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Vyhlášení dotací pro rok 2016

Bílá Hora známá i neznámá

Zápis do mateřských škol



Sumarizace petic a stížností
Za období 2. pololetí roku 2015 bylo evidováno 21 stížností a žádné petice. 
3 stížnosti byly oprávněné, 9 částečně oprávněných a 9 neoprávněných. 4 stížnosti byly postou-
peny městské policii a 2 společnosti Optimis.
nejčastějšími důvody pro podání stížností bylo narušování občanského soužití (zejména způsob 
užívání bytu – hluk, omamné látky, zápach), rušení nočního klidu, hluk při rekonstrukci, absen-
ce vodorovného dopravního značení u kontejnerových stání, obydlí bezdomovců, dětské hřiště 
v Laudově ulici, hluk pracoviště kC Průhon v ulici Jiránkova, procesní chyby OŽPD a dopravní si-
tuace a parkování v ulici čistovická. 

Zajištění nepřetržité součinnosti mezi OS KŠ HMP a MČ Praha 17
Rada mč Praha 17 schválila směrnici upravující nepřetržitou součinnost mezi Operačním stře-
diskem krizového štábu hl. m. Prahy a mč Praha 17 při vzniku mimořádné události ve správním 
obvodu mč Praha 17. Tato směrnice stanoví organizační opatření k zabezpečení přítomnosti uvol-
něného člena Zastupitelstva mč Praha 17 nebo určeného zaměstnance úmč při řešení následků 
mimořádné události. Přestože se v naší mč doposud neřešila mimořádná událost velkého rozsa-
hu, registruje se již několik událostí s požadavkem součinnosti mč (neodkladné označení roz-
padající se vozovky, zajištění sjízdnosti namrzlé komunikace pro linku mhD, nouzové ubytování 
občanů mč Praha 17 apod.).

Finanční dar od Letiště Praha a.s.
Rada schválila návrh darovací smlouvy a zároveň přijetí fin. daru 600 000 kč, Letiště Pra-
ha a.s., jako kompenzaci z důvodu rekonstrukce pojezdové dráhy, která se uskuteční v termínu 
15. 3. – 10. 6. 2016. Tato mimořádná kompenzace ve formě finančního daru bude využita dle 
smlouvy na kulturu, školství, požární ochranu, ochranu mládeže, tělovýchovu a sport, sociální, 
zdravotnické nebo charitativní účely.

Pořízení Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17
Příprava a zpracování Strategického plánu rozvoje městské části Praha 17 vychází z dlouhodo-
bých záměrů vedení mč Praha 17, které byly nastíněny již v Programovém prohlášení Rady mč. 
Strategický plán mč Praha 17 bude vycházet ze Strategického plánu hl. m. Prahy. Strategický plán 
rozvoje mč Praha 17 je programový dokument, který formuje základní záměry a cíle mč a stanovu-
je směry jeho rozvoje na období zhruba 10 let.
Rada souhlasila a doporučuje Zmč schválit vyhotovení Strategického plánu rozvoje městské části 
Praha 17 a podání žádosti o dotaci na jeho zpracování, v rámci 34. výzvy OP Zaměstnanost. 

Několik statistických údajů za rok 2015: Obřady
V roce 2015 bylo na úmč Praha 17 přivítáno při 9 slavnostních obřadech celkem 150 nových 
 občánků. 408 je počet gratulací v loňském roce, které byly odeslány řepských jubilantům.
Obřadní síň řepské radnice si ke svému svatebnímu slibu zvolilo 44 párů (z toho 16 cizinců).
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milé čtenářky, čtenáři,
je tady druhé číslo Řepské sedmnáctky roku 2016. Zimu máme v plném proudu, zhoršené počasí po-
vzbudilo i nás redaktory, abychom nechodili tolik ven a raději se věnovali psaní dalších zajímavých 
článků pro naše občany. V novém čísle se například dočtete známé i neznámé zajímavosti o Bílé 
hoře nebo rozhovor se spisovatelem Václavem malovickým. Teď už dost o obsahu, o zbytku se nechte 
překvapit. 
Za celou Redakční radu vám přeji příjemné čtení. 

Matěj Horňák

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

Matrika Žalanského 291: 
Pondělí 8.00–12.00/13.00–17.30 
Středa 8.00–12.00/13.00–18.30 
Pátek pouze po domluvě s matrikářkami

Informace na tel. 234 683 111
nebo www.repy.cz

Aktuálně 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, Žalan-
ského 291, Praha-Řepy.

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 20. 4. 2016 OD 14 HODIN.
Místo konání: Kulturní centrum PRůHON, Socháňova 1220/27, Praha 17 – Řepy.
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Vážení čtenáři,

do rukou se vám právě dostává únorové čís-
lo naší Řepské sedmnáctky. V letošním roce 
nám paní zima se sněhovou nadílkou oprav-
du přála, a tak mi dovolte hned na úvod 
poděkovat všem pracovníkům věnujícím se 
úklidu komunikací, za jejich práci. Vždyť 
starat se o tolik kilometrů cest a chodníků 
není věc jednoduchá! O to větší radost měly 
ze sněhové nadílky jistě naše děti. konečně 
si opět do sytosti užily sáňkování a snad kaž-
dý řepský kopeček ožil dětským smíchem.
na naše nejmenší a jejich rodiče však nyní 
čekají i mnohem zásadnější úkoly. hned na 
začátku února se konají zápisy do prvních 
tříd. Přeji všem dětem, aby jejich vstup do 
školy byl bezproblémový a ve škole se jim 
líbilo. 
Rodiče těch nejmenších naopak právě řeší 
výběr mateřské školy. Snad právě jim po-
mohou podrobné informace, které jsme pro 
ně připravili na straně 21. Případně mohou 
navštívit i dny otevřených dveří, které 
mateřinky v únoru pořádají.
V lednu proběhlo také setkání s občany 
týkající se prodeje bytů v Jiránkově a Von-
droušově ulici. Věřím, že tato diskuse po-
mohla k vyjasnění plánovaného procesu, 
podrobné informace naleznete na našich 
webových stránkách. Protože nás váš ná-
zor velmi zajímá, chystáme pro vás další 
setkání, tentokrát na téma tunelu při ulici 
  Slánská. Termín bude upřesněn a budete 
o něm informováni.
Přeji vám krásné zimní období, dětem ještě 
spoustu sněhových radovánek a samozřejmě 
také příjemné počtení s naším časopisem. 

Jitka Synková

Slovo starostky

Pranostiky na měsíc únor

Svatá Apolena bývá 
v mlze zahalena.

Na svatého Matěje pije skřivan z koleje.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.

Jestli únor hon
í mraky, 

staví březen sn
ěhuláky.

Svatá Veronika  

seká ledy z rybníka.

V únoru sníh a
 led - 

v létě nanesou 
včely med.

TANEČNÍ
VEČER

ČVRTEK 04. 02. 2016
19:00 HOD
KC PRŮHON

MILONGA

Večer v rytmu argentinského 
tanga s živou hudbou kapely 
Sin Rumbo, která zahraje  
na klavír, housle, bandoneon, 
cajon a kontrabas. Tango 
je také celoživotní láskou 
výtvarníka Nenjada Djapiće. 
Přijďte si vyzkoušet základní 
figury a taneční kroky nebo si 
jen v klidu vychutnat jedinečný 
koncert. Společenský sál KC 
Průhon. Vstupné dobrovolné

NENAD 
DJAPIĆ

05. 02. - 23. 03. 2016
GALERIE 
KC PRŮHON

MEZIČAS

Prodejní výstava představí 
průřez tvorbou výtvarníka, 
spisovatele, dramatik, režiséra 
a milovníka tanga v jedné 
osobě. Nenad Djapić je 
původem z Jugoslávie a nyní 
žije a tvoří v Praze a v Berlíně. 
Jeho malířská tvorba byla silně 
ovlivněna pobytem v západní 
Africe. Jednotlivá díla skrývají 
také náznaky pozdní gotiky, art 
brute, ale dokonce i reklamy. 
Vstup zdarma

upoutavka R17 unor.indd   1 21.01.16   14:47
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OTÁZKA MĚSÍCE únOrA

Téma měsíce: úklid komunikací
Jste spokojeni s kvalitou úklidu komunikací?

kladem je, že úklid komunikací je prováděn pravi-
delně. Obecně lze konstatovat, že je kvalita úklidu 
dobrá. mohou se vyskytovat místa, kde se nečis-
toty hromadí a neustále se to opakuje. Pro příklad 
uvádím okolí hotelu v mrkvičkově ulici. Po odjezdu 
autobusů s turisty zůstávají dost často odpadky 
u chodníků. kolem hotelu jsou dost pravidelně roz-
házené odpadky, které klienti vyhazují z balkonů. 

hraje v tom svoji  roli i alkohol a pomalá organizace úklidu ze strany 

vedení hotelu. Do tohoto problému je nutno zahrnout i „odložené vraky 
aut“. konkrétně znovu v mrkvičkově ulici jich několik dlouhodobě „par-
kuje“. Bohužel jsou zde dlouhodobě (více než rok) i přes to, že je to 
hlášeno příslušným orgánům. Pokud napadne sníh, je problém ho ukli-
dit a to hlavně z komunikací, kde parkují auta. Lépe se uklidí chodníky. 
Zde je možno nasadit techniku a nepřekáží jí tolik zaparkované vozy. 
Přes uvedené nedostatky je úklid v naší mč Praha 17 prováděn pravidel-
ně a dobře. Za to je třeba všem zainteresovaným pracovníkům veřejně 
poděkovat.

Tohle zimní období překvapil sníh silničáře zatím 
pouze jednou a myslím, že se to již nestane, pro-
tože sníh již asi padat nebude. Jinak nejsem scho-
pen na vaši otázku odpovědět, protože nevím, kdo 
je majitelem jakých komunikací a tím pádem ani 
nevím, které komunikace uklízí obec. Obecně mě 
ale více trápí současný stav některých komunikací, 
ať již silnic, nebo chodníků. Chodníky jsou na 

mnoha místech pro hendikepované a maminky s kočárky díky svému 

stavu nesjízdné. některé silnice jsou na tom obdobně - například ulice 
Žalanského před úřadem. Pro úklid silnic vidím jako největší problém 
odstavené vraky aut s propadlými technickými prohlídkami anebo 
úplně bez registračních značek. Takováto vozidla stojí na svých místech 
mnohdy již déle než rok a nevypadá to, že by se jejich odtahem kdokoli 
zabýval. možná by bylo dobře, kdyby úřad zřídil linku, na kterou by 
mohli občané podobná vozidla s upřesněním lokality nahlásit. A ná-
sledně aby úřad centrálně odtah těchto vozidel vyřešil, protože nahlá-
šení takového vozidla policii nevede k žádnému výsledku.

V Řepích bydlím s rodinou 15 roků a velmi si ce-
ním toho, jak úřad naší mč organizuje úklid. Je 
až těžko uvěřitelné, jak vysoký počet obyvatel ze-
jména řepských sídlišť, dokáže udělat značný ne-
pořádek. Utěšuji se tím, že se snad většinou jedná 
o obyvatele, kteří tu žijí přechodně v pronajatých 
bytech a na kulturnosti prostředí v Řepích jim až 
tak nezáleží. Děkuji proto za velmi dobrou orga-

nizaci úklidu veřejných prostor. Tedy za to, že se nemusíme dlouho 
dívat na poházené papíry, lahve a domovní odpad. Ono je to důle-
žité nejen pro nás dospělé, ale i pro děti. Ty získávají zkušenost jak 
je nehezké dívat se na pohozené odpadky na trávníku, že je třeba 
nepořádek uklízet, zejména po sobě a jak je naopak příjemné žít 
v čistém prostředí. 

Josef Cepl

Dr. Tomáš Finger nEZ

Petr Stloukal PrO PrAHU

úklid komunikací v naší městské části je jistě 
na velmi dobré úrovni. Chtěl bych všem pracov-
níkům věnujícím se úklidu za jejich práci určitě 
poděkovat. Vždyť zrovna leden přinesl na rozdíl 
od loňské mírné zimy i k nám do Řep opravdovou 
sněhovou nadílku a jistě nebylo snadné se s tímto 
„bílým nadělením“ hned vypořádat. Přesto bylo 
vidět velkou snahu, aby chodníky byly schůdné. 

Ve většině případů se to také velmi dobře dařilo.
kromě toho se v Řepích provádí pravidelná údržba komunikací na 
jaře i na podzim, mnohdy je tento úklid však ztěžován bezohledný-
mi řidiči, kteří včas neodvezou své auto. Je škoda, že dobrá snaha 
o udržení čistého životního prostředí je takhle mařena bezohledností 
druhých. Pokud jde o úklid odpadků, samozřejmě, někdy se stane, 
že odpad „přetéká“ tam, kam nemá, ale tento stav je dle mého spíše 
výjimečný. Případně bývá rychle vyřešen.

richard Pešek
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Kandidoval jste za Občanskou 
demokratickou stranu. Proč vás oslovila 
právě tato strana?
Já jsem pravicového smýšlení a před osmi lety, 
kdy jsem do ODS vstupoval, tady žádná kloudná 
pravicová strana nebyla. I když ne se vším co 
prosazuje vedení ODS souhlasím, tak se domní-
vám, že ODS je podle mne optimální pravicovou 
stranou. Proto jsem tedy do ODS vstoupil a jsem 
tam dosud. nemám nic proti lidem jiného smýš-
lení, ale mně se program ODS vždy líbil a líbí se 
mi dodnes, proto jsem nikdy neměl potřebu tuto 
stranu opustit.

Jste členem zastupitelstva první volební 
období. Jak se vám v zastupitelstvu 
pracuje? Je něco, co vás překvapilo?
myslím, že zastupitelstvo mě překvapilo mile. 
Pracuje se zde více věcně než např. v parlamen-
tu, kde je to zejména o hádanicích. Tady je to ví-
ce o praktických věcech a není zde tolik toho po-
litického hašteření. Je to zejména o práci, méně 
o politice. Rozpory se zástupci ostatních poli-
tických stran se rozhodně řeší věcněji. V tomto 
ohledu je mi práce v zastupitelstvu mnohem 
sympatičtější než vysoká politika.

Vadí vám něco na této práci nebo na 
spolupráci s opozicí? Řešil byste něco jinak?
kolik lidí, tolik názorů… Vždycky má člověk 
pocit, že by něco dělal jinak. Ale vždy je to 
o kompromisu, o dohodě. Já jsem zde první 
volební období, takže se spíš rozkoukávám, co 
jde, co nejde. Představy jsou jedna věc, realita je 
věcí druhou. Je vždy otázka, zda to, co by člověk 
chtěl, je opravdu možné zrealizovat, zda je to 
možné i s ohledem na zákony, které člověk do té 
doby vlastně ani nevnímal. Je to také samozřej-
mě otázka dohody v rámci koalice. nemyslím si, 
že by postup práce byl nějak jiný, kdybych to měl 
řídit já. V tomto ohledu myslím, panuje shoda. 

Vstupoval jste do politiky s nějakou svojí 
vizí?
Já jsem 27 let pracoval u policie, v současné do-
bě dělám na magistrátu sedm let dopravní pře-
stupky. Takže mě zajímají zejména otázky týka-
jící se bezpečnosti a dopravy. Vadí mi lidé, kteří 
akorát sedí doma a nadávají nebo nadávají po 
hospodách. Chtěl jsem tedy zkusit udělat něco 
pro to, aby to fungovalo lépe. 
V Řepích je velký problém s parkováním. Pra-
ha 17 funguje částečně jako odstavné parkoviště 
pro velkou část středočeského kraje. když byly 
Řepy projektovány, bylo plánováno podstatně 
méně aut na domácnost, takže otázka parková-

ní je opravdu složitá. hustota provozu je také 
vyšší, i když naštěstí Slánská už není tou hlavní 
tepnou a tuto funkci převzal obchvat.
Druhá otázka, která mě zajímá, je problemati-
ka bezpečnosti, která se dá pojmout poměrně 
široce. není to jen problém, zda se vám někdo 
vloupá do domu, bytu, ale je to také otázka dě-
tí, mládeže… A jak se říká – „kdo si hraje, tak 
nezlobí“ – právě proto jsem zásadně pro vybu-
dování sportovního centra, aby zde vyrostlo 
dostatečné vyžití pro děti a mládež. Je to roz-
hodně lepší, než aby se děti toulaly po sídlišti, 
shlukovaly do nějakých part a končilo to třeba 
fetováním nebo trestnou činností. 
myslím, že je tedy důležité budovat programy, 
kde se děti zabaví. následně pak odpadnou pro-
blémy s partami, které budou krást či útočit na 
lidi. To jsou moje hlavní myšlenky a cíle, se kte-
rými jsem do politiky šel. 

