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VIII. etapa prodeje bytových jednotek bytového domu Jiránkova č. p. 1135–1136 
a Vondroušova 1195–1198 včetně pozemku, k.ú. Řepy
Zastupitelstvo mč Praha 17 schválilo prodej bytových jednotek v ul. Jiránkova č. p. 1135–1136 
a Vondroušova č. p. 1195–1198, včetně pozemku k.ú. řepy, oprávněným nájemcům. Úplatný 
převod vlastnictví bytových jednotek bude uskutečněn za cenu podle vypracovaných znaleckých 
(expertních) posudků k jednotlivým bytovým jednotkám.

Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky ke školským obvodům základních škol
Rada mč Praha 17 schválila změny obecně závazné vyhlášky ke školským obvodům základních škol:
–  doplnění školského obvodu ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Praha-řepy, Socháňova 1139 o ulici Dobnero-

va a přesnou specifikaci čísel popisných ulice makovského, vyjmutí oblasti starých řep;
–  doplnění školského obvodu ZŠ Jana Wericha, Praha-řepy, Španielova 19/1111 o ulici makovské-

ho s přesnou specifikací čísel popisných a oblast starých řep.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby – Projektová dokumentace a inženýrská činnost – 
Parkovací plocha na poz. parc. č. 1502/168, k. ú. Řepy
Rada souhlasila s nejvhodnější nabídkou k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na služby – Projektová doku-
mentace a inženýrská činnost – Parkovací plocha na poz. parc. č. 1502/168, k. ú. řepy. Předmětem 
zakázky je zpracování studie, projektové dokumentace a zajištění související inženýrské činnosti 
vč. autorského dozoru. Stěžejní části zakázky představuje variantní studie proveditelnosti, která bu-
de po schválení objednatelem sloužit jako výchozí podklad pro zpracování projektové dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběr zhotovitele a provedení stavby. 

Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě – Vyhlášení oznámení o zahájení zadávacího říze-
ní veřejné zakázky na stavební práce
Rada souhlasila s vyhlášením oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební 
práce „Víceúčelové sportovní centrum na Chobotě“ a se jmenováním komise pro otevírání obá-
lek a hodnocení nabídek. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude v souladu s § 146 odst. 4 
uveřejněno ve věstníku veřejných zakázek, v ústředním věstníku  evropské unie, na profilu za-
davatele, na webových stránkách mč Praha 17. Vypracování zadávací dokumentace, oznámení 
o zakázce, zveřejňovací povinnosti zajišťuje administrátor.

Z RADNICE

2

Vážení a milí čtenáři,
právě držíte v rukou březnovou řepskou sedmnáctku, v níž asi nejvíce prostoru zaujímá téma roz-
počtu naší městské části na letošní rok. kromě přehledných informací o rozpočtu najdete jako vždy 
na stránkách časopisu mnoho pozvánek, zpráv o dění v řepích a také potřebné praktické informace. 
Za sebe doporučuji k přečtení oba rozhovory, skutečně zajímavý je rozhovor s všestranně nadaným 
umělcem nenadem Djapićem a příjemně čtivé je i březnové představení dalšího řepského zastupite-
le. mimochodem výstavu umělce nenada Djapiće můžete stále navštívit v kulturním centru Průhon.
A protože jsme se v Redakční radě shodli na tom, že chceme, aby březen už byl měsícem opravdu 
jarním, přejeme i všem čtenářům hezké počtení a měsíc plný jarního sluníčka.

Za Redakční radu Martina Vojíková Vítková

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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Změna e-mailových adres na ÚMČ Praha 17
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Vážení čtenáři,
držíte v rukou březnové číslo řepského zpra-
vodaje, ve kterém je bezesporu klíčovým 
tématem schválený rozpočet naší měst-
ské části. A jak by také ne! Vždyť schvále-
ní rozpočtu na další rok je pro fungování 
řep životně důležité. Těší mě, že rozpočet 
je zdrojově vyrovnaný, zahrnuje investiční 
plány naší městské části v dlouhodobém 
i krátkodobém horizontu. V této souvislosti 
bych ráda zmínila dvě plánované velké in-
vestiční akce. Těmi jsou zahájení realizace 
Sportovního centra na Chobotě a plánova-
ný projekt Domu s pečovatelskou službou.
bohužel, v řepích musíme řešit i záležitos-
ti, které nemůžeme ovlivnit přímo, protože 
se nejedná o náš majetek. mám na mysli 
protihlukový tunel při ulici Slánská. Přesto 
se snažíme situaci řešit, vedeme jednání 
a snažíme se co nejvíce k problému vyjad-
řovat a řešit ho. Podrobnosti o dalším jed-
nání k této problematice si můžete přečíst 
na straně 9.
březen nám však přinese také jaro a letos 
i Velikonoce. Přeji nám všem krásné prožití 
těchto jarních svátků, ani letos nebude chy-
bět např. hon za velikonočními vajíčky, na 
který vás zvu 26. března. A když jsme u těch 
jarních pozvánek, přijďte se podívat třeba 
na muzikálový koncert v řepské Sokolovně, 
pořádaný u příležitosti mezinárodního dne 
žen. Začátkem dubna se pak můžete těšit na 
Společenský večer Prahy 17, na který jste 
všichni srdečně zváni!

