoru vstoupily volejbalové soutěže do druhé části. Druž-
stvo starších žákyň si neustále udržuje svoji příslušnost ke druhé 
lize, i když jeho ambice jsou o trochu větší. Zatím se však mladým 
volejbalistkám nepodařilo postoupit do nejvyšší ligové úrovně a stá-
le si udržují celkové šesté místo ve volejbalové lize. Družstvo mlad-
ších žákyň si stále drží účast ve druhé lize. I toto družstvo si udržuje 
pozici okolo šestého místa. Pokračuje také soutěž v minivolejbalu. 
Tam naše nejmladší volejbalistky předvádí skvělé výkony a dokazují, 
že i v této kategorii má Sk Španielka velké talenty, které by jednou 
v budoucnu mohly skvěle nahradit nejlepší hráčky v extralize. Při 
posledním soutěžním turnaji se jim dokonce podařilo postoupit do 
vyšší soutěžní ligy. Tam je budou čekat kvalitnější a starší soupeřky, 
které zajisté prověří jejich volejbalové umění.
Družstvo juniorek nakonec skončilo v základní skupině o jeden jediný 
bod na čtvrtém místě. ke konci první části mohutně finišovalo, ale 
na postup do finálové šestky to těsně nestačilo. Ve druhé polovině 
soutěže bude hrát o celkové 7. – 12. místo. klub rozhodl, že tato 
soutěž bude nyní sloužit k ohrávání mladých hráček, které by měly 
v tomto družstvu příští rok hrát.

POSLEDNÍ VÝSLEDKY 1. LIGY JUNIOREK:
Španielka –  Ervěnice 3:0 a 3:1
mikulova Praha –  Španielka 3:1 a 3:0
Žatec –  Španielka 0:3 a 0:3
 
Extraligové družstvo kadetek nakonec obsadilo v základní skupině 
třetí místo a s přehledem postoupilo do finálové šestky nejvyšší 
soutěže v čR. Do této prestižní skupiny se ještě probojovala druž-
stva Olympu Praha, č. Budějovic, Šternberku, Přerova a Prostějova. 
kadetský tým tedy nyní čekají zápasy s družstvy Prostějova, Přerova 
a Šternberku. čtyři nejlepší družstva z této skupiny pak  postoupí do 
závěrečného final-four extraligy kadetek a utkají se o medaile a pře-
borníka čR.

POSLEDNÍ VÝSLEDKY EXTRALIGY KADETEK:  
Španielka –  Olymp Praha 3:1  a  0:3
Loko Plzeň –  Španielka 2:3  a  3:2
Španielka –  VŠ Plzeň 3:0  a  3:1

TABULKA  FINÁLOVÉ  SKUPINY  EXTRALIGY  KADETEK  
1.  Vk Agel Prostějov 20 b. 4.  Sokol Šternberk 10 b.
2.  Olymp  Praha 13 b. 5.  Vk č. Budějovice 10 b.
3.  Sk Španielka Řepy 13 b. 6.  PVk  Přerov   6 b.

DOMÁCÍ UTKÁNÍ EXTRALIGOVÝCH KADETEK
Španielka – Přerov 
Španielka – Prostějov
Španielka – Šternberk
Všechna utkání začínají v 11 a v 15 hodin!

ZVEME VŠECHNY SPORTOVNÍ FANOUŠKY A OSTATNÍ PŘÍZNIVCE!     
Jaroslav honzík, předseda Sk Španielka

Veškeré informace o tomto družstvu i celém sportovním klubu 
dostanete u předsedy klubu J. honzíka na tel. 737 375 83.