Myslíte, že problém parkování má v Řepích 
nějaké řešení?
Otázka parkování určitě řešení má. Tím řešením 
jsou zóny, které fungují v centru Prahy a stále 
se rozšiřují. Toto řešení by mělo být předmětem 
diskuse. Pokud vím, tak v Praze 2 se za jedno 
auto platilo 700 kč ročně, pokud člověk vlastnil 
auta dvě, tak za to druhé zaplatil již 7000 kč. To 
jsou částky, které se nemusí lidem líbit, protože 
to jsou další vydání. 
na druhou stranu ani tento poplatek člověku ne-
zaručí, že bude mít parkovací místo hned před 
domem. myslím však, že by to zásadně systém 
parkování v Řepích zlepšilo. není to asi příjemné 
řešení pro tu skupinu lidí, která sem přijede, od-
staví auta a jede tramvají do centra. myslím ale, 
že bychom měli podporovat zejména obyvatele, 
kteří v Řepích žijí. 

Parkovací zóna by situaci jistě zlepšila, a to ne-
jen v oblasti sídliště, ale také v horních Řepích. 
Samozřejmě o této otázce nerozhoduje jen 
městská část, ale je to otázka i magistrátu a dal-
šího jednání, úvahy a diskuse o tom, co by obča-
né preferovali.

V poslední době je hodně diskutovaným 
tématem také prodej bytů. Co vy na to?
Já osobně nejsem proto, aby se prodaly úplně 
všechny byty. Domnívám se, že jsou skupiny 
obyvatel, které si byt nemohou koupit, a je pak 
otázka, kde by měli bydlet. Do tíživé finanční si-
tuace se člověk může snadno dostat nejen vlastní 
chybou, ale je to také otázka zdraví. městská část 
by měla disponovat určitým počtem bytů, které 
by pak mohla přidělit občanům, kteří se dostali 
do tíživé situace. část bytového fondu by proto 
měla městské části zůstat právě pro tyto případy.

Jak dlouho v Řepích bydlíte?
Poměrně dlouho, ale s přestávkami… S bývalou 
ženou jsme bydleli na sídlišti v Šimonově ulici. 
Potom jsme se přestěhovali do Stodůlek. Po roz-
vodu jsem získal byt v Trianglu, takže jsem se do 
Řep znovu vrátil. Se svou současnou ženou byd-
lím již deset let v horních Řepích. 

Co se vám tady líbí?
Řepy se mi líbí v tom, že třeba na rozdíl od Stodůlek 
jsou menší, není to takový ohromný moloch. 
V současné době se mi rozhodně tady líbí víc, 
než v době, kdy jsem se sem poprvé nastěhoval. 
Tenkrát tu bylo množství šedivých stejných 
paneláků, jediným rozlišením bylo namalované 
„jablko, hruška a víno“, jinak všechny domy byly 
stejné. Domy také nejsou příliš vysoké, je tady 
hodně zeleně. člověk se může projít naučnou 
stezkou, procházkových cílů je tu rozhodně hod-
ně. Jsou tady veškeré služby, obchody, člověk ne-
musí jezdit do centra, vše je na dosah ruky.

Je něco, co vám zde vadí?
Jediné co se mi nelíbí, je Slánská ulice, která 
Řepy rozděluje na dvě poloviny, je takovou bari-
érou. Ostatní věci už jsou jen nějaké drobnosti. 
kdyby se mi tu nelíbilo a byl bych zde nespokoje-
ný, tak bych tu rozhodně nebydlel.

Děkuji za rozhovor. Radka Sálusová

Otázky pro zastupitele Václava Dbalého
V únorovém čísle Řepské sedmnáctky vám představujeme Václava Dbalého, který je členem zastupitelstva naší městské části 
první volební období.

Bc. Václav Dbalý (ODS, věk 55)

•  Dvakrát ženatý, tři děti.
•  Záliby: šachy, zahrádka, četba, sbírání 

„kinder“ figurek.

Foto: -ras-
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Jak dlouho v Kulturáčku působíte a co se za tu dobu změnilo?
máme za sebou čtyři roky úspěšného fungování na Bílé hoře. Začátky 
byly nelehké, ale za tu dobu jsme nasbírali spoustu cenných zkušeností. 
mám radost, že se podařilo kulturáček udržet a že se dostal do povědomí 
občanů naší městské části.
Vážíme si vzrůstajícího zájmu o naše pořady. Těší nás, že se k nám vrací 
povědomé tváře, což je pro nás znamením, že se jim u nás líbí a rádi se vra-
cejí. Tímto také děkujeme za projevenou přízeň. neustále se snažíme zdo-
konalovat naši nabídku a zvelebovat prostředí za vydatné pomoci městské 
části Praha 17, které musím také poděkovat za podporu naší činnosti a za 
to, že kultura v Řepích může utěšeně vzkvétat.

Co za ty čtyři roky pro vás bylo nejtěžší?
na začátku bylo nejtěžší uvést prostory do nějakého kulturního stavu, 
objekt byl dost zbídačený. Sál prošel kompletní rekonstrukcí, kulturáček 
má i novou fasádu. Těžké bylo dostat se do povědomí lidí. Dlouho jsme 
byli zaškatulkováni jako místo, kam radši „lidská slušná noha nevkročí“, 
něco jako zakletý hrad… Přesto jsme se nevzdali a dnes je kulturáček už 
opravdu zase kulturním domem.
Snažili jsme se něčím zaujmout, zvolili jsme třeba i netradiční nabídku ob-
čerstvení. Začali jsme s programem pro děti, to je určitě naše největší pri-
orita. Zkoušeli jsme uvést různé typy akcí, ne vždy jsme se setkali s úplným 
úspěchem, což je ale také zkušenost. 

Co tedy chystáte nyní pro děti?
kromě tradičních rodinných akcí jako jsou maškarní, Velikonoce, vánoční 
a adventní představení, Silvestr, Dětský den atd. budeme pravidelně kaž-
dou neděli pořádat program výhradně pro děti. S výjimkou školních prázd-
nin, kdy jsou Řepy opuštěné. 
Děti se také mohou těšit na masopust s dílničkou, Velikonoce s pohádkou ne-
bo pálení čarodějnic koncem dubna, či nabitý rodinný program na Den dětí 
a Loučení se školou – nebo chcete-li zakončení kulturní sezony před prázd-
ninami. Jednou za čtvrt roku nabízíme také vystoupení pro školky zdarma.

A co nabízíte těm odrostlejším návštěvníkům?
Aby nepřišli zkrátka ani dospělí, vyhradili jsme jim páteční večery s živou 
hudbou. každý pátek jste tedy vítáni. Pravidelně střídáme kytaristy a zpě-
váky nebo kapelky, takže se v kulturáčku zpívá i tančí.
Jednou měsíčně je také nachystán kulinářský tematický večer s živou hud-
bou nebo jiným programem ve spolupráci s opravdu výtečným cateringem. 

Připraveno je vždy tematické menu – v únoru se můžete těšit na zabíjač-
kové hody. k danému tématu vždy vybíráme kvalitní tematický program 
profesionálních umělců.

Co ještě se tady děje?
Pořád se snažíme také být tvůrčí, takže zde sami zkoušíme, kulturáček dal 
vzniknout několika zajímavým představením. nastudovali jsme zde třeba 
velké muzikály „kapka medu pro Verunku“ nebo „Sněhová královna“. Le-
tos zkoušíme představení „Alenka v kraji zázraků“, které uvede Divadlo 
hybernia. Připravujeme také pohádku „O neposlušném Lukáškovi“, která 
bude určena zejména menším dětem. Vznikaly tady také menší divadelní 
projekty – jako např. dětské představení „krysáci“ či pohádka „O chytré 
princezně“. 
mám také radost, že se kulturáček stal místem setkávání sousedů, že 
napomáhá k obnovování hezkých sousedských vztahů a aktivnímu tráve-
ní volného času. Prostory jsou otevřeny i pro případnou další spolupráci 
s jinými umělci či projekty. Rádi bychom v letošním roce také prohloubili 
spolupráci s různými spolky, které v Řepích působí.
Prostory také rádi přenecháváme seniorům pro různé aktivity, kulturáček 
pravidelně využívá pro svá setkání klub aktivního stáří z Bílé hory. Letos 
jsme prostor poskytli také Senior Fitnes, který pravidelně pořádá cvičení 
pro seniory na židlích. Srdečně tedy zveme všechny cvičení chtivé seniory 
pravidelně každé úterý od 10 hodin. Také nás těší, že se kulturáček začíná 
stávat vyhledávaným prostorem pro svatby nebo různé rodinné oslavy.

A máte také nějaké novinky v oblasti zájmových aktivit?
Pokud jde o kroužky, už jsme vypozorovali o co je zájem. Od začátku jsme 
si kladli za cíl nabídnout něco jiného než to, co je všude kolem – co nabízí 
třeba kC Průhon nebo nedaleký Dům dětí a mládeže. Jim nechceme a ani 
nemůžeme konkurovat, ale chtěli jsme přijít s něčím, v čem jsme jedineční. 
To jsou umělecké kurzy, kde vyučují profesionálové z divadel a profesio-
nálních souborů. Tyto kurzy by měly sloužit i jako příprava na případné 
umělecké zkoušky v uměleckém oboru.
Dětem dáváme také příležitost k aktivnímu vystupování s nazkoušenými 
věcmi a to nejen v prostorách kulturáčku, ale i na jiných akcích. nabízí-
me také hudebně-pohybový přípravný kroužek pro předškoláky s názvem 
„Tanečky s myš a maš“ či orientální tance pro děti i pro dospělé. Po dohodě 
je možné se přihlásit na výuku sólového zpěvu nebo kytaru aj.
Od září jsme také nabídli kurz výuky zpěvu s Otou Balagem, populárním 
dirigentem, skladatelem a interpretem české hudební scény, který je při-
praven i letos. Zatím se nepodařilo jej úplně zrealizovat, ale věřím, že 
v letošním roce si i tento kurz najde dostatek zájemců.
Tato výuka sborového zpěvu by mohla být zajímavá jak pro úplné začáteč-
níky a laiky, tak i pro všechny zájemce, kteří by měli zájem si vylepšit zpěv, 
rytmus, frázování a obohatit si svůj repertoár… 

Kulturáček má tedy nabídku aktivit opravdu pestrou…
Určitě, kulturáček je pro všechny generace. Více informací, naleznete na 
www.kulturacek.cz, kde je také aktualizovaný program.
Za spolupráci bych chtěla poděkovat ještě mŠ Laudova a ZUŠ Blatiny, se 
kterými jsme se v posledních letech zapojili do sběru víček na pomoc v léč-
bě Verunky Gožďálové, postižené dětskou mozkovou obrnou. Těšíme se na 
všechny návštěvníky, na všechny naše dosavadní příznivce i na nové přícho-
zí, kteří překonají třeba počáteční ostych. našim hostům se budeme snažit 
po celý rok připravovat pestrý kulturní program plný společenských zážitků.

Děkuji za rozhovor. Radka Sálusová

Co se děje v Kulturáčku na Bílé Hoře?
Na začátku nového roku jsem se vypravila do Kulturáčku na Bílé Hoře, abych se zeptala Kristýny Pixové, která má jeho provoz na 
starosti, jaké novinky nás letos čekají. 

Foto: -ras-



Většina obyvatel Řep už ví, či alespoň tuší, že přes Prahu 17 prochází 
stará poutní cesta, která kdysi začínala u pražské Strahovské brány 
a mířila k loretě, postavené rodem Žďárských ze Žďáru roku 1623 v hájku 
u červeného újezdu. Více než polovina poutní cesty, dlouhé téměř 
18 km, dnes leží na území naší metropole. Cílem poutníků byla milostná 
soška Panny marie, vystavená v nejstarší dosud stojící loretě v čechách, 
obklopené františkánským klášterem. Celý areál je přístupný od května do 
listopadu vždy v době konání poutí. 
Unikátních dvacet výklenkových kaplí, nepravidelně rozmístěných podél 
staré cesty z Prahy na západ, bylo postaveno v letech 1720 – 1735 ke sté-
mu výročí založení hájecké loretánské kaple. Cyklus maleb ve výklencích 
znázorňoval výjevy ze života Panny marie a sv. Františka.  Barokní kaple 
tvořily malebnou součást krajiny, byly její dominantou. Protože však byly 
velikostně předimenzované a špatně založené, velice brzy se musely opra-
vovat. na jejich údržbu vydávali františkáni nemalé prostředky, nakonec 
se jim nepodařilo právě z finančních důvodů všechny kaple zachovat. Fres-
kové malby i s nápisy postupně zanikaly, kaple se začaly rozpadat a tak 
jich dodnes zbylo pouhých jedenáct. na území Prahy 17 se dochovaly dvě. 
kaple č. 8, která byla v roce 2009 přemístěna, z důvodu plánovaného roz-
šíření vozovky, z karlovarské silnice k areálu Panny marie Vítězné na Bílou 
horu. Druhou kaplí je zastavení č. 10 v ulici na Jivinách. Zásluhou úřadu 
městské části Praha 17 byly obě kaple zrestaurovány a jsou, včetně jejich 
okolí, vzorně udržovány.
Celou poutní cestu – zapsanou kulturní památku - si před třemi lety vzal 
pod svou ochranu spolek Poutní cesta hájek. Jeho cílem je vyznačit trasu 
poutní cesty v terénu, vytvořit pamětní místa, připomínající zbořené kaple 
a těm dosud stojícím najít patrony. Spolupracuje s městskými a obecními 
úřady, s památkáři i s řádem františkánů, který spravuje samotné poutní 
místo. Spolek se přímo na opravách kaplí nepodílí, kaple jsou památkově 
chráněné objekty, dle zákona ve správě majitelů pozemků, ale celou poutní 
cestu ve spolupráci s občany monitoruje, upozorňuje úřady na různé nešva-
ry, které se na ní dějí, pomáhá s její údržbou a úklidem. nedílnou součástí 
osvětové práce je propagace. Spolek je spolupořadatelem úspěšné putovní 
výstavy, zorganizoval již řadu přednášek, besed a koncertů, vydal mapu, 
která popisuje historii cesty a upozorňuje na památky, které je možné podél 
ní navštívit. A hlavně se snaží dostat poutní cestu do povědomí lidí, aby si 
ji užili a jako jedinečné památky také vážili. Stále usiluje o to, aby cesta 
sloužila a byla přínosem všem, nejen věřícím a přinesla radost i poučení.
V roce 2015 bylo na trasu poutní cesty z iniciativy spolku postaveno něko-
lik informačních tabulí, z toho dvě v Praze 17 - Řepích. O jejich umístění 
bylo rozhodnuto v okamžiku, kdy bylo jasné, že celou trasu cesty ještě ne-
lze vyznačit turistickými značkami. Jejich posláním je, aby si každý, kdo 
kdekoli vstoupí na trasu poutní cesty, uvědomil, že se jedná o jedinečnou 
památku. Tabule obsahují mapu poutní cesty s popisem její trasy a struč-
né historie, několik nezbytných dat a historických fotografií. Dosud jich 
stojí šest, tři zbývající přijdou na řadu v letošním roce. Tabule mají nyní 
jednotnou grafiku, ale až se jejich počet definitivně ustálí, vznikne řádná 
naučná stezka. Do té doby však musí být celá trasa poutní cesty bezpečná 
pro průchod všech turistů.  
V roce 1983 se zřítila kaple č. 18, kterou se nyní městský úřad v hostivici 
rozhodl obnovit, peníze má pouze na kofinancování, na výsledek granto-
vého řízení se teprve čeká. Aby se dalo začít a využít již vydané stavební 
povolení, vyhlásil spolek veřejnou sbírku a takto získané prostředky pře-
dává městu hostivice. V roce 2015 se za vybrané peníze podařilo rozebrat 
zřícenou kapli, uložit zachráněné pískovcové prvky a vybudovat nové zá-
klady.  Ukázalo se, že příspěvky od jednotlivců v řádu stokorun, ale i ty 
od velkých dárců, organizací a firem dokáží v celkovém součtu zajistit 
významnou podporu. Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem, kteří 
se již zapojili.

Samotná rekonstrukce kaple č. 18 bude pokračovat sanací původních ka-
menných prvků, právě kamenické a restaurátorské práce budou na nové 
stavbě tou nejdražší položkou. Zda budou při stavbě použity zachova-
né kamenné pískovcové prvky, bude muset rozhodnout restaurátor na 
základě pečlivého průzkumu. 
Sbírka na rekonstrukci kaple dále pokračuje, přispět můžete i vy na trans-
parentní účet č. 2200765592/2010. Zaslat můžete také dárcovskou DmS ve 
tvaru DmS kAPLE na číslo 87 777. Cena jedné DmS je 30 kč, spolek obdrží 
28,50 kč. Všechny podrobnosti o činnosti spolku, jeho budoucích aktivi-
tách i možnostech vaší pomoci naleznete na www.poutnicestahajek.cz

PhDr. Kateřina Pařízková,
Poutní cesta Hájek, z.s.
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Občané Řep pomáhají zachránit opomíjenou památku

zůstane pouze
nakreslená?