Pěkné jarní dny
Jitka Synková

Slovo starostky

Pranostiky na měsíc březen

Svatý Josef s tváří 
milou končí zimu plnou.

Jestli březen kožich stáhl, 

duben rád by po něm sáhl.

Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
O svatém Tomáši 

sníh bředne na kaši.
Jak prší v břez

nu, 

tak také v červ
nu.

V březnu vítr, v dubnu déšt’ - pak jistě úrodný rok jest.

BENEFIČNÍ AKCE S HUDBOU, TANCEM A ZÁBAVNÝM PROGRAMEM.  
VÝTĚŽEK VEČERA JE URČEN NADAČNÍMU FONDU ZDEŇKY ŽÁDNÍKOVÉ.

PARTY CASINO, TANEČNÍ SHOW, BUBENICKÁ SHOW, DJ, DEGUSTACE 
VÍN A PRÉMIOVÝCH RUMŮ, UV SHOW, SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY  
O ZAJÍMAVÉ CENY. PO CELÝ VEČER TEPLÁ A STUDENÁ KUCHYNĚ.

ZDENĚK PODHŮRSKÝ | THE BEATLES REVIVAL | SABINA KŘOVÁKOVÁ 
TAM TAM BATUCADA | ZDEŇKA ŽÁDNÍKOVÁ

PÁTEK 8. 4. 2016 VE 20:00 HOD
SOKOLOVNA ŘEPY 

SPOLEČENSKÝ
VEČER PRAHY 17

V s t u p n é :  2 0 0  K č .  V  c e n ě  w e l c o m e  d r i n k  a  m a l é  p o h o š t ě n í .
P ř e d p r o d e j :  Ú M Č  P r a h a  1 7 ,  Ž a l a n s k é h o  1 2 b ,  1 6 3  0 0   P r a h a - Ř e p y

 K C  P r ů h o n ,  S o c h á ň o va  1 2 2 0 / 2 7 ,  1 6 3  0 0   P r a h a - Ř e p y
t e l . :  6 0 1  3 2 4  8 5 2 ,  e - m a i l :  v s t u p e n k y @ p r u h o n . c z  

upoutavka R17 PLES 2016 2.indd   1 22.02.16   18:45
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byl schválen základní dokument pro hospodaření městské části. městská 
část počítá pro letošní rok s příjmy ve výši téměř 134 mil. kč a předpokláda-
né výdaje budou ve výši 304 mil. kč. Plánovaný schodek ve výši 170 mil. kč 
pokryje městská část vlastními zdroji, to je finančními prostředky, které 
našetřila v minulých letech.
Rozpočet je schodkový jen z hlediska účetního, městská část si nebere žádný 
úvěr, žádné peníze si nepůjčuje a nemá ani žádné dluhy z předchozích let.

Co letošní rok obsahuje konkrétně:
➦   Do oblasti rozvoje obce je zařazeno 26 mil. kč. bude dokončeno napo-

jení polikliniky na pult centrální ochrany hasičského sboru hl. m. Pra-
hy, nadále bude pokračovat rekonstrukce volných bytů v majetku 
městské části a především pak dojde k vybudování Psychosomatického 
centra pro rodinu a dítě v objektu Žalanského 68.

➦   na péči o veřejná prostranství vyčlenila městská část téměř 15 mil. kč. 
Půjde nejen o údržbu stávající zeleně, ale finanční prostředky jsou při-
praveny i na zpracování studie potřebné k záměru vybudovat park na 
zelené ploše před úřadem, na výsadbu dřevin či na úpravu ploch vedle 
skateparku a před kostelem P. m. Vítězné. V oblasti renovace dětských 
hřišť bude hřiště v ul. Laudova doplněno novými herními prvky, na hři-
šti v ul. nevanova bude vybudována dětská dráha pro nejmenší cyklis-
ty a ostatní hřiště budou udržována průběžně.

➦   Do oblasti dopravy je určeno 21 mil. kč a to nejen na údržbu komu-
nikací, ale více jak 16 mil. kč je určeno na velké opravy komunikací. 
Půjde o výstavbu nové pozemní komunikace – vozovka a chodník 
mezi ul. U boroviček a na Fialce I a II, a stavební úpravy křižovatky 
ul. U boroviček a Selských baterií, velká oprava komunikace v ul. han-
kova, výstavba nové parkovací plochy na pozemku v ul. mrkvičkova pro 
cca 100 vozidel a další stavební úpravy na místních komunikacích za 
účelem zklidnění dopravy v oblasti horních řep. 

➦   Pro oblast školství a sportu je vyčleněno 137 mil. kč, z toho 81 mil. kč 
půjde na zahájení výstavby Sportovního centra na Chobotě. Další 
větší investice budou realizovány v mŠ Socháňova, kde bude prove-
dena rekonstrukce topného systému včetně výměny těles a rozvodů, 
v mŠ Španielova rekonstrukce varny a pořízení nového vybavení a vý-
měna svítidel a části elektro rozvodů bude provedena v ZŠ J. Wericha 
a v ZŠ genpor. Fr. Peřiny – objekt Laudova.