SPORTOVNÍ KLUB 
ŠPANIELKA ŘEPY

informuje

ŠPANIELKA

Ř E P Y

HB Basket vstupuje 
do roku 2015
Změna roku v kalendáři znamená pro náš basketbalový klub posun do dru-
hé poloviny letošní sezony. A tak je čas ohlédnutí.
Dorostenky vedou tabulku v 2. nejvyšší soutěži čR a obě kategorie žactva 
se probojovaly do extraligové nadstavby.
k úspěchu našich starších kategorií se přidávají i kategorie minižactva, 
kdy všechny tři ročníky momentálně vedou bez porážky tabulky svých sou-
těží v Praze.
naše přípravky se prvně utkaly v turnaji nadějí, které pro naše nejmladší 
děti pořádáme. V boji o první turnajové vítězství bylo vidět hromadu snahy, 
nadšení a nasazení. Děti byly úžasné a plné hlediště bylo nadšené. I zde nám 
roste další početná základna pro další ročníky našeho klubu. Pokud by se 
někdo ještě chtěl přidat, brány našich přípravek jsou stále otevřené J. 
Vše o nás najdete na www.hbbasket.cz. Přejeme vše nej do roku 2015. 
Za všechny hráčky, rodiče a fanoušky hB Basketu

Hanka Brejlová

14 fantastických výher 
ve čtyřhrách v Uněticích
Celkem devatenáct seniorek a seniorů z klubu Senzačních seniorů 
Řepy ve třech družstvech a ve třech základních skupinách (po osmi 
družstvech), startovalo v šesti hracích víkendových dnech od listo-
padu do ledna v nedalekých Uněticích, ve 4. ročníku Zimní UBULIGy 
2014/2015 v pétanque dvojic. Velmi populárního a největšího halo-
vého turnaje v česku se zúčastnilo rekordních 24 družstev z celé Pra-
hy, ze středočeského kraje a z Drážďan. 
Většina našich soupeřů byla o generaci a více mladších než my. nej-
lépe se vedlo dvěma družstvům C + B, kapitánů Jaroslava Pastorka 
a Josefa Procházky. Obě dokázala ve svých skupinách ze 14 čtyřher 
vyhrát šestkrát. Béčko bylo páté a utekl nám postup do semifinále 
jen o čtyři dobré koule! Dvakrát také zažilo radost z výhry i druž-
stvo A, třetího kapitána Aloise Řezníka. Všechna tři úspěšná druž-
stva budou v neděli 8. února 2015 bojovat o konečné 13 až 24 pořadí 
v turnaji. Družstvo kSŘ ŘEPy B skončilo ve velmi vyrovnané skupině C 
páté. k senzačnímu postupu do semifinále, mezi posledních 12 druž-
stev, jim stačilo vyhrát poslední čtyřhru jen 11:10. 
DĚkUJEmE mOC OBĚmA nAŠIm SPOnZORŮm, kTEŘí ZA nÁS ZAPLATILI 
VELmI VySOkÉ STARTOVnÉ ZA kAŽDÉ DRUŽSTVO.
Více informací naleznete na http://www.ubulodrom.cz/.

Josef Procházka, předseda KSŘ

Místní sdružení ODS Řepy pořádá pro 
příznivce stolního tenisu turnaj pro dospělé 

14. března 2015 v ZŠ Jana Wericha!

Zahájení v 9.30 hodin.

Přihlášky přijímá J. Stolina na tel.: 720 524 687
nebo e-mailem: turnajods@seznam.cz
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únor bílý – pole sílí, tak zněla od nepaměti lidová pragnostika. V kultuře však zimní 
měsíce a hlavně únor po masopustu naopak vřel. Toto zimní období bylo především 
dobou plesů, karnevalů a pro ochotníky také divadelní sezonou, která trvala téměř 
do dubna. nejinak tomu bylo v naší malé obci, která za první republiky žila vysoce 
kulturním a společenským životem. Jen v Řepích působily tři divadelní spolky. Sou-
bor v bývalé hospodě na Bílé hoře (U Piskáčků, později mOn, mj. v obci dům čp. 1), 
dále divadelníci Sokola a v neposlední řadě ochotníci Orla. Divadelních sálů však 
bylo mnohem více. Asi ten největší, kde si s ochotníky v roli hosta zahrála taková 
ikona, jakou byl tehdy Oldřich nový, byl ve zmiňované hospodě na Bílé hoře. Další 
sál byl v Sokolovně, která byla domovskou scénou samozřejmě Sokolíků. Další pa-
mětníky vzpomínaný a snad nejhezčí sál byl U Auřadů, později U hornofů (do letoš-
ního roku stará hasičárna v ulici Žalanského), který byl pro změnu domovem Orlů. 
Další sál byl U Škopů (bývala hospoda U Rybníčka), kde působili nejen ochotníci, 
ale byl především zázemím pro loutková divadla. no a poslední v řadě byl v hotelu 
na Vyhlídce (který stával na rohu ul. Žalanského a Slánské, za totality budova mnV, 
zdravotního střediska a knihovny). Přesto, že v obci působilo více divadelních sou-
borů, na všechna představení bylo podle pamětníků vždy vyprodáno. 
A když jsme u kulturního vyžití prvorepublikové řepské obce, nebyly to jen zmiňo-
vané společenské zábavy a divadlo, ale také kina. Všechny filmové novinky bylo 
možno zhlédnout každou neděli v Sokolovně, kde se promítalo. A v letních měsí-
cích byly filmy k vidění v letním kině na Výstavišti (později státní zkušebna).