Cena DMS je 30 Kč, spolek Poutní cesta Hájek 
obdrží 28,50 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Projekt stavby zřícené kaPle č. 18
zaštítilo a podpořilo Ministerstvo kultury ČR

Veřejná sbírka na obnovu kaple č. 18 
č. ú. 2200765592/2010.

www. poutnicestahajek.cz

Odešlete 
dárcovskou 

SMS 
ve tvaru 

DMS KAPLE 
na telefonní 

číslo 
87 777

letak Kaple A6 99x210_Sestava 1  13.10.2015  11:03  Stránka 1
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Velkoobjemové kontejnery 
v únOrU
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány v pracovní 
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.

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

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
✗   nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie 

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

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

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

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

• Praha 5 - Jinonice, ul. Puchmajerova, tel.: 731 142 348

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

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Kontrola pejskařů
Strážníci Městské policie pečlivě kontrolovali, zda řepští majitelé psů 
vybavili své miláčky povinnými čipy. Kontrola probíhala, mimo jiné, 
i na pejskaři hojně využívané louce před budovou radnice.

Diskuse nad plánovaným prodejem bytů
V podvečer 20. ledna se konalo setkání s občany týkající se plánovaného 
prodeje bytů v ulicích Jiránkova a Vondroušova. účast byla na setkání hoj-
ná a společenský sál v Základní škole genpor. Františka Peřiny byl zaplněn 
do posledního místa.
Zájemci o koupi bytů byli tedy seznámeni s navrhovanou cenou za m2, kte-
rou stanovil soudní znalec. Dále byli seznámeni s celým chystaným proce-
sem prodeje bytů, podmínkami a postupy, které budou následovat.
Rozpoutala se velmi živá diskuse, ve které se vedení mč a hosté snaži-
li všechny otázky pečlivě zodpovědět. na otázky odpovídali starostka 
mgr. Jit ka Synková, její zástupci martin marek, Jaroslav hájek a Jiří maso-
pust. nechyběl ani vedoucí Odboru správy obecního majetku Bc. Jaroslav 
červený, vedoucí Právního oddělení ThDr. JUDr. Leo Salvet, Th.D., jednatel 
společnosti Optimis Pavel maxa a samozřejmě soudní znalec Ing. Ivan Zach.
Podrobné informace týkající se prodeje bytů naleznete na webu www.repy.cz.

-ras-

Vánoční stromky
Pravidelný svoz, který pokračuje do 29. 2. 2016, odveze od nádob se směs-
ným odpadem veškeré volně odložené vánoční stromky. Prosíme obča-
ny, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální 
 odpad a tím nesnižovali kapacitu objemu nádob pro ostatní odpad. 

Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu a na sta-
noviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, 
popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory 
objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na 
místo přistavení nádob k výsypu.
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Zastupitelstvo městské části Praha 17 na svém zasedání dne 16. prosince 
2015 schválilo zásady pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočaso-
vých aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a ochranu 
životního prostředí. Dotace, jejímž poskytovatelem bude městská část 
Praha 17, představuje účelovou dotaci z rozpočtu městské části.
Zastupitelstvem schválené dotační programy se týkají aktivit sportovních 
oddílů působících v obvodu městské části Praha 17, volnočasových akti-
vit dětí, mládeže, studentů, seniorů a občanů se zdravotním hendikepem, 
podpory sociálních služeb poskytovaných na území městské části a podpo-
ry kultury a péče o veřejnou zeleň a ochranu životního prostředí v městské 
části Praha 17.

Žádat lze o dotaci v rámci těchto programů:

✓  Dotace na podporu sportovních aktivit dětí, mládeže a starších 
 dospělých, která může být poskytnuta na pravidelnou sportovní čin-
nost dětí a mládeže (26 let a mladší), na činnost zdravotně hendikepo-
vaných sportovců, na podporu trenérů dětí a mládeže, na podporu cvi-
čitelů trénujících starší dospělé nad 60 let a na pravidelnou sportovní 
činnost starších dospělých nad 60 let.

✓  Dotace na podporu závodní činnosti a organizaci významných spor-
tovních akcí může být poskytnuta na pořádání významných sportovní 
akcí v mč Praha 17 republikového či mezinárodního charakteru, na za-
jištění účasti na významných sportovních akcích v tuzemsku i zahraničí, 
na výkonnostní sport klubů hrajících soutěž dospělých řízenou repub-
likovým svazem. Dotace na výkonnostní sport je určena pro všechny 
věkové kategorie.

✓  Dotace na podporu provozu a údržbu sportovišť a sportovních  areálů 
může být poskytnuta na zajištění provozu sportovišť a sportovních are-
álů a na zajištění jejich oprav.

✓  Dotace na podporu volnočasových aktivit dětí, mládeže, seniorů 
a občanů se zdravotním hendikepem může být poskytnuta na provoz 
volnočasových klubů pro děti a mládež, na provoz letních a zimních tá-

borů pro děti, na provoz volnočasových klubů pro seniory a na provoz 
volnočasových klubů pro hendikepované.

✓  Dotace na podporu sociálních služeb poskytovaných na území MČ Pra-
ha 17 může být poskytnuta k úhradě nákladů na podporu sociálních slu-
žeb poskytovaných na území správního obvodu mč Praha 17. Příjemcem 
dotace se rozumí poskytovatel sociálních služeb, který splňuje náležitosti 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších před-
pisů. Poskytnutá dotace je určena především na následující druhy sociál-
ních služeb: pečovatelská služba, osobní asistence, odborné sociální po-
radenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením a na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

✓  Dotace na podporu kultury může být poskytnuta na realizaci kulturních 
programů a na zajištění provozu kulturního zařízení.

✓  Dotace na podporu péče o veřejnou zeleň a ochranu životního pro-
středí v MČ Praha 17 může být poskytnuta na podporu péče o vzhled 
veřejné zeleně např. na revitalizaci předzahrádek a jiných veřejných 
ploch a na ochranu životního prostředí.

Zastupitelstvo městské části na zasedání dne 16. prosince 2015 schvá-
lené dotační řízení pro rok 2016 vyhlásilo a nechalo od 1. ledna 2016 
zveřejnit na internetové stránce městské části Praha 17. na této stránce 
www.repy.cz, pod odkazem granty, dotace jsou uvedeny bližší podmín-
ky o podání žádostí, žadatelích, poskytnutí a evidenci dotací, jejich kon-
trole a vyúčtování.

Žádosti o dotaci budete podávat prostřednictvím závazného formuláře 
ŽÁDOST PRO ROK 2016 jedenkrát v písemném vyhotovení včetně 
povinných příloh a jedenkrát elektronicky ve formátu Microsoft Word 
(pouze formulář žádosti bez povinných příloh)  
na e-mail  dotace-ekn@repy.mepnet.cz v termínu od 1. 2. 2016  
do 10. 3. 2016 včetně.

Marcela Haladová,
Vedoucí oddělení správy daní a poplatků

Vyhlášení dotací pro rok 2016
Městská část Praha 17 poskytne dotace v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou 
zeleň a ochranu životního prostředí z odvodu  z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.

Milovníci bruslení se dočkali!
Letošní mrazivé počasí konečně přálo milovníkům bruslení. Za pomoci 
hasičské techniky se na louce před budovou radnice podařilo zrealizovat 
oblíbené kluziště. Řepským hasičům velice děkujeme za pomoc!

Příprava kluziště se neobešla bez komplikací. 
Neznámí vandalové totiž na led vstoupili ve chvíli, kdy nebyl dostatečně 
zmrzlý a to přes zákaz vstupu, o němž informovaly výstražné cedule. 
Ledová plocha tedy byla zničena dřív, než si ji užili první bruslaři. 
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Jak dlouho žijete v Řepích?
V roce 1989, přesně na výročí bě-
lohorské bitvy, tedy 8. listopadu, 
jsme se přestěhovali z Pankráce do 
Řep. V té době ještě nebylo sídliště 
ani dostavěno, přesto se nám Řepy 
od prvního okamžiku velice zalíbily. 
Řepy měly úžasný vliv nejen na mě, 
ale také na moji ženu doc. milenu 
mathausovou. Ta zde napsala knihy 
pro děti, také asi dvacet večerníčků, 
které se vysílaly v rozhlase, několik 
televizních her, knih, poslední kníž-
ka ale bohužel vyšla před dvěma lety 
již po její nečekané smrti. 
Setkání s mnoha úžasnými lidmi tady 
v Řepích nás zkrátka velmi ovlivni-
lo. Sem jsme přišli z Pankráce, oba 
jsme pracovali v centru a najednou 
jsme se ocitli v rozestavěném sídlišti. 
Potkali jsme zde ale partu úžasných 
lidí kolem kulturního centra Průhon 
a Centra zdravotně sociálních slu-
žeb, kde jsme později pořádali před-
nášky, besedy, vernisáže, plesy, bály, 
maškarní, dělali jsme třeba i módní 
přehlídku XXL. Vydávali i občasník 
Babinského listy. naše besedy o klimatologii 
s Jirkou Svobodou, astrologii, keltech, křty knih 
či filmové přednášky a projekce filmů hraných 
i dokumentů jsou dodnes vzpomínané.
Postupně jsme s touto partou řepských nadšen-
ců vymysleli i různé výlety a cyklovýlety. Jezdili 
jsme na moravu, objevili jsme kouzlo Pálavy, na 
Šumavu, do českého ráje… Před 21 lety jsme vy-
mysleli takovou akci, kterou každoročně opaku-
jeme – pochod s názvem „Po stopách Babinské-
ho“, který se koná vždy 1. ledna. To je výšlap do 
okolí končící přátelským posezením ve vinárně, 
na kterém se zpívá, recituje… V letošním roce 
se tohoto pochodu účastnilo 39 lidí a jeden pes. 
A věnovali jsme se i gastronomii. Pořádali tři 
„Řepské vařečky“, soutěž a přehlídku 
o nejlepší vánoční cukroví či bramborový salát. 
Vydali jsme brožurku „Vařečky“ s netradičními 
zdejšími recepty.  Osm let jsem byl totiž i sce-
náristou a hostem všech regionálních vařeček 
TV Prima. V Řepích jsme se setkali i s výtečnými 
lékaři a zajímavými podnikateli. 

Co se vám v Řepích líbí kromě dobré party 
přátel?
moc nás těší nová podoba kulturního centra Prů-

hon. Informovanost o dění. A v Řepích mi určitě 
hodně vyhovuje skvělé spojení s centrem, ve dne 
v noci. Původně nás možná cinkající tramvaje 
v noci budily, ale dnes už to vůbec nevnímám. 
Všichni členové mojí rodiny jsou řepští patrioti. 
moje dcera vyměnila krásný byt na novodvorské, 
aby se mohla s manželem a dětmi přestěhovat 
zpět do Řep. 

Co vás přivedlo ku psaní?
Psal jsem a stále píši do řady gastronomických 
časopisů, např. Gastro&hotel ,F.O.O.D. ,Gurmet. 
Příběh mého psaní knih začal už hodně dávno, 
v roce 1988. Tehdy jsem se jako kardiak octnul 
v plném invalidním důchodu. Pracoval jsem 
v Prognostickém ústavu čSAV na Václavském 
náměstí. Dělal jsem regionalistiku a historickou 
reanimaci sídel, domů a měst a náhle jsem se 
ocitl v invalidním důchodu a nevěděl co pořádně 
dělat. Využil jsem bohatého rodinného archivu 
etnografických a vlastivědných zápisů i známos-
tí s regionálními historiky. mohu říct, že veškeré 
mé psaní je hodně ovlivněno setkáními – a to jak 
s lidmi živými, tak mrtvými. Setkávám se s kroni-
káři, knihovníky, archiváři, gastronomy, řediteli 
a ředitelkami regionálních muzeí… Díky těmto 

setkáním a archiváliím se pak dostá-
vám k podstatě, o které píšu. Roz-
hodl jsem se psát o tom, jak vznikla 
ta naše česká tradiční kuchyně. Te-
dy o 19. a počátku 20. století. Ona 
vlastně žádná původní není, ale to 
je trochu jiná věc. česká kuchyně je 
takový středoevropský konglomerát 
kuchyně rakouské, bavorské, židov-
ské, uherské, italské i francouzské. 
Je to umělý, ale skvělý útvar českého 
nacionalismu. 

Odkud pocházíte?
I když jsem dnes řepský patriot, jsem 
také plně spojen s nepomukem, od-
kud pochází moje rodina. Dodnes 
tam mám své zázemí. Střídavě tedy 
píšu tam a některé knihy vznikají ta-
dy. když jsem psal svou první kuchař-
ku – tedy „kuchyni staré Šumavy“, 
objížděl jsem z nepomuku Šumavu 
a Pošumaví a pátral v místních archi-
vech. 

Můžete krátce představit vaše 
knihy?

mojí prvotinou byla kuchařka „kuchyně sta-
ré Šumavy“, nejdříve se vytisklo jen 600 kusů, 
nakonec se však za těch jedenáct let prodalo 
neuvěřitelných 26 400 výtisků. Další knížkou 
byla „kuchyně starého Pošumaví“ – to je oblast 
od Chodska, přes klatovsko, nepomucko, Blata 
do Bavor. Sbíral jsem a sbírám recepty převáž-
ně z 19. a počátku 20. století. Tedy právě doby 
kdy se ta naše kuchyně ustavila. Pak jsem na-
psal „Švejkovu cestopisnou kuchařku“, ta vyšla 
i v maďarsku.
Další zajímavou publikací je kniha „kuchyně 
starého Chebu“, kterou jsem psal s tehdejší ře-
ditelkou chebského muzea (dnešní ředitelkou 
náprstkova muzea v Praze) Evou Dittertovou. 
To byla velmi složitá práce. Ukázalo se totiž, že 
kdysi v česku bylo asi 23 dialektů českých něm-
ců, chebský byl jeden z nejsložitějších, které 
si vůbec nebyly podobné, a jejich uživatelé si 
vlastně vůbec nerozuměli. Takže dorozumívacím 
jazykem tady byla spisovná němčina tehdejšího 
Rakousko-Uherska. 
málokdo totiž ví, že recepty ze starých němec-
kých kuchařek mívají velice často vzadu uveden 
německo-rakouský slovník. Protože i jednotlivé 
suroviny se jmenují jinak. mnohokrát se mi ta-

Jaká je česká tradiční kuchyně?
Dnešní rozhovor vám představí spisovatele, scenáristu a řepského patriota Ing. Václava Malovického, který se věnuje zejména 
psaní kuchařek. Jeho kuchařky však nejsou klasické, jaké zná většina z nás. Václav Malovický se zajímá nejen o historii české 
kuchyně, jeho psaní předchází pečlivé studium regionálních zvyklostí a jeho kuchařky přináší opravdu ty nejzajímavější 
perličky a recepty z jednotlivých regionů. Ať už se jedná o oblast Šumavy, Chebska nebo třeba východních Čech.

Foto: Archiv Václava Malovického



ké stalo, že i rodilý mluvčí, překladatel, neznal 
názvy těchto starých pokrmů a neuměl si s nimi 
vůbec poradit. 

Čerpáte opravdu z historických pramenů. 
Co vás překvapuje na kuchyni našich 
předků?
když se dnes podíváte na staré kuchařky, budete 
se divit, jaká jídla v 17. století byla považována 
za česká. Byla to téměř výhradně jídla moučná, 
jako třeba lívance, vdolky, buchty, koláče… Da-
leko později, až v 19. století se k tomu přidal 
kapr, bažanti – ti jsou považováni za českou spe-
cialitu.
Objevil jsem velice zajímavou kuchařku z roku 
1805 m. A. neudeckerové, vydané v karlových 
Varech s 970 recepty, ze které později čerpala 
i magdalena Dobromila Rettigová. Tato kuchařka 
byla přeložena v roce 1810 do češtiny, později 
také do francouzštiny a italštiny jako vůbec prv-
ní kuchařka vzniklá v čechách.
když jsem psal kuchyni starého Pošumaví, nara-
zil jsem na informaci o vaření perlorodek. Per-
lorodky byly považovány za bohatství a pečlivě 
hlídány a hrozily i drastické tresty. V píseckém 
muzeu jsem ale narazil na kuchařku z 19. století, 
kde bylo uvedeno, že zde se mušle běžně použí-
valy. Takže nikoliv luxus vrchnosti, ani součas-
nosti ale recept měšťanské rodiny v Písku.