➦   Do sociální oblasti půjde 16 mil. kč a to především pro příspěvkovou 
organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb, která pečuje nejen 
o seniory, ale také zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež klub 17 a provoz AT poradny s AT linkou. Další finanční pro-
středky jsou určeny na financování sociální péče a pomoci zdravotně 
postiženým občanům, a to pro klub občanů bezbariérového domu 

Jak bude Městská část Praha 17 
hospodařit v roce 2016
Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo dne 27. ledna 2016 rozpočet městské části na rok 2016.

rozvoj obce
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9,1%
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3,0%

školství 
23,0%

sociální oblast 
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kultura a sport
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1,3%

hospodářství
0,7%

vnitřní správa
43,2%

pokladní správa
2,3%

Struktura běžných výdajů



 Vondroušova a také Domovu sv. karla boromejského. městská část po-
čítá i s finančními prostředky na přípravné práce v souvislosti s výstav-
bou Domu s pečovatelskou službou. 

➦   Do oblasti kultury půjde 12 mil. kč a to především pro příspěvkovou 
organizaci kC Průhon, která zajišťuje kulturní akce, kroužky pro děti 
a dospělé a další finanční prostředky jsou urče ny na činnosti, jako je 
vítání občánků, blahopřání jubilantům… Občané se mohou také těšit 
na tradiční akce jakými jsou čarodějnice, babí léto, martinský průvod. 

➦   Rozpočet na úseku bezpečnosti počítá s 2 mil. kč, které jsou určeny na 
provoz hasičského sboru městské části. 

➦   na údržbu hřbitova a dále na výstavbu uzavíratelných kolumbárních 
okének a na opravu márnice a skladů půjdou 3 mil. kč.

➦   na vlastní správní činnost je v rozpočtu vyčleněno 68 mil. kč. 

➦   Poslední oblastí rozpočtu je pokladní správa s více jak 4 mil. kč. Jde 
o finanční rezervu na krytí nepředvídatelných potřeb v průběhu roku.

I letos bude městská část přidělovat finanční prostředky v rámci dotačního 
řízení a to organizacím, které zajišťují organizovanou sportovní výchovu dě-
tí a mládeže, kulturní a sociální služby. 

Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo i plán hospodářské činnos-
ti na rok 2016 a to s celkovými výnosy 67 mil. kč a s celkovými náklady 
33 mil. kč. hospodářská činnost, tj. především správa bytového fondu 
a plánované náklady zahrnují akce na opravy a údržbu bytových domů. Tak 
např. v domě v ul. Žufanova 1093–95 budou provedeny opravy páteřních 
rozvodů elektra, ve vybraných domech bude probíhat instalace požárních 
dveří a i nadále budou opravovány volné byty před přidělováním novým 
nájemcům. Další finanční prostředky jsou určeny na opravy různého cha-
rakteru a na služby.  

Ing. Milena Michlová, vedoucí ekonomického odboru, 
Jaroslav Hájek, zástupce starostky
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BILANCE ROZPOČTU NA ROK 2016
PříJmy  
(v tis. kč)

Rozpočet 
schválený 2015

Rozpočet 
návrh 2016

Index  
16/15 v %

příspěvek ze státního 
rozpočtu

16 390 16 679 101,8

finanční vztah 
z rozpočtu hmP

65 991 75 757 114,8

vlastní příjmy 28 644 19 622 68,5

převody z hosp. 
činnosti

26 800 22 000 82,1

úspora hospodaření 26 800 171 204 638,8

Příjmy celkem 164 625 305 262 185,4

VÝDAJe  
(v tis. kč)

Rozpočet 
schválený 2015

Rozpočet 
návrh 2016

Index  
16/15 v % 

rozvoj obce 4 425 2 202 49,8

městská infrastruktura 15 317 14 292 93,3

doprava 7 356 4 712 64,1

školství 37 885 36 134 95,4

sociální oblast 11 498 12 821 111,5

kultura a sport 11 446 12 258 107,1

bezpečnost 2 045 2 040 99,8

hospodářství 1 355 1 062 78,4

vnitřní správa 67 903 67 771 99,8

pokladní správa 3 456 3 600 104,2

bĚŽnÉ VÝDAJe 162 686 156 892 96,4

rozvoj obce 43 134 24 000 55,6

městská infrastruktura 30 321 470 1,6

doprava 11 850 16 200 136,7

školství 41 030 100 850 245,8

sociální oblast 5 000 2 500 50,0

kultura 0 0

bezpečnost 1 150 0 0,0

hospodářství 850 2 300 270,6

vnitřní správa 6 332 550 8,7

kAPITÁLOVÉ VÝDAJe 139 667 146 870 105,2

VÝDAJe CeLkem 302 353 303 762 100,5

Rozdíl příjmů a výdajů -137 728 1 500 -1,1
rozvoj obce              

16,3%

městská 
infrastruktura

0,3%

doprava
11,0%

školství
68,7%

sociální oblast 
1,7%

hospodářství
1,6%

vnitřní správa
0,4%

příspěvek ze státního
rozpočtu

6%

finanční vztah
z rozpočtu HMP

25%

vlastní příjmy
6%

převody z hosp. 
činnosti

7%

úspora 
hospodaření

56%

Struktura příjmů

Struktura kapitálových výdajů
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Rozpočet městské části je závazný finanční doku-
ment, jímž se řídí financování činností městské čás-
ti. Rozpočet městské části je zpracován ve vazbě na 
platné zákony a to na zákon č. 131/200 Sb., o hlav-
ním městě Praze, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů a vyhlášku mi-
nisterstva financí čR č.323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů. návrh 

rozpočtu 2016 byl řádně zveřejněn na úřední desce mč Prahy 17. Finanč-
ní výbor projednal 25. 1. 2016 předložený návrh rozpočtu městské části 
a doporučil zastupitelstvu městské části tento návrh rozpočtu ke schvá-
lení. 
Rozpočet je stejně jako v minulých letech navržen a schválen jako schod-
kový s tím, že schodek je v plné výši kryt přebytkem minulých období. 
Rozpočet je nastaven tak, aby optimálně vyhovoval potřebám a zároveň 
možnostem naší městské části.