Jaroslav Hájek,
zástupce starostky

Kulturní řepské dění

Hlavní protagonisté dorostenec Tecl a bratr Kindl.

Plakát z roku 1941, který zve na divadelní představení U Hornofů, 
musel splňovat tehdejší protektorátní nařízení, jímž byl židům 
odepřen vstup.

Divadelní orchestr Orla po představení na nádvoří. Divadelní orchestr Orla po představení na nádvoří 
U Hornofů.

Plakát z roku 1939 dokladuje, že se 
hrávala i dětská představení.

Plakát z roku 1954 zve na Karneval sportovců.
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„I ten špaček se má v Praze dnes lépe než kdysi. Příležitost dělá zloděje a kdy-
si měli špačci příležitost ukázat se po nejhorší stránce. To bylo v dobách, kdy 
byla Praha obklopena vinicemi, hlavním bohatstvím Pražanů. Až na nepa-
trné výjimky náleží pražské vinice již minulosti. Dnes je všude v Praze rád 
viděn a kdekdo mu vyvěšuje budky, aby měl v době hnízdění náhradu za duté 
stromy, kterých bývá po málu“. 

(J. Baum: Ptactvo velké Prahy 1941)

Jen málokterý pták vzbuzuje v lidech tak rozdílné emoce jako právě ele-
gantně skvrnitý pěvec  - špaček obecný. Ve středověku se podobně, jako 
mnoho dalších opeřenců, objevoval běžně na jídelním lístku venkovské-
ho i městského obyvatelstva. První vyvěšování budek, tzv. špačníků, bylo 
motivováno zištně pozdějším vybráním mláďat. Zvyk se ujal a přetrval až 

do současnosti, kdy už mohou být mláďata bez obav o svůj život před la-
bužníky. Bohužel to neplatí o zemích jižní Evropy, kde se každoročně ve 
jménu tradice a gurmánství postřílí miliony špačků v době tahu. Špačci bý-
vali i oblíbenými chovanými ptáky v klecích, pro příjemný hvízdavý hlasový 
projev a schopnost imitovat zvuky a krátké melodie. Vzdušná akrobacie 
statisícových hejn špačků, kteří se pohybují i v tom nepřehledném množ-
ství dokonale koordinovaně, patří k velmi silnému přírodnímu zážitku a lze 
je vidět i v naší republice, nejčastěji koncem léta v podvečer u rybníků, kde 
špačci houfně nocují v rákosí. Špačci obývají většinu Evropy a díky lidem 