Objevil jste jistě spoustu zajímavostí…
Těch je opravdu spousta! Víte např., kdy se 
k nám poprvé přivezla mořská ryba? Bylo to už 
v 11. století a byl to slaneček. První smažená ry-
ba v trojobale, která se u nás dělala, nebyl vůbec 
kapr, ale právě slaneček, protože byl nejlevnější. 
A ústřice se v čechách konzumovaly již v 16. sto-
letí. Také se dříve mnohem více a pestřeji koře-
nilo než dnes.
kuchyně totiž v historii nevycházela z lidové kul-
tury. naopak – šlo to od shora – král, šlechta, 
měšťané a teprve přes měšťanskou kuchyni se 
recepty dostávaly dál.
housky se na venkově třeba nepekly. Takže první 
knedlík, který se začal běžně vařit, byl brambo-
rový nikoliv houskový. knedlík je obecně zají-
mavou záležitostí, protože knedlík nemá původ. 
němečtí historikové se shodují jen na teorii, že 
možná v oblasti Valašska a hané se vařil jeden 
náš původní typ knedlíku – a to plněný povidlový 
knedlík. 
na konci devatenáctého století se začaly také 
objevovat časopisy pro ženy. Dnes máme re-
ceptáře pro ženy téměř v každém časopise, ten-
krát to byly novinky.
Zpočátku se také tyto rady netýkaly vaření jíd-
la, jednalo se jen o sladké pečení. To souvisí 
s proměnou kuchyně – dříve totiž nebyla trouba, 
v černé kuchyni můžete vařit, ale nic neupečete. 
S nástupem trouby tedy začíná velká kuchyňská 
revoluce. 
Víte třeba, který je nejstarší dort Evropy? Linec-

ký, který má původ opravdu v Linci. To je také 
zvláštní, u většiny receptů se těžko dohledává, 
odkud recept pochází.
málokdo také třeba ví, že Šumaváci vůbec nejed-
li houby ani ryby. Ryby však na Šumavě nebyly, 
takže je to logické. Ale houby?! Oni totiž houby 
– tedy výhradně pravé hřiby zásadně prodávali. 
Jediné houby, které používali, byly lišky – ty po-
užívali zejména pro jejich krásnou žlutou barvu 
k barvení jáhel, rýže nebo všeho co bylo po ruce. 
A pak tu byla oblíbená houba, kterou jsem sám 
vyzkoušel a jmenuje stroček trubkovitý, říká se 
mu také hřbitovní zvony. Vypadá to jako přerost-
lé lišky, houba je to zvláštní, černo-šedivá.
Stroček se usuší a pak se rozdrtí na prášek. může 
se používat třeba do guláše, ale je to také hou-
ba, která úplně obarví kubu na černo. Tu jsem 
poznal právě v Řepích od zdejšího houbařského 
znalce Petra havliše.

Objevily se při psaní vašich regionálních 
kuchařek nějaké těžkosti?
Při psaní šumavské kuchařky jsem narazil na je-
den problém. Spoustu kuchařek tehdy v 19. sto-
letí psali muži, jenže ti v té době neuměli vařit 
(snad jen s výjimkou Jana nerudy, který psal re-
cepty i ve verších). Takže když se podařilo recept 
přeložit, ukázalo se, že tam není např. uvedeno, 
kolik vajec je třeba použít, nebo jakou mouku… 
Byl tedy velký oříšek, jak recept vyzkoušet a do-
brat se ke správnému množství ingrediencí. Prá-
vě v tomto mi velmi pomáhala moje žena milena. 

Plánujete v současné době nějakou další zají-
mavou knihu?
Plánování je neustálá činnost. Píši o regionál-
ních kuchyních do řady gastročasopisů, stále 
spolupracuji s českým rozhlasem Dvojkou, Ra-
diožurnálem, hradeckým rozhlasem, kde mo-
mentálně připravuji čtyřdílný pořad o Veliko-
noční kuchyni. Připravuji besedy a moderování 

gastroakcí v nepomuku, kašperských horách, 
Blatné, Pohoří u Dobrušky, Blovickém muzeu, 
jsem ředitelem soutěže „kuchařská kniha roku“ 
na mezinárodního festivalu Znojemský hrozen. 
Dvě kuchařky - téma z pověrčivosti nesdělím - 
mám již z části připravené, ale prioritou je jiná 
kniha. V současnosti je před rozebráním druhé 
vydání mé knihy pro větší děti „matýskovo pu-
tování tajemnou Šumavou“. kniha s úžasnými 
ilustracemi Zdeny krejčové vychází ze sběrů 
šumavských bájí mé ženy mileny a nápadů na 
žádané pokračování je víc než dost. Děti v Pra-
chaticích a Žinkovech už dokonce nakreslily pro 
mne návrhy na pokračování osudů hrdiny ma-
týska. Ono napsat dalších 300 stran příběhu se 
nedá jinak „spáchat“ než na židli a u počítače. 
Vím jak dál a kam se moji hrdinové dostanou, ale 
ten čas...
Snad narození mého vnuka Vašíka a elán jeho 
brášky Ondry mne také nabudí. A dovolí i zdraví. 

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

ROZHOVOR

1111

Václav malovický (narozen 
v Plzni roku 1943)
•  V Řepích žije od roku 1989.
•  Autorem řady knih: kuchyně staré 

Šumavy (6. vydání), kuchyně starého 
Pošumaví, kuchyně starého Chebu 
(s Evou Dittertovou), kuchyně mezi 
Orlicí, Labem a Cidlinou, Švejkova 
cestopisná kuchařka, Co chutnalo 
a chutná mezi Orlicí, Labem a Cidlinou, 
Co chutnalo a chutná v Pošumaví, 
Bez vody neuvaříš. 

•  Dětské: matýskovo putování tajemnou 
Šumavou. 

•  Záliby: historie, gastronomie. 

Foto: -ras-
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Programy pro řepské seniory

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Plán Klubu 17  – únor 2016

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

 2. 2. –   Vyrábíme z fimo hmoty
 3. 2. –   Pokusy s mícháním barev
 5. 2. –   karnevalové škrabošky 
 9. 2. –   Příprava masek klubu 17 

na karnevalové rejdění
10. 2. –   karneval v klubu 17 na téma:

nezapomeň třeba přijít i ty v masce,  
Den otevřených dveří

12. 2. – magnetky na lednici

16. 2. –   Dámský a pánský salón krásy 
v klubu 17

17. 2. –   Figurky na „nAŠE kLUBÁCkÉ mĚSTO“

19. 2. –   „nAŠE kLUBÁCkÉ mĚSTO“ z kartónů

23. 2. –   Soutěžíme s X - BOXEm

24. 2. –   Učíme se dopravní značky

26. 2. –   Šijeme brože 

Dne 20. ledna oslavil

Karel Chalupa 
80. narozeniny.

Vše nejlepší a do dalších let pevné  
zdraví, hodně štěstí a mnoho životního 

optimismu přeje

manželka, rodina Musilova a Chalupova, 
vnouček Ondrášek a pravnučka Sárinka.

Klub seniorů Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17,  
Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Ivana Jelínková.
Program v únoru: 2. 2. Volný program, 
9. 2. Beseda s p. kratochvílem na téma „Svatá 
místa“, 16. 2. Volný program, 23. 2. Beseda 
s PhDr. J. kadlecem, ředitelem CSZS Prahy 17 
a předsedou  čAPS.

Klub Gemini 
(zdravotně znevýhodnění)
První pondělí v měsíci od 14.30 do 15.30 hodin, 
každé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin. 
klub 17, Socháňova 1221, Praha 17. 
klub vede hana Dzurendová.
Program v únoru: 1. 2. Povídáme si různé zá-
žitky, 8. 2. Přijďte si zahrát stolní hry do klubu 
Gemini, 15. 2. Výroba knihy, aneb co se vše 
okolo toho děje, 22. 2. Dárečky z bavlnek, 

29. 2. Přijďte si zahrát stolní hry do klubu Ge-
mini.

Klub aktivního stáří (KLAS)
každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, 
kulturáček na Bílé hoře, ke kulturnímu 
domu 14, Praha 17. 
klub vede karla Stýblová.
Program v únoru: 1. 2. Volný program, 
8. 2. k poslechu nám hraje hudba „Sparťan-
ka“, 15. 2. Pí maxinová – cvičení na židlích, 
22. 2. Beseda s mgr. L. koupenou na téma „ho-
me Care“ (domácí zdravotní péče), 29. 2. Be-
seda s pí novákovou na téma „Bylinky okolo 
nás“.

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: 3. 2. „home Care“ – domá-
cí zdravotní péče (beseda s Bc. I. Rouskovou), 
10. 2. Volný program, 17. 2. Volný program, 
24. 2. Volný program.

Klub seniorů Centrum
Scházíme se vždy v úterý od 9 do 11 hodin 
v CSZS, Bendova 1121, Praha 17.
klub vede Jitka hanzlová.
Program v únoru: 2. 2. Babiččina krabička, 
9. 2. četba na pokračování, 16. 2. Ruční práce, 
23. 2. Volný program.



I nadále budeme pokračovat v představování jednotlivých oblastí péče 
o obyvatele Prahy 17 prostřednictvím Centra sociálně zdravotních slu-
žeb. Dnes vám přiblížím oblast odborného sociálního poradenství.
Tato služba je zcela bezplatná, je určena nejen pro klienty, ale i pro 
jejich blízké, rodinné příslušníky, pečující osoby. V rámci této služby 
můžete získat informace, rady, postupy a doporučení, případně kontak-
ty, které můžete využít k řešení nepříznivé sociální situace nebo jejímu 
předcházení. neposkytujeme právní poradenství.

Odborné sociální poradenství poskytujeme v oblastech:
➙  Státní sociální podpora – sociální dávky (životní minimum, 

příspěvek na bydlení, příspěvky pro osoby se zdravotním 
handicapem)

➙  Průkazky mimořádných výhod (ZTP, ZTP/P)
➙  Příspěvek na péči
➙  kompenzační pomůcky a mobilita

➙  Sociální zabezpečení (invalidní důchody, starobní a pozůstalostní 
důchody) a nemocenské pojištění

➙  Problematika bydlení, dopravy se zaměřením na seniory
➙  Dluhové poradenství

naši pracovníci se vám budou věnovat po předchozím objednání na 
adre se Praha 6 – Bendova 1121 nebo telefonicky u paní Renaty koštelo-
vé, DiS. na mobilu 777 723 624  v běžné pracovní době.

Vážení čtenáři, 
budeme velmi rádi, když se na nás obrátíte. Veškeré informace získáte 
u našich kolegů na recepci v Bendově ulici 1121, Praha 17 v pracovní do-
bě pondělí – pátek od 7 do 15.30 hod. (pondělí a středa do 17.30) nebo 
telefonicky na číslech 235 314 141 nebo mobil 777 575 117, případně 
emailem na cszs@iol.cz.

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Centrum sociálně zdravotních služeb se představuje
Odborné sociální poradenství
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Zdravotní cvičení Senior fitnes nezvyšuje ceny, ale může pomáhat snižovat váhu. Zapojit se do programu pravidelného 
zdravotního cvičení, zvlášť když je venku zima a sychravo, vyžaduje zpočátku trochu sebezapření, kterému jdou cvičitelé vstříc 
a nabízejí: společně to zvládneme.

Od pondělí do pátku v denních hodinách můžete nalézt cvičení v blízkosti domova, nebo v nabídce pro Prahu www.seniorfitnes.cz  
v tělocvičnách, v bazénech nebo při duševních aktivitách v centru Senior fitnes v Poliklinice Petřiny.

Praha 13
�  V osvědčených  prostorách KD Mlejn, 

Kovářova 4, Stodůlky, s cvičitelkou 
Hankou Borčevskou v pondělí  
9.30 – 10.30 a 10.45 – 11.45 hod. 

Praha 17
�  V osvědčených prostorách KC Průhon, Socháňova 27, 

cvičitelka Irena Maxinová, v pátek 9.00 – 10.00 hod.

�  V DDM, U Boroviček 650, cvičitelka Irena Maxinová, pondělí 10.00 – 11.00 hod. 

�  V Kulturáčku na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, cvičení na židlích 
s Irenou Maxinovou, v úterý 10.00 – 11.00 hod.

Na zájem zapojit se do vzdělávacích nebo zájmových aktivit společnosti Senior fitnes určitě odpovíme na mailu  
seniorfitnes@seznam.cz.   Mgr. Vladislava Suchanová,VSM Production, s. r. o.

Sdružení Senior fitnes připravilo 
pro seniory v Praze pravidelné cvičení 
s profesionálními cvičiteli i v roce 2016

Termíny přistavení: dne 29. 2. 2016 od 14.30 do 17.00 hodin.
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.  

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.)  •  tiskopisy a informační brožury
•  převzetí reklamace, výměna, kontrola a zaplombování plynoměru

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Bližší informace na tel. číslech 267 175 366 a 267 175 202, www.ppas.cz

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.
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Pátky: 5. 2., 12. 2., 19. 2. a 26. 2. od 19.30 hodin
 – VEČERY S ŽIVOU HUDBOU V HOSPůDCE KULTURÁČKU
každý pátek – další oblíbený večer s živou hudební produkcí ke zpěvu či 
poslechu u dobrého pivka, vínka, či kávy, ale především mezi dobrými 
lidmi v hospůdce kulturáčku. Aktuální přehled, kdo který termín pro vás 
hraje, najdete na www.kulturacek.cz 

V únoru jsme pro vás připravili hned dva speciály a to:
12. 2. – Valentýnský večer, hraje pro vás Petr Urbánek známé hity 
od 60. let až po současnost, které vás zaručeně zvednou ze židle.
26. 2. – Taneční večer s kapelou ŽIVÁ HUBA (www.zivahuba.cz), která 
hraje nejznámější hity především českých kapel a interpretů.
Vstupné dobrovolné.

Neděle 7. 2. 2016 od 15.00 hodin – POŠŤÁCKÁ POHÁDKA
když mohou být pohádky o všelijakých jiných lidských řemeslech a po-
voláních, jako o králích, princích a loupežnících, pastýřích a rytířích, 
černokněžnících a obrech, drvoštěpech a vodnících, proč by nemohla 
být také jednou pohádka o pošťákovi? Vždyť takový poštovní úřad, to je 
skoro jako zakleté místo; máte tam samé nápisy, že „kouřiti je zakázáno“ 
a „psy s sebou bráti je zakázáno“ a mnoho jiných varovných tabulek – 
tolik vyhlášek a zapovědí nemají ve svých úřadovnách ani čarodějníci, 
ani draci. Ale to není všechno. V tomto úřadě žijí i skřítci poštovní, zvaní 
pumprlíci.
hraje nezávislé divadlo.
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

Neděle 14. 2. od 15 hodin – O PEJSKOVI A KOČIČCE 
klasické Sváťovo loutkové divadlo vám tentokrát zahraje všem jistě dob-
ře známou pohádku o pejskovi a kočičce.
hraje Sváťovo dividlo.
Vstupné dobrovolné (doporučené 50 kč)

20. 2. od 18.30 hodin PRAVÁ ČESKÁ ZABIJAČKA – zabijačkové hody
Další oblíbený tematický večer – s kulinářskými specialitami a živou hud-
bou. k tanci i poslechu hraje kapela TOTEmS hard tramp.
Aktuální složení zabijačkového menu sledujte na www.kulturacek.cz
Rezervace a objednávky míst na: stanislavmacek1@gmail.com
Vstupné dobrovolné (doporučené: 60 kč)

Neděle 21. 2. od 15 hodin VELKÝ DĚTSKÝ MASOPUSTNÍ BÁL
Po tradiční české zabijačce přichází doba půstu. Proto jsme na neděli 
pro vás připravili velké rodinné masopustní maškarní odpoledne. Pro-
gramem provází skupina pro děti myš a maš již tradičně se spoustou 
dětských písniček, tancování, dovádění a soutěží! Pochopitelně nebude 
chybět ocenění nejkrásnějších masek, takže nezapomeňte děti, anebo 
i sebe pěkně vystrojit. Po dobu programu si děti třeba mohou vyrobit 
vlastní masku v naší profesionální dílničce.
Vstupné dobrovolné (doporučené: 60 kč)

Neděle 28. 2. od 15 hodin – divadélko HRÁTKY S ODPADKY
Originální a nepoučující pohádka o tom, že třídění odpadků může být 
i docela legrace a zábava. hraje Divadýlko z pytlíčku.
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

na Bílé Hoře
program na únor 2016

1. 2. – 28. 2. Stále si hrajeme – výstava modelů lodí a letadel modelář-
ského klubu Lány. Refektář, vstup volný.

7. 2. Kytarový koncert se zpěvem a houslemi (Jan Janda – zpěv a kyta-
ra, hana němcová – kytara, martin křehnáč – kytara, Pavla Roubíčková 
Franců – housle), na programu L. de milán, F. Carulli, G. Caccini, G. Ca-
risimi, J. k. mertz, J. haydn a další. Refektář, od 15.30 hod. Vstupné 
dobrovolné.

11. 2. Roman Krása a skupina Motovidlo. Denní stacionář, od 14.30 hod. 
Vstupné dobrovolné.