nejprve bych rád poděkoval panu místostarostovi 
hájkovi, celému ekonomickému odboru a všem, kte-
ří se na sestavení rozpočtu podíleli, protože odvedli 
opravdu dobrou práci.
Stejně jako v loňském roce i letos musím vyzdvih-
nout a ocenit snahu snižovat běžné výdaje a i přes 
předpokládaný pokles příjmů snižovat rozdíl mezi 
příjmy a běžnými výdaji. Očekávané snížení příjmů 

je ovlivněno končícími státními dluhopisy, poklesem úroků na bankov-
ních účtech, ale například i nedostatečným příspěvkem státu na čin-
nost, kterou od našeho úřadu vyžaduje. Přestože městská část může vy-
užívat svých úspor a není tak v situaci, kdy by si musela peníze půjčovat, 
považuji směřování k vyrovnaným rozpočtům za velmi důležitý a zodpo-
vědný přístup.

Jiří Masopust NEZ

Michal Štěpař TOP 09

Rozpočet je základním nástrojem finančního hospo-
daření městské části, musí být zpracován ve vazbě na 
platné zákony a vycházet z již v minulosti schválené-
ho rozpočtového výhledu a plánu investičních akcí. 
Je velmi pozitivní, že návrh rozpočtu na rok 2016 
vychází ze zdrojových možností naší městské části, 
obec není zadlužena a celkové výdaje jsou oproti ro-
ku 2015 nižší.

Jako určité riziko vidíme skutečnost, že běžné příjmy nepokrývají běžné 
výdaje, je však třeba vzít v úvahu, že významnou část rozpočtu tvoří vý-
daje za výkon státní správy a výdaje, které musí obec zajistit ze zákona.
Pokud v budoucnu příspěvky ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavní-
ho města Prahy nebudou navýšeny, prostředky vytvořené v minulých 
letech budou vyčerpány a nebudou nalezeny nové možnosti příjmů, bu-
de patrně nutno v dalších letech přistoupit k redukci některých výdajů. 
Proto již dnes je třeba se touto situací vážně zabývat a hledat možnosti 
řešení. 

Jaroslava Šimonová KDU-ČSL

Opozice (kSčm) bere na vědomí schválení rozpočtu 
na finanční rok 2016 většinou zastupitelů na 8. jed-
nání zastupitelstva konaného dne 27. ledna. mate-
riál byl plně zpracován v režii koalice, nicméně byl 
zpracován se vší odpovědností a je nutné uvést, že 
zástupce starostky J. hájek průběžně informoval jak 
předsedu kontrolního výboru, tak jeho členy, včetně 
členů finančního výboru, o rozpracovanosti ma te-

riálu. V kaž dém případě ale zůstává otevřená záležitost financování vý-
stavby (ale i provozování) sportovního areálu ve výši 300 mil. kč, který 
hodnotíme jako předimenzovaný. nicméně pevně věříme, že finále záměru 
výstavby sportovního areálu v řepích bude úspěšné a bude další okrasou 
naší městské části, a jak říká vážená starostka mgr. Jitka Synková „Aby se 
nám v Řepích lépe žilo!“

Pavel Franěk KSČM

Zastupitelé čSSD přítomní na zasedání rozpočet 
městské části na rok 2016 nepodpořili. hlasovací 
omyl byl následně oznámen do zápisu (zastupitel 
Jan černý hlasoval neúmyslně pro, ač se chtěl zdr-
žet). náš názor je, že hlasování o rozpočtu je jednou 
z mála příležitostí v průběhu roku, kdy by opozice ze 
zásady neměla koaliční návrh podpořit. Pokud by tak 
učinila, přestala by defacto opozicí být a do značné 

míry by si zavřela cestu k věcné kritice dalších koaličních návrhů v prů-
běhu roku. Samozřejmě na faktu přijetí rozpočtu naše hlasování nic ne-
změní, takže jde spíše o deklaraci postoje než o reálný pokus schválení 
rozpočtu zabránit.