se rozšířili i do Severní 
a Jižní Ameriky a Aus-
trálie, kde se, podobně 
jako vrabec domácí, 
stali neoblíbenými 
škůdci. úspěšnost je-
jich životní strategie 
spočívá v tom, že jsou 
schopni přijímat velmi 
různorodou potravu 
a obsadit celou škálu 
prostředí od rušného 
města po venkovskou 
krajinu. úspěšně pře-
žívají v únoru po příletu z jihu, kdy může být krajina pod sněhem a potra-
vy nedostatek. Stále častější jsou v posledních letech pozorování špačků 
i v zimě. Živí se vším, co je v dané období roku dostupné – semeny, plody 
divokých i kulturních rostlin a bezobratlými hlavně v hnízdní době. mláďa-
ta špačků opouštějí budku nebo stromovou hnízdní dutinu právě v době, 
kdy dozrávají třešně. Společný zájem o šťavnaté plody staví člověka a kro-
penatého krasavce do pozice nepřátel. Ještě více se konflikt vyhrocuje ka-
ždý podzim na vinicích. Tisícová hejna špačků „sklízí“ dozrávající hrozny. 
Vzniklé škody se liší sezónně i místně, někde vinaři chrání úrodu hroznů 
pod sítěmi, jinde do hejn střílí. V české republice existuje speciální právní 
předpis kvůli předcházení škodám způsobeným špačky na vinicích. Od po-
loviny srpna do konce října je možné střílet na tisícihlavé hejno na vinici 
a bobulíchtivé ptáky usmrcovat. účinnost takového opatření je těžké vy-
hodnotit. Ptáci jsou možná jen plašeni od jednoho vinohradu k druhému.
Špaček je běžným druhem ptáka, u kterého bylo zjištěno snížení početnos-
ti ve druhé polovině dvacátého století. možných příčin je celá řada – úby-
tek bezobratlých, snížení počtu drobných pěstitelů ovoce, účinnější lov ve 
Středozemí a v neposlední řadě nedostatek hnízdních dutin.  Špačkové si 
hnízda nestaví, musí najít vhodnou dutinu nebo budku. Že je i v Řepích 
o příležitost k bydlení pro špačky nouze, dokazuje i obsazení podstřešních 
budek určených pro rorýse. V ulici na moklině využívá hned několik rodi-
nek špačků žluté budky už minimálně dvě sezóny za sebou.

Mgr. Lucie Brejšková, Ph.D.

Šimonova
krátká spojka mezi čerpací stanicí OmV a ulicí Bazovského vede mezi sídlištními blo-
ky. Její „malířské“ jméno odkazuje k vynikajícímu a světově proslulému grafikovi 
Tavíkovi Františkovi Šimonovi (1877–1942). Jméno Tavík si připojil jako poctu milo-
vané matce, rozené Tavíkové.
narodil se jako nejmladší ze sedmi dětí mlynáře, který působil v mšeně. Od mládí 
se u něj projevoval výrazný výtvarný talent. Pražskou Akademii výtvarných umění 
absolvoval ve třídě m. Pirnera roku 1900. hodně cestoval (Dalmácie, Itálie, Paříž, 
Londýn, ve 20. letech náročná cesta kolem světa). Jedenáct let pobyl v Paříži, odkud 
ho vyhnal až začátek 1. světové války. Už tehdy se specializoval na grafiku, zvláště 
na zrnkový lept, suchou jehlu a akvatinu.  Cykly motivů z Paříže, new yorku, později 
i Prahy a Orientu byly vysoce ceněny a staly se součástmi vynikajících soukromých 
i veřejných sbírek. Byl spoluzakladatelem Spolku českých umělců grafiků hollar a je-
ho prvním předsedou a r. 1928 ho jmenovali profesorem grafické speciálky AVU. Žil 
s manželkou a dětmi v Praze a svou vilu (ulice V Tišině č. 10) vyzdobil na fasádě pěk-
nými obrazy. Obdržel francouzský řád čestné legie, ale za komunistické diktatury 
byl jeho odkaz záměrně potlačován. Ulice vznikla a byla pojmenována v roce 1979.

PaedDr. Helena Kupcová

Šimonova
ŘEPY – PRaHa 6

Foto: Jan Bösser

První posel jara – špaček obecný

Foto: Ivan Dudáček (www.ptaci.net)

Foto: Martin Brejška



Adresa: Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00  
Praha 6 - Řepy, www.pruhon.cz 
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

NABÍDKA PRONÁJMŮ KC PRŮHON
Reklamní plocha na budově
•	 moderní světelný LED panel
•	 vysoká účinnost reklamy
•	 zajištění výroby spotů a grafiky
•	 od 50 Kč / den, množstevní slevy

Společenský sál
•	 kapacita 100 míst k sezení
•	 zvuková a světelná aparatura
•	 video projektor, promítací plátno
•	 zajištění cateringu a programu

Školící místnosti
•	 kapacita 2x12 míst
•	 možnost 1x24 míst
•	 audio a video technika
•	 zajištění občerstvení