21. 2. Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala Macour-
ka, na programu J. S. Bach a A. Vivaldi. kostel sv. Rodiny, od 17.00 hod. 
Vstupné dobrovolné.

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

K Šancím 50, Praha 17 – Řepy, tel.: 277 003 564, 774 401 337, 
www.domovrepy.cz.  

Domov sv. Karla Boromejského program na únor 2016

Stále se můžete hlásit do našich uměleckých zájmových kroužků 
jako je třeba:

• MUZIKÁLOVÝ KURZ (zpěv, tanec, herectví), 
• TANEČKY – MUZICÍROVÁNÍ S MYŠ A MAŠ, 
• ORIENTÁLNÍ TANCE
• ANGLIČTINA 

Více o našich zájmových aktivitách na www.kulturacek.cz 
nebo info@kulturacek.cz, případně tel. 777 320 390.



PROGRAM ÚNOR 2016 
  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

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

Divadlo:  
Volnost Motýlů

Ladislav Zibura: 40 dní 
pěšky do Jeruzaléma

Divadlo pro děti:  
O Šípkové Růžence

Divadlo pro děti:  
Ostrov divochů

Divadlo pro děti:  
Čert a Káča 

Fotografický workshop 
pro začátečníky

Divadlo pro děti: Červík 
Jiřík a Světluška Liduška

Bál ve stylu  
pražské galérky 

Taneční pro dospělé - 
začátečníci

Taneční pro dospělé - 
pokročilí

Komorní příběh mladého Dona a začínající herečky Jill se odehrává v jed-
nom bytě v New Yorku. Příběh na motivy hry Leonarda Gershe „Butter-
flies are free“. Režie: Jiří Untermüller. Hrají: Radek Vyvadil, Lucie Stropnic-
ká, Adéla Červenková, Jan Krčma. Délka 75 min. Divadlo Akorát. (vstupné 
70 Kč základní/50 Kč snížené)

Ladislav Zibura v létě sbalil svůj život do 12 kilogramů, hodil batoh na 
záda a vypravil se pěšky do Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu 
se mu podařilo ujít 1 400 km napříč rozpálenou krajinou Turecka a Izra-
ele, stanout pod Zdí nářků a prožít největší dobrodružství svého života. 
Těšit se můžete na humorné vyprávění o neopakovatelných situacích, ve 
kterých se na cestě ocitl, a fascinují příběhy lidí, které na cestě potkal. 
Společenský sál KC Průhon. (vstupné 120 Kč /90 Kč studenti a senioři)

Jak by to vypadalo, kdyby Růženka nosila gumové rukavice a o růži se 
nepíchla? A jak to vypadá v paláci, kde všichni zničehonic usnuli? Políbí 
princ princeznu, nebo si raději půjde taky lehnout? Klaunské divadlo Je-
níčka a Mařenky. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Pohádka, která je vyjádřena nejen slovy, ale i veselými písničkami, říkadly 
a pohybem. Humorný a zároveň napínavý příběh vypráví o vesnickém 
klukovi Vendovi, kterého ve snu osloví tajemná bytost – Lékurka. Délka 
60 min. Divadlo Akorát. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Klasická česká pohádka s nádhernými loutkami a písničkami. Pohádkové 
představení přímo vyzývá k zapojení malých diváků, kteří se pak stávají 
jeho součástí. Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. Společenský sál KC 
Průhon. (vstupné 40 Kč)

Máte digitální zrcadlovku, ale nevíte si rady s jejím nastavením? Pojmy 
jako ISO, clona a čas jsou pro vás španělskou vesnicí nebo v nich prostě 
jen tápete? Přihlaste se na workshop pro úplné začátečníky, který bude 
obsahovat nejen nezbytnou teorii, ale také nejrůznější cvičení, při kterých 
si můžete získané znalosti ihned vyzkoušet v praxi. Akce se bude konat při 
minimálním počtu 5 účastníků. Přihlášky nejpozději do 21. 2. 2016: marke-
ting@pruhon.cz/724 773 024. (cena 800 Kč)

Veselé pohádkové představení s písničkami vypráví příběh o Světlušce 
Lidušce, které jednoho dle zhasne lampička. A co by to bylo za světlušku, 
která nesvítí? Pomoci jí může jedině Červík Jiřík, který se zrovna chystal 
zakuklit. Pro děti od 3 do 9 let. Délka 55 min. Liduščino divadlo. Společen-
ský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Na originálním bále se sejdou žižkovští pepíci, pepičky, lupiči i vražedkyně, 
lehké ženštiny, barové zpěvačky, policajti a další postavy z někdejších dob 
podle fantazie účastníků. K tanci (ale i vděčnému poslechu) zahraje kapela 
MOTOVIDLO s repertoárem staropražských písniček. Součástí večera bude 
i malý jarmark a domácí bufet, ale můžete si vzít i vlastní občerstvení. Ve 
spolupráci s KC Průhon pořádají Werichovci Praha. Předprodej slosovatel-
ných vstupenek: recepce KC Průhon/tel.: 604 136 139. (vstupné 120 Kč)

Výuka tance se základními figurami z repertoáru společenských tanců. 
Kurz vede Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová, kteří se řadí mezi světovou 
špičku. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky a pro zájemce, kteří si jen 
rádi zopakují základní taneční kroky. Sokolovna Řepy. Více informací  
o kurzech na tel.: 603 483 002 nebo na mailu: dance@dvorak-silhanova.cz

Pravidelné taneční kurzy pod vedením mistrů ČR - Martina Dvořáka a Zuzany 
Šilhánové. Kurz je vhodný pro absolventy základních kurzů a pro zkušeněj-
ší tanečníky, kteří znají pokročilejší figury. Sokolovna Řepy. Více informací  
o kurzech na tel.: 603 483 002 nebo na mailu: dance@dvorak-silhanova.cz

ČTVRTEK 20:00

STŘEDA 19:30

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

NEDĚLE 14-18

SOBOTA 15:00

SOBOTA 19:30

PONDĚLÍ 18:30 

PONDĚLÍ 20:30 
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Taneční večer:  
Milonga

Večer v rytmu argentinského tanga s živou hudbou kapely Sin Rumbo, 
která zahraje na klavír, housle, bandoneon, cajon a kontrabas. Přijďte si 
vyzkoušet základní figury a taneční kroky nebo si jen v klidu vychutnat 
jedinečný koncert. Společenský sál KC Průhon. (vstupné dobrovolné)

ČTVRTEK 19:00
04

Výstava: Nenad Djapić 
Mezičas

Prodejní výstava představí průřez tvorbou výtvarníka, spisovatele, dra-
matika, režiséra a milovníka tanga v jedné osobě – Nenada Djapiće. Ne-
nad Djapić je původem z Jugoslávie a nyní žije a tvoří v Praze a v Berlíně. 
Jeho malířská tvorba byla silně ovlivněna pobytem v západní Africe, kde 
nacházel inspiraci v umění tamních obyvatel. Jednotlivá díla skrývají také 
náznaky pozdní gotiky, art brute, ale dokonce i reklamy. Výstava potrvá 
do 23. března 2016. Galerie KC Průhon. (vstup zdarma)

PO-PÁ 9 - 19 
SO 9 - 13

05

A4 program Unor 2016.indd   1 21.01.16   15:50
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Muzete se
tešit na kapelu

Index a tombolu

Vstupné
150 Kc

konající se v sobotu 13. 2. 2016 

od 20 hodin v Sokolovne Repykonající se v sobotu 13. 2. 2016 

od 20 hodin v Sokolovne Repy

kočičí útulek Srdcem pro kočky, z.s. pořádá v sobotu dne 20. 2. 2016 od 10 
do 17 hodin únorovou umisťovací výstavu koček bez domova ve Spolkovém 
domě (budova staré kino), k Vidouli 727, Praha 5 - Stodůlky. 
k účasti bylo pozváno mnoho organizací pečující o opuštěná zvířata, o no-
vý domov se bude ucházet zhruba 100 kočiček. Vystavovatelé budou kromě 
kočiček k adopci nabízet i různé zboží ve svých charitativních obchůdcích. 
Součástí výstavy bude také veterinární poradna a jako doplňkový program 
je připravena dílnička pro děti.

Umisťovací výstava koček 
bez domova

Foto: Archiv Kočičí útulek

Vážení čtenáři, vždy nás potěší vaše fotografie z cest, na které jste 
přibalili Řepskou sedmnáctku. Dnešní fotografie je z jistě dobrodruž-
ného putování paní Lenky z Řep, která zpravodaj zabalila do kufru 
při své cestě do daleké číny. Jak sama paní Lenka napsala, přesuny 
vlakem byly dlouhé, ale zpravodaj – maličko pošramocený – s nimi 
dorazil až do Šanghaje, kde ho vyfotili společně se svým čínským 
průvodcem a českou vlajkou na náměstí v blízkosti yuyuan Garden 
(Zahradě štěstí).

Za fotografii děkujeme a těšíme se na vaše další příspěvky.
-ras-

Foto: Archiv paní Lenky

Řepská 17 na cestách
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Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie – nezáleží 
tedy, zda jste dítkem z mateřské školky či seniorem. 
Jedinou podmínkou je chuť něco tvořit a dobrý nápad J

Nejzajímavější 
příspěvky 
naleznete v našem 
zpravodaji v červnu, 
výherce obdrží 
drobnou odměnu.

Vaše příspěvky můžete doručit buď osobně 
či poštou do redakce, Žalanského ul. 291/12b nebo 
e-mailem na adresu: redakce@repy.mepnet.cz

ŘEPSKÁ vyhlašuje novou soutěž pro všechny čtenáře!!!

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  P R O s i n e c  2 0 1 5  |  R O č n í k  2 1  |  Z D A R m AVeselé Vánoce
a šťastný nový rok!

Dům s pečovatelskou službou

Živý betlém v ŘepíchÚřad práce informujeUzávěrka pro příjem příspěvků je 10. 4. 2016.

Pro vás všechny soutěživé vyhlašujeme téma: 

„POČASÍ V ŘEPÍCH“ a necháváme jen na 

vašem uvážení, jakým způsobem toto téma  

ztvárníte. Můžete zaslat fotografii, namalovat  

obrázek, napsat báseň, povídku či fejeton… 

Fantazii se zkrátka meze nekladou!Těšíme se  
na vaše  

příspěvky!

„POČASÍ V ŘEPÍCH“

Asociace průvodců čR zve širokou veřejnost na tradiční bezplatné pro-
hlídky Prahy u příležitosti mezinárodního dne průvodců. Akce se koná 
v sobotu 20. února 2016 od 14 hodin. Sraz účastníků je u meeting pointu 
v Celetné ul. 5, Praha 1. na prohlídky se není třeba předem hlásit. Letošní 
trasy povedou ze Staroměstského na křížovnické náměstí. Je jich celkem 
pět včetně jedné prohlídky pro rodiny s dětmi. 

Mezinárodní den průvodců

Foto: Archiv Asociace průvodců

Sněhu jsme si zatím moc neužili, o to víc se snažíme užít si zimu například 
při výtvarných činnostech s dětmi v Řepíku. Pokud jste si ještě nevyrobili 
svého sněhuláčka, nebo nepostavili iglú z kostek cukru, přijďte k nám. na 
některých Školičkách a při hraní s rodiči jsme si s dětmi užili také maso-
pustní karneval a na únor pro vás chystáme další akce: 
hned 4. února se můžete zúčastnit semináře o látkových plenkách. Jejich 
výhody a také nevýhody jednotlivých tipů vám vysvětlí zkušená lektorka, 
která také poradí s nákupem první sestavy pro miminko, aby vše fungovalo 
tak, jak má. Přijít můžete ale také se staršími dětmi, pokud chcete na látkové 
plenky přejít, nebo do tajů „látkování“ proniknout hlouběji.
O týden později, tedy 11. února, pro vás chystáme valentinskou dílnu pro 
děti, na které si vyrobíte drobné dárečky a přáníčka pro své blízké.
18. února znovu opakujeme kurz potahování dortů. Pokud jste ještě neby-
li, je to možná poslední šance, protože Terezka se už vrací do zaměstnání.
ke konci měsíce se můžete těšit také na divadýlko pro děti.
Jaké další přednášky a kurzy byste uvítali? Dejte nám to vědět na email 
mcrepik@gmail.com. na všechny vaše podněty se moc těšíme a rádi je pro 
vás zrealizujeme. Veškeré podrobnosti o našem programu i připravova-
ných akcích najdete na našich stránkách mc-repik.webnode.cz a také na 
našem Facebooku. 

Těšíme se na vás – za tým MC Řepík Michaela Záleská

MC Řepík v únoru

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

www.asociacepruvodcu.cz

Pražské budkování
Loni na jaře jsme vyrobili a na stromy mezi Fialkou a motolem po-
věsili 40 budek pro místní druhy ptáků, ornitologové nám předvedli 
i okroužkování několika z nich. kromě této brigády byl celý víkend 
připraven bohatý program pro děti i jejich rodiče.

Tak tu v Řepsko-motolském háji máme 40 bu-
dek, které čekají na vyčištění, aby se do nich 
na jaře mohli nastěhovat jejich staří nebo 
noví majitelé. máme tu i několik nových 
budek ve stavu stavebnice, které je třeba 
stlouct a vyvěsit. kdo se přidá k dílu? Odmě-
nou vám bude povídání ornitologa, hry, tvo-
ření a dobrý pocit z užitečné práce.

Akce základního článku hnutí Brontosaurus klub přátel Lukova pro-
běhne o víkendu 26. – 28. února. Pro mimopražské je možnost přespá-
ní ve vlastním spacáku a karimatce, za symbolický poplatek 70 kč. na 
brigádě se také dobře najíte, ať už jste masožravci nebo vegetariáni.
Akci určenou hlavně pro rodiče s dětmi vede předsedkyně největšího 
brontosauřího článku (který má své sídlo v Řepích) hanka. O bližší 
informace si napište na adresu hanka.ondrakova@seznam.cz.

Jiří Dražil
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Pod správu mč Praha 17 patří, pro mnohé překvapivě, také poutní místo 
Panny marie Vítězné na Bílé hoře.
nejprve trochu historie. V tomto prostoru se do počátku 17. století jednalo 
o vyvýšeninu západně od Prahy, kde se těžila opuka a kudy vedla cesta do 
Prahy pro pocestné, obchodníky, poselstva i vojska, včetně těch nepřátel-
ských. Po známé defenestraci královských místodržících vypuklo stavov-
ské povstání, v roce 1619 pak následovala volba falckého knížete Fridricha 
českým králem. Dva roky poté 
dochází 8. 11. 1620 krátce po 
poledni ke střetu vojsk stavov-
ských s císařskými, posílenými 
armádou vedenou bavorským 
knížetem maxmiliánem. Bi-
tva, či spíše šarvátka, nebyla 
ani významná, byla krátká, ale 
s velkými důsledky pro další 
historii čech i celé Evropy.
Tak jak to bývá zvykem, celá 
událost a její interpretace či 
dezinterpretace podléhala 
politické situaci v čechách, 
posléze v československu. 
novodobé výzkumy historiků 
ukazují, že některé záležitos-
ti, dosud tradované, nemají 
historickou oporu (např. sta-
teční moravané). Protestanté 
bojovali na obou stranách, rovněž tak katolíci, stejně tak česky i němec-
ky mluvící bojovníci byli na obou stranách. na obou stranách byli i najatí 
žoldnéři, vzhledem k ročnímu období panovala velká nechuť k boji, byl ne-
dostatek žoldu apod. úloha Bosého karmelitána Dominika od Ježíše a ma-
rie, která byla v naší nedávné minulosti považována za zbožnou báchorku, 
se ukazuje jako rozhodující pro vývoj i výsledek bitvy. Tento mnich, který 
doprovázel katolické vojsko knížete maxmiliána, přesvědčil velitele císař-
ské armády k útoku i přes z vojenského hlediska nevýhodnou pozici tohoto 
vojska. horlivě argumentoval poškozeným obrázkem Panny marie, který 
nalezl při pochodu vojska ku Praze. Tento obrázek byl úmyslně poškozen 
(zneuctěn) stavovskými vojsky. Jedná se o obrázek, jehož kopie je na oltá-
ři kostela na Bílé hoře, rovněž také na malé Straně u známého „Pražského 
Jezulátka“, stejně tak v kostele Panny marie Vítězné (Santa maria della 
Vittoria) v Římě. Tam byl originál obrázku při požáru zničen.
Vřele doporučuji k přečtení knihu Bílá hora spisovatele historika Oliviera 
Chalina, kterou z francouzského originálu přeložil František X. halas a vy-
dalo nakladatelství karolinum v roce 2013. Podle vlastních slov autora, 
který měl seminář na Filosofické fakultě University karlovy na téma Bílá 
hora, ho k dlouholetému studiu bitvy na Bílé hoře přivedly obrazy této 
bitvy umístěné právě v sakristii kostela Santa maria della Vittoria v Římě.
Po roce 1620 byla na bělohorském bojišti postavena prozatímní kaple. 
První procesí k ní přišlo již 8. 11. 1624. Během třicetileté války byla kaplič-
ka poničena švédskými vojáky a časem přeměněna v kostnici. na počátku 
18. století se poutní kaple ujal bavorský zedník michael hagen a na vlastní 
náklady kapli obnovil. Dalšího rozvoje se ujalo Bělohorské bratrstvo (praž-
ští měšťané), významnou roli mezi nimi hrál kristián Luna. ke kapli byl 
přistaven presbytář. V roce 1706 byla kaple zasvěcena Panně marii Vítězné 
a na hlavní oltář byla umístěna kopie „zázračného“ obrázku. V dalších le-
tech byla přistavěna sakristie, zvonice, jižní a severní boční kaple, kostel 
má proto půdorys kříže. V kupolích najdete fresky V. V. Reinera, J. A. Schö-
pfa. na dalších stavebních úpravách je podepsán Jan Blažej Santini. Cent-
rální kupoli vymaloval v roce 1728 kosmas Damián Asam. V roce 1716 byla 

také vykopána studna hluboká 62 metrů. Do této studny podle místních 
pamětníků docházelo zdejší obyvatelstvo pro vodu při výpadcích veřejné 
vodovodní sítě ještě v polovině 20. století. Stavební úpravy areálu byly 
završeny přestavbou jižního vstupního portálu podle inspirace (možná 
i prací) kiliána Ignáce Dientzenhofera. Pro potřeby poutního provozu byly 
přistavovány hospodářské budovy a zakládány zahrady. 