Jan Černý ČSSD

hovoříme-li o rozpočtu Prahy 17, za nejdůležitější in-
formaci považuji, že řepy nejsou zadluženy, neberou si 
žádný úvěr a nemají ani žádné dluhy z předchozích let. 
Detailnější pohled na strukturu deficitu nám odhalí, že 
pokud od schodku odečteme investiční výdaje, které 
jsou jednorázové a právě díky nim naše řepy v minu-
lých letech tak rozkvetly, zbude nám schodek v běž-
ných výdajích ve výši 24 milionů. Od toho však musíme 

odečíst téměř 11 milionů coby dotaci na výkon státní správy, kterou je naše 
městská část povinna zajistit ze zákona a to dokonce i pro jiné městské části 
(Zličín, Sobín a část Třebonic), aniž by stát tuto stále narůstající agendu fi-
nancoval. najednou nám z původního schodku zbývá 13 milionů. Z běžných 
výdajů se financuje mimo jiné školství, údržba zeleně, opravy hřišť, údržba 
a opravy komunikací, provoz sociálních a zdravotních služeb atd. možnosti 
úspor v rámci běžných výdajů se hledají permanentně, např. jen v porovná-
ní s rokem 2015 došlo k jejich snížení o 6 milionů.

David Števík ODS

Zástupci hnutí Pro Prahu se k tématu nevyjádřili.

 PRO PRAHU

Téma měsíce: Rozpočet na rok 2016
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V minulém období jste zastupoval Hnutí lepší Řepy, nyní jste 
kandidoval za ODS. Jaký je důvod vašeho přestupu?
hnutí lepší řepy mi opět nabídlo možnost kandidovat za jejich hnutí. ne-
přesvědčilo mě však, že jejich zájmem jsou především naše lepší řepy. měl 
jsem spíš pocit, že je to jen předstupeň k politice magistrátní úrovně. A to 
bylo (a je) pro mě naprosto nepřijatelné. To byl důvod, proč jsem změnil 
stranu, za kterou jsem v minulém volebním období jako nezávislý kandido-
val.  A výsledky voleb potvrdily moje představy. Třetí nejvyšší počet získa-
ných volebních hlasů je pro mne nesmírně významným závazkem. V řepích.

Proč právě Občanská demokratická strana?
Dřívější spolupráce s řadou lidí z ODS tady na radnici mě přesvědčila o tom, 
že jsou to lidé, kteří řepy opravdu mají rádi a chtějí pro ně něco skutečně 
dělat a udělat. V posledním volebním období se podařilo například usku-
tečnit můj projekt řepské naučné stezky. Jsem si vědom, že je to věc, která 
se dělat nemusela, ale když je dostatek dobré vůle, lze i takové nápady ku 
prospěchu všech úspěšně zrealizovat.

Naučná stezka byla vaším velkým projektem – máte nějakou další 
vizi, kterou byste rád uskutečnil?
naučná stezka v mém bydlišti (řepích) byl můj dlouhodobý sen, o kterém 
jsem uvažoval asi 10 let. Pravdou je, že několik tabulí nebo i naučných ste-
zek se mi podařilo zrealizovat i jinde po české republice, a protože reakce 
návštěvníků a turistů byly vždy veskrze pozitivní, tak jsem si řekl, proč to 
neudělat i doma v řepích. myslím, že by si lidé měli uvědomit, že tady jsme 
opravdu doma my. A to, jak to tady vypadá, závisí především na každém 
z nás. Pokud jde o další „projekty“, myslím, že je třeba dokončit vše, co 
souvisí s revitalizací řepského potoka a jeho okolím. Třeba i v souvislos-
ti s plánovaným budováním Sportovního centra na Chobotě. myslím, že 
prostor, který je tady kolem potoka plánován, si přírodní úpravu určitě 
zaslouží. A rád tomu pomohu.

Zmínil jste sportovní centrum. Jaký je váš názor na tuto stavbu?
Doufám, že se opravdu co nejdříve začne tento projekt realizovat. myslím, 
že je ufinancovatelný. nedá se sice počítat s tím, že by to byla významně 
výdělečná záležitost, je to především služba našim občanům. Pokud budou 
dodrženy všechny parametry tak, aby bylo možné zde realizovat i některé 
soutěže třeba na ligové úrovni, tak i to pomůže k hospodárnosti celého 
sportovního centra. Je třeba připomenout, že není možné se spokojit s ně-
jakým polovičatým řešením. Pokud buduji hřiště na volejbal, tak musí mít 
takové rozměry, aby se zde mohla hrát alespoň extraliga. Z hlediska pla-
veckého bazénu je zase nutné, aby měl 25 m, protože jakýkoliv jiný rozměr 
znemožní pořádání regulérních plaveckých soutěží. To, že dnes hraje sport 
a sportovní aktivity klíčovou úlohu ve využití (a to i jako prevence) volné-
ho času mladých lidí, je jistě bez diskuze. 

V zastupitelstvu jste druhé volební období. Jak se vám tady 
pracuje? Je něco, co vám tady vadí?
S mnoha lidmi je možné se dohodnout, bohužel se ale najdou jedinci či 
skupiny, se kterými to zkrátka nejde. mezi lidmi, tak i v zastupitelstvu – ja-
ko vzorku populace – není vždy snadné najít společnou pozitivní řeč. Je mi 
líto zastupitelů, kteří jsou schopni být proti všemu, i když nemají vlastní 
názor. A také (a to hlavně) jim chybí nápad, který by byl řešením na vyšší 
úrovni, než té, kterou kritizují. není nic jednoduššího, než něco kritizovat 
a nemít žádné vlastní řešení. myslím, že některým členům zastupitelstva 
by slušelo víc pokory a odpovědnosti. 