Pronájem reklamní plochy: Ing. Michaela Dvořáková, telefon: 724 773 024, e-mail: marketing@pruhon.cz 
Pronájem sálu a místností: Bc. Jana Kašpar Jelínková, telefon: 601 324 845, e-mail: pronajmy@pruhon.cz
Adresa: Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00  Praha 6 - Řepy, e-mail: info@pruhon.cz, www.pruhon.cz

A4_kurzy_unor_2015.indd   1 23.01.15   18:46
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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

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

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

•  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

•  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

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

•  NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DĚTÍ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY 
I KOJENCE, vyzvednu např. ze školky, možné hlídání 
i večer. Bývalá vychovatelka dětského domova, 
důchodkyně. Spolehlivě.  Tel.: 778 857 087

•  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

•  VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE VČ. DPH, 
veškerých daní, mezd, personalistiky, zastupování na 
úřadech, vypracování daňového přiznání a všeho s tím 
spojeného. Firma pojištěna.  Tel.: 774 693 129

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

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

•  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

•  RYCHLÁ PůJČKA DO 24 HODIN OD 5000 DO 50000 KČ. 
Seriózní jednání.  Tel.: 606 027 445

ostAtNÍ

•  PRONAJMU GARÁŽ V GARÁŽÍCH U PRůHONU – 
dlouhodobě cena 2200 kč/měs. Tel.: 603 229 014

•  PRONAJMU GARÁŽ MAKOVSKÉHO 8A, cena 2000 kč/
měsíc. Tel.: 606 406 133

•  HLEDÁM STARŠÍ LIDI, KTEŘÍ MAJÍ DOMEČEK SE 
ZAHRADOU a nevadil by jim pes a jeho majitelka. 
O zahradu se budu starat. Praha 6 - Řepy. 
 Tel.: 603 867 236

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

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

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

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

FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

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

zaluzieprovádíme�:

horizontalních�a�vertikálních

zaluzii¡ .

¡

vnitrních

zamerení,�prodej�a�montá�

zaluzieprovádíme�:

horizontalních�a�vertikálních

zaluzii¡ .

¡

vnitrních

zamerení,�prodej�a�montá�

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

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 Dostáváte řepskou 
sedmnáctku do schránky?

Pokud tomu tak není, kontaktujte redakci: 
234 683 544, 720 524 688, 
redakce@repy.mepnet.cz
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www.english1to1.cz

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 
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Den pro krásu a zdraví 
ve středu 11. února 2015 od 15.30 do 17.30 hod.

Místo konání:  Kosmetické studio GERnétic, Slánská 381/10, Praha 6 
(křižovatka ulic Plzeňská-Slánská).

Udělejte si pro sebe čas a rezervujte si místo 
na „Dni pro krásu a zdraví“, který jsme pro 
Vás připravili ve spolupráci s Mateřským 
centrem Řepík. 

  Jak vhodně pečovat o pokožku 
v zimním období? 

  Co je to buněčná terapie a jaké jsou 
účinky krémů GERnétic?

 Co je to francouzská efleráž?
Během příjemného odpoledne s malým občerstvením se Vám budou věnovat 
kosmetičky z Kosmetického studia GERnétic. Součástí programu je i možnost 
si nechat diagnostikovat pleť a doporučit vhodnou kosmetickou péči. Navíc 
se naučíte automasáž ruček a získáte malý dárek.
Rezervace míst předem na tel. 235 325 659 nebo 602 501 191 – Ing. Marta Záveská.
Účast zdarma. Není podmíněno žádným nákupem ani objednávkou. 

Děti v průběhu akce (od 15 do 18 hod.) pohlídají zdarma tety v Mateřském 
centru Řepík, Bendova 1121/5, Praha 6-Řepy. Kontakt: paní Silvie Faletti – 
– tel. 731 319 515, 607 519 840.                           http://mc-repik.webnode.cz/

Více informací o akci na www.gernetic.cz

Kosmetické centrumG-inzeRepska17_124x145,5mm_final.indd   1 12.1.2015   15:05:59

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.
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k nastěhování 
již v létě 2015

www.trioresidence.cz    800 226 223    

Bytové domy vynikají svým moderním designem, promyšlenými 
dispozicemi a naprostým uživatelským komfortem.
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