Dekretem císaře Josefa II. 
bylo poutní místo zrušeno, 
pozemek a budovy prodá-
ny. Roku 1811 koupil kostel 
s příslušenstvím kanovník 
hradčanské kapituly P. Josef 
čapek a jeho nákladem byl 
kostel také opraven. Celé 
poutní místo pak odkázal be-
nediktinům.
Po komunistickém převratu 
byl v roce 1949 benediktinský 
řád zakázán, bratři interno-
váni a stavba trvale chát-
rala… hospodářské budovy 
zabrala STB, prováděla zde 
odposlechy a byla tu umís-
těna i rušička. Po nějakou 
dobu využíval hospodářské 
budovy Svazarm, poté v nich 

byla i autodílna s opravnou. Po roce 1989 se vrátilo poutní místo do správy 
benediktinům z Břevnova. V roce 1999 se na nádvoří mezi ambity za účasti 
představitelů různých církví konala první ekumenická bohoslužba, při níž 
byly v areálu uloženy ostatky 44 padlých v bělohorské bitvě.
Ačkoli zevně budí stavba dojem kláštera, nikdy zde nebyl. Teprve 8. 12. 
2007 tu byl založen klášter benediktinek, které patří k mnichovské ko-
munitě Venio, pracují v civilních zaměstnáních, zároveň v klášteře působí 
v duchu, pro který bylo toto místo vybudováno. Řád benediktinek tím ob-
novil po sto letech své působení v čechách. Souběžně probíhá postupná 
rekonstrukce celého areálu financovaná z darů drobných dárců i větších 
sponzorů. nepodařilo se získat finanční prostředky z tzv. norských fon-
dů, tudíž je každý příspěvek na obnovu tohoto místa vítán. Pokud by chtěl 
kdokoli přispět, najde číslo účtu na internetových stránkách sester bene-
diktinek (www.benediktinky.cz).

Poutní místo ožilo také pořádáním kulturně vzdělávacích akcí. Od roku 
2009 do roku 2015 jich zde proběhlo více než 60. Byly to koncerty, před-
nášky s besedami na nejrůznější témata (historická, literární, společen-
ská, přírodovědná…) vždy s významnými osobnostmi.
mnozí z nás asi ani netuší, jaký poklad se nachází na území naší Prahy 17. 
V roce 2020 nás čeká významné výročí bitvy na Bílé hoře. Přál bych si, aby 
tento článek přispěl k zájmu o toto místo, protože si to opravdu zaslouží. 
Je mi někdy líto, že větší zájem o památku na Bílé hoře projevují zahra-
niční turisté než naši občané. Sestry benediktinky, vždy po předchozí do-
mluvě, provedou areálem a poskytnou mnohem více informací z historie 
i současnosti tohoto poutního místa.
Při psaní tohoto článku jsem čerpal zejména z historických dokumentů 
shromážděných sestrami benediktinkami.

RNDr. František Kopecký,
člen Komise kultury a vzdělávání  

Rady městské části Praha 17

Bílá Hora známá i neznámá
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Jste členkou řádu benediktinek. Můžete mi 
přiblížit, jak toto společenství funguje? 
Přestože náš řád vznikl už v 6. století, nepatříme 
ke klauzurovým ženským společenstvím, kde ses-
try tráví celý život ve zdech kláštera. Dodržujeme 
však princip rozhodnutí strávit svůj život v jed-
né komunitě, v určitém rytmu střídání modlitby 
a činnosti. Jako motto našeho řádu se uvádí „Ora 
et labora“ – tedy „modli se a pracuj“. neklademe 
takový důraz na vnitřní usebrání a odloučenost 
od světa, jako např. karmelitky, trapistky, kla-
risky… To jsou ženy, které se rozhodly svůj život 
zasvětit Bohu a bližním sloužit především mod-
litbou. my samozřejmě modlitbu také máme, ale 
vycházíme z kláštera ven do civilních zaměstnání 
a zveme lidi k nám. Žijeme poměrně běžným způ-
sobem – ovšem v jednom společenství pod jed-
nou představenou a na jednom místě. Pokud se 
tedy rozhodnu do tohoto společenství vstoupit a složit řeholní sliby, je to 
rozhodnutí na celý život. Je to jako vstup do manželství – tam se snouben-
ci také rozhodnou definitivně. 

Jaký je váš den?
každý den by měl být zakotvený v modlitbě, kdy děkujeme Bohu za vše, co 
nám dává a také se obracíme do svého nitra a revidujeme, zda jsme neztra-
tily správný směr, zda máme svobodu nebo už nás třeba něco spoutává. 
Z duchovního načerpání pak vycházíme do dalších činností. konkrétně je to 
tak, že poté co vstaneme, jdeme do kaple, kde se společně modlíme ranní 
chvály. Pak jedeme tramvají do Břevnova na mši svatou, mlčíme a setrvá-
váme v modlitbě. Ty, které nepracují, se po mši vrací sem. máme tady třeba 
sestru Birgittu, němku, která už je v důchodu, píše zde třeba přednášky, dělá 
účetnictví, stará se o dům… Ty, které chodí do práce, pak z Břevnova vyráží 
do zaměstnání. Já studuji, takže jedu do školy. Sestry, které jsou doma, se 
v poledne v kapli modlí polední hodinku. Pak následuje zase nějaká činnost. 
V šest hodin se zase scházíme všechny v kapli na večerní modlitbu. Pak má-
me společnou večeři a nějaký večerní program nebo např. čas na čtení. Den 
pro každou z nás končí soukromou modlitbou. Řád dne je pevně daný a zava-
zuje všechny, drží nás při životě, dává rytmus, formuje, spojuje... 

Jak vypadá váš život po organizační stránce?
majetek máme společný a také peníze, které vyděláme, dáváme do společné 
kasy. Sdílíme prostě vše, co máme a každá z toho dostává to, co potřebuje. 
Samozřejmě nezakládáme rodiny. naše společenství je pro nás naše rodina, 
ve chvíli, kdy sem vstoupím, se vzdávám možnosti mít partnera a děti. každá 
z nás se však věnuje lidem a tímto si tuto potřebu nějak realizujeme. Slibu-
jeme také poslušnost, zodpovídáme se spolusestrám a představené. naše 
komunita je součástí většího společenství v mnichově, které nás sem vysla-
lo. Tam tedy máme abatyši, a když dělám nějaké důležité rozhodnutí, tak to 
konzultuji s ní, rozhodujeme společně, ale ona má vlastně právo veta. Takhle 
to funguje i v rámci zdejšího společenství. Pokud děláme nějaké rozhodnutí, 
tak nikdy ne samy, vždy hledáme cestu, která je dobrá pro celou komunitu.

Jak dlouho žijete tady, na Bílé Hoře?
Přišly jsme sem v listopadu 2007, na výročí bělohorské bitvy, oficiálně 
založení kláštera proběhlo 8. prosince 2007. Poutní areál patří břevnov-
ským benediktinům, ti nás sem pozvali. Bydlíme zde a o areál se staráme. 

Za dobu našeho působení tady jsme každý rok 
vlastně něco stavěly. nejdřív se opravovala a vy-
bavovala fara. Dům sice vypadá veliký, ale brzo 
jsme zjistily, že nám nestačí. Je tam knihovna, 
kuchyň, jídelna… Ale jen čtyři pokoje. A my jsme 
čtyři. když k nám někdo chtěl přijít, neměly jsme 
ho kde ubytovat.
Rozhodly jsme se tedy vybudovat v zahradě pří-
zemní stavbu, kde máme dalších pět pokojů. 
A v místě, kde kdysi byla hospodářská budova, 
a kterou během let využívala např. německá Luft-
wafe za války či STB za doby komunismu, je nyní 
nově opravený dům hostí pro naše návštěvníky 
a poutníky.
kromě toho se neustále snažíme areál zvele-
bovat. Podařilo se např. vyměnit dlažbu kolem 
kostela a tím snížit vlhkost, která je spolu se za-
solením velkým problémem zdejších zdí. Řešíme 

opravu fresek, které byly kdysi velmi necitlivě restaurovány, a které dnes 
na některých místech ničí plíseň. Rády bychom také opravily kupoli naše-
ho kostela, je toho stále spousta…

Jak vnímáte místo Bílé Hory z historického hlediska?
Dědictví Bílé hory je velmi těžké… Je historický fakt, že se zde bojova-
lo, bratři proti bratrům, my to dnes nemůžeme posuzovat, ale musíme to 
nějakým způsobem překročit. Je třeba tu informaci o prohře a vítězství 
a emoce s tím související posunout dál, zpracovat, poučit se a snažit se 
o smíření.
Je však pravdou, že freska, která zdobí strop našeho kostela, více než 
výmluvně popisuje vítězství katolické církve v čechách. Vidíme tam ale-
gorické postavy víry, naděje a lásky (tři ženy držící v rukou kříž, kotvu 
a srdce), kolem dokola jsou čeští zemští patroni. Vůz vezoucí víru, lásku 
a naději, což jsou univerzální hodnoty, však řídí postava symbolizující pa-
pežství. A to je pro evangelíky těžko přijatelné, protože z jejich hlediska 
by tam měl být kristus, který vede věřící – církev. Freska je sice krásná, 
vypovídající o době svého vzniku, ale pro zde probíhající ekumenické bo-
hoslužby není úplně ideální.
Ekumenickou bohoslužbu jsme tady měly naposledy v listopadu k výročí 
bitvy na Bílé hoře. Připomněli jsme si zejména tíhu tohoto místa a dobrou 
vůli vypořádat se s ní. Tato ekumenická setkání jsou velice silná, proto-
že jsou „živá“, upřímná a chceme je každý rok opakovat s tím, že přibyde 
nějaký nový prvek. na příští rok plánujeme opravit studnu a do setkání 
zapojit symboliku vody. Voda je totiž prvkem, který všechny spojuje, zdroj 
života, nabízí se spojení se křtem, obnovou křtu...

Co všechno zde pořádáte?
Bohoslužby, které se tu konají každou neděli v 11 hodin, jsou poměrně 
oblíbené, hlavně mezi rodinami s dětmi. Děti totiž mohou pobíhat na ná-
dvoří kolem kostela a neruší uvnitř. mše svatá se zde koná také ve čtvrtek 
odpoledne.
mimo četných prohlídek poutního místa pro turisty a poutníky zde pořádá-
me také nekomerční kulturní akce. Za tu dobu, co tady jsme, se vyvinula pěk-
ná spolupráce s místním farním společenstvím, je zde spousta schopných 
lidí, společně s nimi se snažíme realizovat různé koncerty, přednášky apod. 
Chceme, aby tohle poutní místo ožilo a přinášelo lidem něco hezkého.

Děkuji za rozhovor. Radka Sálusová

Jak se žije benediktinkám na Bílé Hoře?
V areálu poutního místa na Bílé Hoře dnes žijí sestry benediktinky z opatství Proměnění Páně – Komunita Venio. 
O životě v tomto společenství jsem si povídala se sestrou Petrou.

Foto: -ras-
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Foto: -ras-

Den otevřených dveří
Brány Základní školy Jana Wericha se otevřely pro všechny zájemce! Den 
otevřených dveří se zde konal ve středu 13. ledna. Právě tuto středu mě-
li 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. Této 
možnosti samozřejmě hojně využili rodiče předškoláků, školu navštívily 
také děti ze všech mateřských řepských škol se svými učitelkami.
návštěvníci měli možnost vidět např. vystoupení místního tanečního 
kroužku, děti si zkoušely práci v hodinách s interaktivními tabulemi, 
práci v počítačové učebně, zpívalo se nebo sportovalo v tělocvičně. 
Zajímavostí, která určitě zaujala všechny malé příchozí, byla ukázka 
chemických pokusů v učebně chemie, kde byla k vidění třeba výroba 
„zubní pasty pro slony“.  -ras-

ZŠ genpor. Fr. Peřiny

ZŠ Jana Wericha

Pohádková škola
Základní škola genpor. Františka Peřiny pořádala od 4. ledna do 1. úno-
ra 2016 vždy v pondělí od 16 do 17 hodin Pohádkovou školu pro před-
školáky.
Děti se hravou formou seznámí s prostředím školy a s celým pedago-
gickým sborem 1. stupně. Tato akce by měla ulehčit nástup do 1. třídy.
Formou hry a pohádek se děti připraví na nástup do školy. Zábavné po-
učné putování za pohádkami bude rozvíjet všechny dovednosti, které 
jsou pro budoucího prvňáčka potřebné. činnosti v pohádkové škole 
jsou zaměřeny na rozvoj motoriky a grafomotoriky, na cvičení zrakové 
a sluchové diferenciace, na pravolevou orientaci i na rozvoj vyjadřova-
cích schopností.

Hana Tenglerová

V rámci kroužku malý průzkumník přírody, který aktuálně probíhá na 
deseti školách v Praze, připravujeme příměstské tábory. Jako pilotní 
projekt představíme jarní příměstské tábory, ty proběhnou na dvou vy-
braných školách o jarních prázdninách, na léto pak plánujeme dvacet 
turnusů, zapojí se většina škol, které kroužek podporují. Přihlásit se 
mohou všechny děti 1. stupně ZŠ bez ohledu na to, zda chodí na krou-
žek, není ani podmínkou být žáky dané školy.
Tábor bude probíhat v duchu kroužku – většinu času trávíme venku, 
bádáme, děláme pokusy, objevujeme taje přírody, hrajeme tematické 
hry a zábavnou formou si osvojujeme nové přírodovědné poznatky. na 
rozdíl od kroužku se budeme moci věnovat svému bádání celý týden 
a náplň tábora bude v podobě celotáborové hry, tu završíme hledáním 
pokladu. 
Pro děti, které nemají v blízkosti školu, kde bude tábor probíhat, a měly 
by zájem se ho zúčastnit, chystáme letní turnusy v Ekodomově na po-
zemku lesní školky Šárynky.

Renáta Bednářová

Jarní příměstský tábor Malého průzkumníka přírody
Termín: 7. – 11. 3. 2016             •            Místo konání: ZŠ Jana Wericha 

Na stopě oříškového zločinu…
Pojďme se stát průzkumníky detektivy a odhalme společně záhadu…  
naučme se stopovat, odkrýt i neviditelné otisky, rozluštit tajné vzkazy, 
využijme pokusů a tajů přírody a odhalme velké tajemství. Zažijme společně 
týden plný dobrodružství…

Pro koho je tábor určen: Přihlásit se mohou všechny děti 1. stupně ZŠ bez 
ohledu na to, zda chodí na kroužek, není ani podmínkou být žáky dané školy. 
minimální počet účastníků 8, maximální počet 16 dětí. 

Program: 8.00 – 16.00 hod., děti odcházejí spát domů.

Přihláška na tábor: prostřednictvím Přihlašovacího formuláře (Ekodomov.cz – 
sekce EkOVÝChOVA PRO ŠkOLy – rubrika Příměstské tábory malého průzkumníka 
přírody – Jarní příměstské tábory – PŘIhLÁŠkA na tábor)

Kontakt:  Více informací vám poskytne a dotazy zodpoví Renáta Bednářová 
(Lektorka volnočasových aktivit), e-mail: renata.bednarova@ekodomov.cz, 
tel.: 739 408 921.