Žhavým tématem 
posledních měsíců jsou 
prodeje bytů. Co vy na to?
myslím, že městská část, jako 
odpovědný hospodář, si roz-
hodně nemůže dovolit prodat 
všechny byty. Jedná se totiž 
o nezbytný majetek a stan-
dardní příjem z něj. není mož-
né existovat a přitom nic ne-
vlastnit. nelze spoléhat na to, 
že dotace z magistrátu bude 
v následujících letech narůstat 
podle našich vysněných a plánovaných představ. Je třeba si udržet určitou 
míru zodpovědné soběstačnosti. A to je např. určitý počet bytů, který musí 
vlastnit jakákoliv městská část a také s nimi hospodařit, protože to je její 
kladná vizitka.

Máte velmi zajímavou profesi – nejenže přednášíte na České 
zemědělské univerzitě v Praze – Suchdole, ale jezdíte hodně po 
světě a věnujete se mnohým výzkumům v přírodě. Jaký zajímavý 
projekt máte za sebou v poslední době?
Učím zoologii na Lesnické a dřevařské fakultě české zemědělské univerzity 
v Praze, lze říci, že se zoologii věnuji celý život (dříve ale i sportu, např. v roce 
1987 jsem běžel Vasův běh, byť s číslem 15.025, ale s českou vlaječkou). Je 
pochopitelné, že je s prací na čZU spjata také práce v terénu, a to nejen v české 
republice. Jedná se většinou o projekty, kdy člověk pátrá po nějakém zvíře-
ti nebo po výjimečnostech daného území, což nepopírám, že mě baví. např. 
v září loňského roku jsem hledal jeden druh střevlíkovitého brouka na kap-
verdských ostrovech. expedici se nám podařilo úspěšně zvládnout, a to přede-
vším díky tomu, že na kapverdské ostrovy udeřil hurikán, který přinesl i obrov-
ské množství vody. na to reagovala nebývalou aktivitou místní flóra i fauna, 
takže aktivita živočichů na začátku září byla úžasná. Proto i sběr dat nebyl pro 
nás až tak obtížný. Vypadá to zvláštně, když člověk chválí hurikán, ale z hledis-
ka kapverdské přírody a výzkumu to byla velmi pozitivní skutečnost. 

Jak dlouho žijete v Řepích a jak se vám tu líbí?
Žiju tady od 16. ledna 1990, kdy jsem se přistěhoval do nového bytu ve 
Španielově ulici z pražské Libně. mohu říct, že řepy jsou pro mě skutečným 
domovem, žije se mi tady moc příjemně a jsem na tuto skutečnost hrdý. 
Ve srovnání s jinými městskými částmi Prahy se domnívám, že se máme 
opravdu čím chlubit. A to jak prostředím, upravenými prostorami, zelení, 
tak společenským životem, který řepy provází. Žiji tady zkrátka moc rád.

Děkuji za rozhovor. Radka Sálusová

Otázky pro zastupitele Jana Farkače
V tomto čísle našeho Zpravodaje představujeme Jana Farkače, který je členem našeho 
zastupitelstva druhé volební období.

Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.  
(věk 56, nestraník za ODS)
•  Vyučuje zoologii na FLD čZU v Praze, věnuje se výzkumu v oboru 

zoologie, především bezobratlých živočichů. 
•  Ženatý, manželka Jana, dcera klára (1988) a syn Jan (1992).
•  Záliby: zoologie a cestování. A také péče o talentovanou 

mládež jako zmocněnec čZU pro předmětovou soutěž biologická 
olympiáda nebo entomologie jako vědecký tajemník české 
společnosti entomologické (www.entospol.cz). 
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Nebezpečný odpad
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mo-
hou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat 
k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: 

✗   baterie, akumulátory, nádoby od sprejů
✗   mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
✗   ředidla a barvy, léky a teploměry
✗   kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice
✗   detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie
✗   pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu)
✗   zářivky a výbojky

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Praze 17:

10. 3. (čtvrtek)

•  ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu) 15.00 – 15.20

•  křižovatka ul. Severýnova – kolínova  15.30 – 15.50

•  křižovatka ul. Žalanského – ke kaménce 16.00 – 16.20

•  ul. čistovická (parkoviště proti autosalonu OPEL) 16.30 – 16.50

•  křižovatka ul. Opuková – boršovská 17.00 – 17.20

•  křižovatka ul. Třanovského – čistovická 17.30 – 17.50

•  křižovatka ul. ke kulturnímu domu – Opuková 18.00 – 18.20

•  křižovatka ul. k motolu – čistovická 18.30 – 18.50

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:
725 562 312, 725 562 318

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

NVelkoobjemové kontejnery 
v břEZNU
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.

•   4. 3.    ke kulturnímu domu x U boroviček 
•   5. 3.    Parkoviště Drahoňovského
•  10. 3.    křižovatka ul. Laudova x k Trninám
• 11. 3.    Parkoviště hofbauerova x Žufanova
• 18. 3.    Parkoviště u objektu bílý beránek (Šímova ul.)
•  19. 3.    Parkoviště v ul. na moklině (u rest. U hasiče) 
•  24. 3.    ke kulturnímu domu x U boroviček 
•  25. 3.    Parkoviště Drahoňovského

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

nejprve bychom rádi poděkovali velké většině pejskařů za úklid po svých 
svěřencích. Za posledních pár let se přístup k úklidu obrovsky zlepšil. Jako 
příklad uvádím data za rok 2010 a rok 2015.