Foto: Archiv školy

Příměstské tábory Malého průzkumníka přírody
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mateřská škola Laudova 
se speciálními třídami
Laudova 3/1030
Kontakt: tel. 235 314 514
e-mail: reditelka@mslaudova.cz
www.mslaudova.cz
Ředitelka: mgr. Alena Lucová
Co nabízíme: kvalitní výchovně vzdě-
lávací činnost zaměřenou na všestranný 
rozvoj dítěte po stránce tělesné, sociální, 
psychické a estetické. komplexní přístup 
probíhá formou školního vzdělávacího 
programu s názvem „hrajeme si, zpíváme a máme se rádi“ a projektů 
jako „Celé česko čte dětem“, „Logopedická prevence“, „Ekologická 
výchova“, „Příprava dětí na ZŠ“, „Předmatematická gramotnost“, 
„Polytechnická výchova“, „Dopravní výchova“, „malí zahradníci“, 
„Učíme se respektu a toleranci“, „Integrací k inkluzi“ (vzdělávání 
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami společně s ostatními). 
Součástí práce jsou společná setkávání, výtvarné dílny, společenské 
akce, výlety, předplavecký výcvik, hrátky s angličtinou, jógová cvi-
čení, canisterapie, kondiční ježdění na koních, keramika, výstavy, 
preventivní programy a denní pohybové aktivity.
Přijďte se podívat na všechna naše pracoviště ve dnech otevřených 
dveří: mŠ Opuková 23. 2. od 15 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 individuálním přístupem. naším 
dlouhodobým záměrem je rozvoj osobnosti dítěte na základě pozitiv-
ního sebepoznávání, podporujeme samostatnost, tvořivost a psychic-
kou odolnost dětí. Zaměřujeme se na citovou a estetickou výchovu.

V naší mŠ probíhají v odpoledních hodinách tyto kroužky – fotbal, 
tanečky, taiji, keramika, flétna a angličtina. Zveme vás na dny 
otevřených dveří 24. a 25. února od 15 do 17 hodin.

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 tělovýchovnou aktivitou pro děti od 3 do 7 
let. Základní tělovýchovné činnosti jsou doplněny gymnastikou, ta-
neční školkou, atletikou pro děti, dětským aerobikem, fotbalem, pla-
váním, bruslením, lyžováním, turistikou a to zejména při výjezdech 
na ozdravné pobyty do krkonoš. Angličtinu zajišťují rodilí mluvčí 
metodou Wattsenglish. Realizujeme stimulační programy pro před-
školáky, grafomotoriku a nápravu řeči. Součástí našeho předškolní-
ho vzdělávání je práce s moderními interaktivními technologiemi.
Přijďte se podívat na dny otevřených dveří 24. 2. a 1. 3. od 9.30 do 
12.00 hod. a od 15.00 do 16.30 hodin. Více na webových stránkách 
mateřské školy.

mateřská škola Socháňova
Socháňova 1176/23
Kontakt: tel. 235 310 007, 
235 314 416, 734 428 342
e-mail: mssochanova@volny.cz, 
mssochanova2@volny.cz
www.mssochanova.cz.
Ředitelka: mgr. Simona Skoumalová
Co nabízíme: Školku plnou pohody 
a spolupráci s rodinou. Respektujeme individuální potřeby dětí a kla-
deme důraz na přípravu dětí do ZŠ. Připravujeme akce pro děti a ro-
diče, vyjíždíme dvakrát ročně na školu v přírodě. Rodičům nabízíme 
provoz mŠ denně do 17.30 hodin.
Vaše případné dotazy zodpovíme na dnech otevřených dveří 
7. a 14. 3. 2016 od 16 do 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 zřizovate-
lem vypisují termín řádného zápisu pro školní rok 2016/2017 takto:

–   výdej přihlášek ve dnech 16. a 17. 3. 2016 od 10 do 12 hodin 
a od 14 do 17 hodin

–   výdej přihlášek pro děti se speciálními vzdělávacími potře-
bami v MŠ Laudova se speciálními třídami dne 15. 3. 2016 
od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin

–   příjem přihlášek dne 6. 4. 2016 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. 2016
2.   dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má do-

klad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit 

pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví)

každá mateřská škola má stanovena další pomocná kritéria pro přijí-
mání dětí, která jsou zveřejněna na úřední desce mateřské školy. na 
jejich základě budou ředitelky rozhodovat o přijetí dětí pro školní 
rok 2016/2017. Výsledky zápisu budou na stejné desce uveřejněny 
od 29. 4. 2016.
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 MČ Praha 17

Zřizovatelem uvedených mateřských škol je Městská část Praha 17.
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Rok se sešel s rokem (nějak moc rychle to utíká) a my jsme se zase sešly, 
abychom už po deváté uctily památku kamarádky volejbalistky, dlouho-
leté členky TJ Sokol Řepy a zakladatelky oddílu volejbalu v Řepích, Vlasty 
Pöschlové. 

V tělocvičně ZŠ J. Wericha se v sobotu 9. ledna 2016 sešlo sedm ženských 
družstev: tři místní z Řep, družstvo Aritmy z nedalekých Vokovic, družstvo 
z Libuše a dvě družstva mimopražská – družstvo Dobřichovic a Týnce nad 
Sázavou.

Zahájení turnaje se jako každoročně zúčastnil i manžel Vlasty Pöschlové 
– Radko, se kterým jsme zavzpomínaly na Vlastičku, jako na skvělou ka-
marádku, volejbalistku a úžasnou basistku, která odešla do volejbalového 
nebe před devíti lety po krátké a těžké nemoci ve věku 54 let. Volejbalový 
turnaj by se Vlastě určitě líbil. měla ráda atmosféru turnajů, ráda se schá-
zela s ostatními, byla kamarádská a společenská.
Systém turnaje byl letos jiný než v loňském roce. každé družstvo sehrálo 
šest zápasů, na dva hrané sety a tudíž spravedlivě vyhrálo to družstvo, 
které si nejlépe „poradilo“ se všemi soupeřkami. Turnaj byl náročný nejen 
fyzicky – ale i časově – poslední zápas skončil v šest hodin večer vítězstvím 
družstva Řepy C nad družstvem Řepy B. Tato výhra také rozhodla o celko-
vém vítězství družstva Řepy C, které o dva body vyhrálo nad družstvem 
Aritmy a o šest a půl bodu nad družstvem žen z Dobřichovic, které turnaj 
vyhrály v loňském roce. Další družstva skončila v tomto pořadí: čtvrté mís-
to Řepy A, páté místo Libuš, šesté místo Řepy B a poslední příčka patřila 
družstvu z Týnce.
Bojovalo se o každý míč, o každý bod, ale jen vítězný tým si vybojoval privi-
legium – vyfotit se s pohárem, který pro tento turnaj nechal zhotovit man-
žel Vlasty. Pohár není putovní, zůstává stále v Řepích a vítězné družstvo si 
kromě památeční fotografie odváží i malou repliku poháru. 
A protože pro velké výkony je potřeba velké energie – nestrádala ani naše 
těla. I letos se hráčky domácích družstev postaraly o občerstvení a nechy-
běly ani bochníky domácího chleba, které zase během turnaje napekla Eva 
neužilová – moc díky!

konec roku je pro řepské volejbalistky a volejbalisty obdobím vzpomíná-
ní na ty, kteří s námi volejbal hráli, ale už nejsou mezi námi a nyní hrají 
svoji „nebeskou ligu“. kromě Vlasty k nim patří – Luboš maršálek (prosi-
nec 2008), mirek Ejem (leden 2011) a Venca Bittner (prosinec 2014). Tak-
že nový volejbalový rok jsme zahájily důstojně, a sportem zavzpomínaly 
a uctily památku všech volejbalových kamarádů. 

Další turnaj, tentokrát smíšený se uskuteční 12. března 2016. na něm za-
vzpomínáme na dalšího kamaráda a volejbalistu – Zdeňka neužila. 

Poděkování patří sportovnímu klubu Sk Španielka Řepy a ZŠ J. Wericha, 
díky kterým jsme mohly tento pro nás „srdeční“ turnaj uskutečnit.
Tak zase za rok!

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

Foto: Jana Jiroušková

Řepy C, vítěz.

Foto: Marek Malinkovič 

9. ročník volejbalového turnaje „Memoriál 
Vlasty Pöschlové“
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Volejbalové soutěže se přehouply  
do druhé poloviny!
V lednu i únoru pokračují volejbalové soutěže. Obě  minivolejbalová 
družstva hrají ve svých skupinách prim a stále si drží svoje postavení. 
hráčkám stále roste jejich výkonnost a volejbalový um a dokazují, že se 
nemusíme bát o budoucnost v našem volejbalovém oddíle.
Družstvo mladších žákyň, vedené trenérkou Lenkou malinkovičovou, si 
neustále drží účast ve druhé lize. V minulém turnaji tuto skupinu si-
ce opustilo, ale poté opět do ní postoupilo. Družstvo si udržuje pozici 
okolo osmého místa. Družstvo starších žákyň si neustále udržuje svoji 
příslušnost také ke druhé lize. Svěřenkyně trenéra Jana hrašny si zatím 
udržují celkové šesté místo ve volejbalové lize. 
Družstvo juniorek má jasný cíl v této sezóně a to je postup do extraligy 
čR. musí se však nejdříve probojovat do finálové části 1. ligy. Poté musí 
postoupit z prvního kola kvalifikace a v závěrečné kvalifikaci skončit do 
druhého místa. úkol je to těžký a družstvo čeká ještě mnoho důležitých 
utkání. Zatím však potvrzuje roli favorita celé 1. ligy. V letošním roce 
ještě neprohrálo a s přehledem vyhrálo základní skupinu 1. ligy. Druž-
stvo juniorek „B“ je v pražském přeboru na prvním místě a titul přebor-
níka Prahy neleží daleko. Toto družstvo, vedené trenéry Evou Rackovou 
a martinem Šauerem hraje ještě také český pohár. Tam se v minulém 
kole probojovalo do druhé osmičky.
Družstvo kadetek zatím v poklidu proplouvá extraligou a z důvodu mno-
ha zranění se drží na sympatické čtvrté pozici. několik jeho hráček již 
pravidelně pendluje do družstev vyšších věkových kategorií. Družstvo 
žen „A“ hrající premiérově letos 1. ligu zatím sbírá zkušenosti v této 
kvalitní soutěži. Družstvo je velmi mladé (věkový průměr je 18,5 let) 
a navzdory svému věku již předvádí kvalitní výkony. Slabší soupeře 
poráží a se silnými je schopné držet krok. Cílem letošní sezóny je však 
stabilizovat kádr, udržet soutěž, sehnat ještě několik kvalitních a talen-
tovaných hráček a sbírat zkušenosti. Družstvo žen „B“, složené převáž-

ně z bývalých hráček Španielky a Sokola Řepy hraje 1. třídu pražského 
přeboru a po zimní přestávce figuruje zatím na skvělé třetí pozici.

POSLEDNÍ VÝSLEDKY 1. LIGY JUNIOREK:
Španielka –  Plzeň 3:0 a 3:0
Dansport –  Španielka 0:3 a 0:3
Španielka –  mikulova 3:0 a 3:0

POSLEDNÍ VÝSLEDKY EXTRALIGY KADETEK:  
Španielka –  č. Budějovice 1:3 a 3:1
VŠ Plzeň –  Španielka 3:0 a 2:3
Španielka –  Chodov 3:0 a 3:1

POSLEDNÍ VÝSLEDKY 1. LIGY ŽEN:
Španielka –  hronov 3:2 a 1:3
Střešovice –  Španielka 3:0  a 3:0
Španielka –  mS Brno 3:2 a 2:3

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. 737 375 831.

SPORTOVNÍ KLUB 
SK ŠPANIELKA ŘEPY

informuje

ŠPANIELKA

Ř E P Y

Foto: Marek Malinkovič 

SPORTING APIS Praha pod záštitou MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17 pořádá

„24. MISTROVSTVí ČR  
V SIlOVÉM TROjbOjI Mužů A žeN“

SOuTĚž Se uSKuTeČNí V SObOTu 27. 2. 2016 V 10 HODIN

V KATeGORIíCH:

Družstvo starších žákyň SK Španielka Řepy 

žeNY od 47kg – 84kg, +84kg MužI DO 59kg – 120kg, MužI NAD 120kg

MÍSTO KONÁNÍ: Tělocvična ZŠ gen. F. Peřiny, Socháňova 1139, 163 00 Praha 6 - Řepy.

Registrace a vážení soutěžících proběhne od 8 do 9.30 hodin.
ZAHÁJENÍ VLASTNÍ SOUTĚŽE V 10 HODIN

Zveme všechny příznivce sportu!!!
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Historické okénko
V dnešním únorovém okénku do řepské historie potěším spíše ty čtenáře, kteří si stále více přejí publikovat obrazové snímky, 
dokumentující život v Řepích v minulém století. Proto věřím, že dobové pohlednice z Řep a blízkého okolí tyto čtenáře 
Řepské sedmnáctky zcela určitě potěší.

Jaroslav Hájek, zástupce starostky



milovníci toulek po Brdských hvozdech s nadšením přijali, že s novým ro-
kem byl po 65 letech, respektive po 89 letech, zrušen Vojenských újezd 
 Brdy (Jince), dříve „jen“ vojenský prostor. Ano, od roku 2008 sem ve-
řejnost mohla, ale jen o víkendech a s možností pohybu jen po určených 
cyklostezkách. V dnešním tipu na výlet bych vám tedy chtěl představit 
Padrťské rybníky, které patří k nejkrásnějším místům středních Brd, kte-
ré lze navštívit celoročně. na své si přijdou pěší turisté, cyklisté a v zimě 
i běžkaři.
Veřejná doprava do těchto míst není jednoduchá. nejrychlejší je autobus 
ze Zličína s přestupem v Plzni. I tak však trvá dvě hodiny, než se dostane-
me do obce Teslín, kde výlet začneme. Proto, kdo má možnost použít vlast-
ní auto, nechť ho použije. Výlet není fyzicky náročný, ale jelikož turistické 

značení cest zatím chybí, je nutno si opatřit mapu! Vhodná je z edice klubu 
českých turistů „Brdy – Třemšínsko“ v měřítku 1:50 000. A nezapomeňte 
na svačinu! Pohostinství zde nepotkáte! Dále nedoporučuji vzdalovat se 
z cest do lesa – cedule nás upozorňují, že některá místa ještě nejsou vy-
čištěna od munice.
Z Teslína se vydáme asi 250 metrů po silnici směr Rožmitál pod Třemšínem, 
zde zahneme doleva do lesa na cyklostezku 2275. Po dvou kilometrech do-
razíme k malému rybníčku s loveckou chatou – srubem Václavka. Po dalším 
kilometru odbočíme vlevo na cyklostezku 2273, která nás po dalších dvou 
kilometrech dovede na hráz hořejšího padrťského rybníka.
Zde u přepadu, který má při velké vodě odlehčit hrázi rybníka, si lze opéct, 
máme-li co. krajina připomíná Šumavu. Lze vidět ptactvo, například orla 
mořského, bekasinu otavní, čápa černého či volavku šedou. Žije tu i vydra. 

na východním břehu hořejšího rybníka se nalézá rozsáhlé rašeliniště. Po 
odpočinku pokračujeme po hrázi, abychom za chvíli spatřili o něco menší 
Dolejší padrťský rybník. Ten již není tolik obklopen lesy, zato tvoří několik 
romantických zátok. Oba rybníky vznikly v 16. století jako vodní rezervoár 
pro plavení dřeva do vzdálených hutí na Padrťském potoce. Bylo tu několik 
obcí z niž nejznámější – Padrť dala rybníkům název. Všechny byly v 50. le-
tech minulého století vysídleny a srovnány se zemí z důvodů rozšíření vo-
jenského prostoru, který zahrnoval i střelnice. na konci hráze, která obě 
vodní plochy odděluje, stojí chata zvaná „Dzůrovka“. Zde odbočíme z cyk-
lostezky doleva a pokračujeme do mírného kopce lesem kolem kóty 718,8 
zvanou Břízkovec. Zde měla stát radarová základna amerického systému 
protiraketové obrany.
Pak již jdeme z kopce a míříme k silnici vedoucí přes naše výchozí místo – 
obec Teslín. Pokud si nepleteme jih se severem, nemůžeme silnici minout 
– postaví se nám do cesty, jen jde o to, v kterých místech na ni narazíme. 
Jestli z lesa vyjdeme přímo v Teslíně, můžeme o sobě směle tvrdit, že se 
umíme orientovat v terénu a pracovat s mapou! Pokud jsme příliš neblou-
dili, máme v nohách asi 15 kilometrů. Šťastnou cestu!  
 Jan Bösser
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KOLÍNOVA – Tato ulice v dolních starých Řepích bývala společně s kris-
tiánovou a již zaniklou U kanálu součástí Žižkovy ulice. V letech 1968 až 
1973, po připojení Řep k Praze, byla Žižkova ulice rozdělena a jedna její 
část přejmenována na dnešní – kolínovu.
matouš kolín (kalina, Collinius) z Chotěřiny (1516, kouřim – 1566, Pra-
ha) byl humanista, učitel, profesor řečtiny a hebrejštiny, básník a spiso-
vatel. Propagoval divadlo jako prostředek výuky a výchovy. Po studiích 
v Praze a ve Wittenbergu se vrátil do Prahy, aby zde na karlově universi-
tě vyučoval řečtinu a latinu. Později dostal od hraběte kryštofa z harde-
ka dům v Praze v Jindřišské ulici zvaný „Andělská zahrada“, kde založil 
soukromou školu o dvou třídách. Je to dům, kde dnes sídlí hlavní pošta. 
Díky svým satirickým básním se roku 1560 dostává do sporu s vedením 
university a přestává vyučovat. Od té doby se již věnuje jen soukromým 
aktivitám. napsal několik učebnic, básní a písní.
matouš kolín byl pohřben na Starém městě při Betlémské kapli. Po zru-
šení hřbitova byl jeho mramorový náhrobní kámen přesunut do Lapidá-
ria národního muzea v Praze, kde je dodnes.

Jan Bösser

kolínova
ŘEPY – PRaHa 6

Foto: Jan Bösser

Padrťské rybníky

Foto: Jan Bösser

Foto: Jan Bösser

PRO ŘEPSKÉ PATRIOTY



NABÍDKA KURZŮ KC PRŮHON  
II. POlOletÍ šKOlNÍHO ROKU 2015 - 2016
HUDBA, TANEC, DIVADLO
•	 sólový	zpěv,	sborový	zpěv - pro 

děti od 6 let, lektorka Mgr. MgA. Eva 
Kováříková 45 min / 1800 Kč)  

•	 sólový	zpěv	(klasika,	populár) - pro 
děti od 6 let i dospělé (45 min / 
1800 Kč děti, 2800 Kč dospělí)

•	 klavír,	keyboard,	flétna,	klarinet,	
saxofon,	housle,	kytara,	bicí	- pro 
děti od 6 let (podle nástroje) i pro 
dospělé (45 min / 1800 Kč děti, 
2800 Kč dospělí)

•	 hudební	přípravka - pro děti 5 až 8 
let (45 min / 1000 Kč) 

•	 PIŠKOTKY - tanec a balet pro děti 
od 5 let (120 min / 1200 Kč)         

•	 akrobatický	rock‘n‘roll - přípravka 
pro děti 6 až 12 let (60 min / 900 Kč)

•	 SEDMIKRÁSKY - mažoretky pro 
dívky od 5 let (60 min / 900 Kč)       

•	 STONOŽKA - dramatický kroužek 
pro děti od 6 let (90 min / 900 Kč)   

KERAMIKA, VÝTVARKA
•	 keramika - pro děti od 6 let a pro 

dospělé (90 min / 1400 Kč děti, 
2100 Kč dospělí) 

•	 TVOŘÍLCI - tvoření pro předškoláky 
od 4 let (90 min / 1200 Kč) 

•	 výtvarná	výchova - pro školáky  
(90 min / 1200 Kč)

•	 sochařská	tvorba	- pro starší děti  
a pro dospělé (120 min / 1800 Kč 
děti, 2700 Kč dospělí) - lektor  
ak. sochař Vojtěch Malaník 

•	 kresebná	tvorba - pro starší děti  
a pro dospělé (120 min / 1800 Kč 
děti, 2700 Kč dospělí) - lektor  
ak. sochař Vojtěch Malaník 

CVIČENÍ, JÓGA 
•	 cvičení	pro	děti	- 4 až 7 let  

(45 min / 600 Kč)
•	 aerobik	pro	dívky  

- 7 až 11 let (60 min / 900 Kč) 
•	 aerobik	pro	dívky	postupový  

- 7 až 11 let (120 min / 1400 Kč) 
•	  sportovky - pro kluky i holky  

6 až 9 let (90 min / 900 Kč) 
•	 cvičení	pro	dospělé	- tabata (HIIT), 

pilates, bosu core, power jóga, 
zumba, bosu dynamic, balanční 
cvičení  (60 min / 70 Kč)     

•	  jóga - Integrální jóga, Jóga  
v denním životě - pro dospělé  
(90 + 15 min / 1200 Kč)

•	 	jóga	proti	bolestem	 
zad	a	kloubů	- pro dospělé  
(90 + 15 min / 1200 Kč)

•	  jóga	těhotenská,	jóga	poporodní	
(60 min / 1500 Kč)   

PRO	NEJMENŠÍ	 
•	 cvičení	pro	rodiče	s	dětmi okolo  

2 let (45 min / 800 Kč) 
•	 ŠIKULKY - výtvarná výchova pro 

rodiče s dětmi okolo 2 let  
(60 min / 1000 Kč) 

•	 BROUČEK - kombinovaný program 
pro děti od 2 let  
(blok 3x 60 min / 150 Kč)

 JAZYKY   
•	 angličtina,	němčina,	francouzšti-
na,	španělština - pro dospělé  
(90 min/ 1800 Kč)

TURISTIKA   
•	 ŤAPKA - turistický oddíl pro děti  

od 6 let (60 min / 800 Kč) 

Kulturní	centrum	Průhon,	Socháňova	1220/27,	163	00		Praha	6	-	Řepy,	telefon:	601	324	846,	e-mail:	kurzy@pruhon.cz,	www.pruhon.cz
vstupenky@pruhon.cz,	tel.:	601	324	852	|	produkce@pruhon.cz,	tel.:	601	324	849	|	pronajmy@pruhon.cz,	tel.:	724	057	699

Máte digitální zrcadlovku, ale nevíte si rady s jejím nastavením? Poj-
my jako ISO, clona a čas jsou pro vás španělskou vesnicí nebo v nich 
prostě jen tápete? Přihlaste se na workshop pro úplné začátečníky, 
který bude obsahovat nejen nezbytnou teorii, ale také nejrůznější 
cvičení, při kterých si můžete získané znalosti ihned vyzkoušet v praxi.  

Akce se bude konat při minimálním počtu 5 účastníků. Přihlášky nejpoz-
ději do 21. 2. 2016: marketing@pruhon.cz, tel. 724 773 024. (800 Kč)

Kulturní centrum Průhon
Socháňova 1220/27, Praha - Řepy Kdy? Neděle 14:00 - 18:00 hod

28.2.2016

FOTOGRAFICKÝ  
WORKSHOP  

PRO ZAČÁTEČNÍKY
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SlUžBy
•  MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 

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

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

•  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–ZEDNICTVÍ–MALÍŘSTVÍ. 
Provádím veškeré zednické, obkladačské, malířské, 
podlahářské a bourací práce. Odvoz suti zajištěn. 
Rekonstrukce bytu, domu, nebytových prostor. 
PRAhA 17/5/6 A BLíZkÉ OkOLí. Tel.: 777 670 326

•  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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  !!! 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

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

•  PŘEVODY DRUŽSTEVNÍCH BYTů DO VLASTNICTVÍ, 
prohlášení nemovité věci, zakládání SVJ, zaměřování 
bytů 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

•        !! SÁDROKARTONEM!! 
RYCHLÉ A ČISTÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRů, snížené stropy, 
kazetové podhledy, obklady stěn, vnitřní tepelné 
a zvukové izolace, příčky, oblouky, světelné rampy, 
poradenství a konzultace zdarma. Praxe 20 let, 
spolehlivost a kvalita. www. abalapraha.cz.  
 Tel.: 603 414 039

•  ENGLISH CONVERSATION LESSONS, Business English 
with a native speaker from England, TEFL certified.  
 Tel.: 731 523 540

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

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

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

•  PRAKTICKÝ LÉKAŘ MUDr. HELENA BLATNÁ OTEVÍRÁ 
NOVOU ORDINACI v Řepích od 16. 11. 2015. Španielova 
1280/28 – přízemí. Registrace pacientů 8 – 16 hod. 
 ordinace.helena@seznam.cz

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

•  ANGLIČTINA PRO VÁŠ ŽIVOT A VAŠE SNY.  
Využití koučinku pro efektivnější učení.  
www.bronaprusakova.cz. Tel.: 606 881 162 

•  REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, el. nářadí – instalace 
– hromosvody.  Tel.: 773 693 350

•  ORDINACE GYNEKOLOGIE MUDr. DAGMAR DRAZDÍKOVÁ 
přijímá nové pacientky. Bez registračního poplatku. 
Poliklinika Řepy, 7. patro, 8-12 hod.  Tel.: 235 312 245

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

ByTy
•  POMůŽU VÁM S PRODEJEM VAŠÍ NEMOVITOSTI.  

 Tel.: 605 500 768

•  VYMĚNÍM BYT 1+KK 35M2 V ULICI ŽUFAnOVA ZA VĚTŠí, 
minimálně 2+kk, vhodný i 2+1, 3kk, 3+1.  
 Tel.: 608 305 488

•  VYKOUPÍME VAŠI NEMOVITOST.  Tel.: 605 500 768

•  KOUPÍM BYT 3+1/L NEBO 3+KK/L, PŘíPADnĚ 2+1/L 
v Řepích. Galandova, makovského, vyšší patro. 
 Tel.: 607 715 549

•  KOUPÍM BYT 1+1 ŘEPY, ZLIČÍN.  Tel.: 603 238 274

Řádková inzerce: 1 řádek (tj. 60 znaků včetně mezer) = 80 Kč + 21 % DPH, max. 5 řádků.
Plošná inzerce a další informace o inzerci na tel.: 234 683 531, 720 524 688

E-mail: linhartovam@repy.mepnet.cz, případně redakce@repy.mepnet.cz

Výše uvedené prostory nabízíme ve výběrovém řízení, které je zveřejněno na úřední desce úmč Praha 17 a na webových stránkách www.repy.cz  
v sekci úřední deska – odbor správy obecního majetku. Informace: pí novozámská, tel.: 234 683 529, kancelář č. 213, 1. patro,  

budova úmč Žalanského 291, Praha 6 - Řepy, e-mail: novozamskam@repy.mepnet.cz , tel.: 234 683 529.

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

➟  Jiránkova čp. 1136, provozovna 
masérských a rekondičních služeb  
o vel. 69,30 m2, přízemí   
– min. nájemné 1165,42 Kč / m2 / rok 
   bez služeb.

➟  Jiránkova čp. 1137, sklad   
o vel. 13,30 m2, suterén   
– min. nájemné 863,28 Kč / m2 / rok 
   bez služeb.

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

SLEVA 
30%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt24 let

inz HAR 60x33 Repy.indd   1 10.12.15   12:36

Adresa: www.studiogernetic.cz
Slánská 381/10, Praha 6-Řepy Otevírací doba dle objednání. Otevřeno i o víkendu.
(křižovatka Slánská-Plzeňská) Telefon recepce: 235 325 659 nebo 602 501 191

Kosmetické studio GERnétic

Nabízíme vám:
 Péči o obličej, tělo a poprsí.
 Intenzivní omlazující kúry.
 Zeštíhlující a anticelulitidní zábaly.
  Ošetření akné a dalších kožních problémů.
 Hlubokou relaxaci a pohodu.
 Prodej kosmetiky GERnétic.
 Kosmetickou poradnu.

www.studddddddddioioioiiiiiiiioioiioi gernetic.cz

Novinka Masáž+
s využitím speciálních přípravků GERnétic

Zveme vás do nově otevřené prodejny galanterie

v naší nabídce najdete pletací a háčkovací příZe,  

Zipy, knoflíky, látky, stuhy, šicí potřeby...

moravská vína, medy Z včelí farmy, dárkové předměty

nabíZíme krejčovské služby a žehlení prádla

těšíme se na vaší návštěvu

pondělí 9.00 – 18.00
Úterý 9.00 – 18.00
středa 13.00 – 18.00
čtvrtek 9.00 – 18.00
pátek 9.00 – 18.00
sobota zavřeno
neděle zavřeno

Najdete Nás v ulici 

HrozeNkovská 48/12, 

poblíž zastávky autobusu 

sídliště zličíN

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

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 :)

MUDr. A. Albertová, MUDr. M. Šuková a MUDr. L. Hrabovská
přijímají nové pacienty k registracím. Ordinace společnosti AA ASKLEPIOS s.r.o., 
jsou ve 3. patře řepské polikliniky. Pro pacienty je výhodou protilehlá ordinační doba. 
Naše 2 ordinace Vám poskytují zdravotní péči od 8 do 18 hodin každý den,  
v pátek od 8 do 13 hodin. Tel.: 235 302 689, 235 312 734.

S přáním všeho dobrého v novém roce MUDr. Adriana Albertová

DELIKATESY 
VÍNO ✻ DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

Otevřeno po – pá od 11.00–14.30, 15.00–19.00, So 10.00–12.00

Makovského 1223 (oranžová pasáž), Praha 17-Řepy

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

KOMPLETNÍ PREVENCE A LÉČBA
PSŮ, KOČEK A DROBNÝCH ZVÍŘAT
Veterinární klinika DELTA MVDr. Michael Růžička, s.r.o.

✃

Drahoňovského 810/1 
163 00 Praha-Řepy

Ordinační hodiny:
Po–Pá: 08:00 –11:30, 15:00 –20:00
So: 09:00 –12:00

Operační hodiny:
Po–Pá: 11:30–15:00

gsm: 731 215 116 
e-mail: delta@vkd.cz 
www.veterinadelta.cz

Spojení: autobusová a tramvajová  
zastávka Slánská a potom cca. 5 minut 
pěšky ulicí Drahoňovského.

  Očkování, odčervení, čipování,  
vystavení europasů

  Chirurgické zákroky

  RTG vyšetření

  Sonografické vyšetření

  Vyšetření moči

  Mikroskopické vyšetření

  Odběry a vyšetření krve

  Dermatologické vyšetření

  Odstranění zubního kamene ultrazvukem

  Hospitalizace

  Prodej léků, klinických diet a krmiv

  Možnost objednání na konkrétní čas
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Veterinární klinika Delta
MVDr. Michael Růžička, s. r. o.

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

Ordinační hodiny:
Po–Pá: 8.00–11.30, 15.00–20.00

So: 9.00–12.00

Operační hodiny:
Po–Pá: 11.30–15.00
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nOVĚ OTEVŘEnO!
✁

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

Klub maminek
English club

Objevování køes�anství
Otevøené bohoslu�by

Jsme otevøenou církví v Øepích. Vìøíme, �e církev
má být po�ehnáním svému okolí, a proto pro Vás
nabízíme na�e aktivity:
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603 456 275 
 
 

info@hyrman.cz  
 
 

www.hyrman.cz  
 

Chcete úspěšně prodat byt 
nebo jinou nemovitost?  

 
 

17 let 
praxe 

 

 
 

Garance 
KVALITY 

Ú K L I D O V É  P R Á C E

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

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

malování • lakování

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

Centrum zdraví Vinohrady, Vinohradská 53, Praha 2 - Vinohrady, 
telefon: 608 203 923 a www.krasa-zdravi.cz
Snadné dopravní spojení z Řep – cca 5 min. tram č. 11 z I.P. Pavlova

Zkušební ošetření

(včetně konzultace)

50,- KčVýhody metody BIOCON 2000
• neinvazivní, bezbolestná a bezpečná metoda 
• výrazné, příjemné a důkladné cvičení svalů 
• délka 1 aplikace pouze 20 min. 

SVĚTOVÝ PATENT – BIOCON 2000
Zpevnění vnitřních pánevních svalů 
bez námahy a ostychu

INDIKACE – ŽENY
• Před těhotenstvím, po porodu, při potratech
•  Při bolestech zad, kyčlí a kostrče 
•  Při bolestivé menstruaci 
•  U všech forem inkontinence moči

INDIKACE – MUŽI
•  Pro snížení rizika zbytnění prostaty 
•  Po operativním zákroku s prostatou
•  Pro zvýšení sexuální aktivity
•  Při i malém náznaku inkontinenčních problémů 

KU
PÓ

N

Hudební škola YAMAHA
zve rodiče s dětmi na dny otevřených dveří:

v týdnu od 8. 2. a 12. 2. 2016

RobátkA (4 – 18 měsíců)

PRvní kRůčkY k Hudbě (1,5 – 4 roky)

ŘEPY – ZUŠ Blatiny – pondělí od 9 do 12 hodin

DEJVICE – Studio Tulipán – pondělí od 15 do 17 hodin

DEJVICE – Studio Arha – čtvrtek od 9 do 12 hodin

PETŘINY – MC Císařka – pátek od 10 do 12 hodin

Pro děti od 6 let a dospělé  
v případě zájmu výuka

Fun kEY kIdS – elektrické klávesy od 6 let

Fun kEY – elektrické klávesy od 8 let a dospělé

Na všechny lekce je potřeba se přihlásit.

Hudební škola YAMAHA

Zápis a bližší informace:
www.skolayamaha.cz
tel.: 602 863 506
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