2010 –  období březen až listopad – 6000 kg (z toho v březnu 1700 kg) 
uklizených exkrementů.

2015 –  období březen až listopad – 1100 kg uklizených exkrementů

Větší problém nastává v zimním období, pokud nasněží, nebo častěji prší. 
nelze využít vysavače psích exkrementů (ucpává se) a také mechanický 
úklid je nemožný. nejhorší situace nastane, pokud nasněží a sníh velmi 

rychle zase roztaje. Jako například loni v prosinci a letos v lednu. Velké 
množství pejskařů při sněhové nadílce prostě přestane uklízet.
Po oblevě se ihned všechno objeví. Stačí třeba týden a na ulicích to je hned 
vidět. naši pracovníci pak musí čekat na mráz, nebo delší sucho, jinak ne-
lze exkrementy uklidit.
Proto, prosím, uklízejte po vašich pejscích, i když napadne sněhová po-
krývka.

Rudolf Záruba,
Odbor životního prostředí a dopravy

e-mail: zarubar@repy.mepnet.cz

Úklid psích exkrementů v zimním období

Termíny přistavení: dne 5. 4. 2016 
od 8.00 do 11.00 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.  

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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V následujících třech měsících, tedy přesněji od 15. března do 10.  června 2016 
se bude opravovat pojezdová dráha TWy F. To bude důvodem uzavření hlavní 
dráhy RWy 6/24, na které se uskutečňuje drtivá většina vzletů a přistání na 
Letišti Václava havla. 
Ovšem v případě nevyhovujících povětrnostních podmínek bude nutné le-
tecký provoz převést na vedlejší dráhu RWy 12/30. 
S ohledem na dlouhodobé statistiky proudění větru lze odhadovat provoz 
na vedlejší dráze po dobu cca 37 dní. Je však nutné upozornit, že nepůjde 
o nepřerušovaný časový úsek, ale součet více kratších termínů.
městská část Praha 17 získala od Letiště Praha dotaci ve výši 600 000 kč, 

jako kompenzaci za dočasnou změnu hlukového zatížení. Letištěm bylo 
striktně určeno, že tuto dotaci je možné využít na kulturu, školství, požár-
ní ochranu, ochranu mládeže, tělovýchovu a sport, sociální, zdravotnické 
nebo charitativní účely. 
Dotace bude tedy využita pro výměnu stávajícího nevyhovujícího osvět-
lení na víceúčelovém hřišti při ZŠ genpor. Fr. Peřiny za nové LeD osvět-
lení, dále pak na zakoupení herního prvku mobilus k oživení dětského 
hřiště v ulici Opuková a část na kulturu – resp. na veřejné akce pořádané 
mč Praha 17.

-red-

Jednání o protihlukových opatřeních  
při ulici Slánská pokračují
na konci ledna proběhlo na radnici naší městské části další jednání se zá-
stupci magistrátu a dotčených organizací o nové podobě protihlukových 
opatření na Slánské.

námi navrhovaná protihluková opatření jsou zejména tato:

• čtyři úrovňové přechody na Slánské 
• alternativně bude jeden jízdní pruh 
• alternativně bude max. povolená rychlost 30 km/h 
• tichý asfalt
• nebudou protihlukové stěny 
• vzrostlá zeleň ve středovém pruhu a při krajích 

Ve velkých městech je zcela jednoznačně nejvýznamnějším zdrojem 
nadměrného hluku působícího na velký počet obyvatel doprava, a to 
v převážné většině automobilová. Stejně tak je tomu i v naší městské části.
V postižených oblastech působí bez přestání, ve dne v noci, 365 dnů v roce 
a kdo bydlí u frekventované silnice, hluku z dopravy se prostě vyhnout ne-
může. Pro dodržení hygienických limitů ochrany před hlukem jsou využí-
vána protihluková opatření, která, jak všichni dobře víme, při ulici Slánská 
chybí.

Zjištění stávající a budoucí hlukové situace a stanovení nutnosti použití 
protihlukových opatření musí probíhat (a probíhá) prostřednictvím těchto 
kroků:

–    Snížení rychlosti - je nezbytné, aby maximální povolená 
rychlost nebyla snížena jen „na papíře“, ale i v praxi. Toho 
lze optimálně dosáhnout umístěním projezdového radaru.

–    Organizační opatření - převedení dopravního proudu, např. 
snížení počtu jízdních pruhů, tedy zúžení vozovky. Jakákoliv 
opatření ve prospěch zklidnění dopravy mají pozitivní vliv 
i na míru hlukové zátěže. 

–    Výměna povrchu vozovky - výměnou stávajícího povrchu 
komunikace za porézní povrch (tichý asfalt) dojde prokaza-
telně ke snížení hluku.

–    Výsadba zeleně – tato varianta je jednoznačným trendem 
současnosti. nejenže je populární z hlediska průzkumů, ale 
především je estetická a zkvalitní komfort bydlení v této 
lokalitě. Podmínkou je samozřejmě prostoru, kterého je na-
štěstí při ulici Slánská dostatek.

–    Posledním, a krajním řešením, je realizace protihlukové 
clony. 

každé z uvedených opatření, o kterém jsem se zmínil, musí být opět ověře-
no modelovým výpočtem. Je vždy třeba mít na paměti, že modelování hlu-
ku je velice složitá a náročná disciplína a hlukový model je stále jen model. 
Dochází k celé řadě zjednodušení, jak při zadávání vstupních podkladů, 
tak při výpočtu. Posouzení reálné situace před a po aplikování protihluko-
vých opatření je nutné provést dlouhodobým měřením.
Jestliže je stále překračován hygienický limit, je možné zažádat příslušný 
orgán ochrany zdraví o časově omezený provoz – výjimku z provozu, která 
vlastníkovi komunikace (zdroji hluku) uloží termín, do kdy je nutné splnit 
hygienické limity. 

naší prioritou je nejen zabezpečit dodržení hygienických limitů ochrany 
před hlukem, ale zároveň toto místo zbavit nálepky „městské dálnice“ 
a zajistit občanům naší městské části – a především této lokality – aby se 
nezhoršoval jejich komfort bydlení.
Jakmile budou známy výsledky všech potřebných měření, zveřejníme ter-
mín setkání, na kterém představíme možné varianty protihlukových opat-
ření na Slánské.

Martin Marek,
zástupce starostky

Dotace pro řepy

Jedním z možných řešení, které by napomohlo omezení hlučnosti, je snížení 
počtu jízdních pruhů, tedy zúžení vozovky.
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Jste původem z Jugoslávie, co vás přivedlo do Prahy?
V roce 1968 mi bylo dvacet let a v tomto věku je člověk otevřený čemukoliv. 
S jugoslávským pasem se dalo cestovat bezvízově po celé evropě, a tak jsem 
toho využíval. Pro mou generaci byla zajímavá tři evropská města – Paříž, 
západní berlín a Praha, s níž souviselo Pražské jaro a následná invaze vojsk 
Varšavské smlouvy. V té době jsem končil na pedagogické akademii ve Spli-
tu studia literatury a jihoslovanských jazyků. A rozhodl jsem se žít nějakou 
dobu v Praze. na jaře 1969 jsem přijel na přijímací zkoušky na divadelní 
a filmovou vědu na FF Uk. Ačkoliv jsem neuměl ani slovo česky, byl jsem 
přijat. Tenkrát byli všichni k nám, Jugoslávcům, velmi milí za vstřícnost 
a pomoc tisícům emigrantů z československa po sovětské okupaci. 

Jak jste tehdy Prahu vnímal?
Praha vypadala docela sešle, neopravené fasády, špinavé průjezdy, zapli-
vané hospody. Ulice na Starém městě vypadaly stejně, jako když se po nich 
procházel Franz kafka. Lidé chodili po ulicích pomaleji než dnes, nikam 
nespěchali. Velká část aut pamatovala 30. léta, ale některé tramvaje, jako 
dvaadvacítka, kterou jsem jezdil na kolej na Vypich, měly zcela nový design 
v bruselském stylu. kamkoliv jsem se v Praze podíval, viděl jsem evropské 
dějiny v té nejkoncentrovanější podobě – gotika, baroko, moderna… Pra-
ha mě fascinovala, stejně tak jako lidi, s nimiž jsem se seznamoval. 
Začal jsem se učit česky, ale češtinu jsem nikdy stoprocentně nezvládnul. 
člověk mluví, má pocit, že ten jazyk už dobře zná, protože ostatní se mu 
snaží dát najevo, že mu rozumí a tím se fixují chyby. k chybám v mém pro-
jevu v češtině přispívá i blízkost slovanských jazyků, k níž se později při-
dalo ovlivnění němčinou.

Jistě jste v  Praze potkal spoustu zajímavých osobností…
Ano, jak zprostředkovaně, tak i osobně. Umělce, o nichž jsem se teprve 
později dozvěděl, že jsou tvůrci světového nebo přinejmenším evropského 
formátu, ať už to byli literáti, výtvarníci, o divadelnících a filmařích ani 
nemluvě. nejdůležitější a do jisté míry osudové bylo moje setkání s Pavlou 
Frýdlovou, která se brzy stala mou manželkou, a to byl důvod, proč jsem 
v Praze definitivně zakotvil.
Pocházím z poměrně skromných balkánských poměrů, tady, díky ní a její 
rodině, jsem se setkal s úplně jiným způsobem života a jinými tradicemi. 
Rodina mé ženy pochází z jedné strany ze staré pražské řemeslnické rodi-
ny, z  druhé strany ze zemědělsko-dělnické rodiny z brd. S tchánem jsme 
později našli množství společných témat právě ve spojitosti se zeměděl-
stvím a přírodou.  
neméně důležití byli kolegové na fakultě, z mnoha z nich se staly důležité 
osobnosti kulturního i společenského života, dodnes se setkáváme – sice 
sporadicky, ale občas přece. mezi hosty na vernisáži v Průhonu bylo těch 
milých tváří hned několik. 

Jak jste se dostal k výtvarnému umění? Studoval jste přeci 
divadelní vědu…
V pubertě jsem se chtěl zalíbit holkám, a tak jsem psal básně, což na ně 
fungovalo. Pak jsem ve Splitu studoval literaturu a tam jsem poznal sku-
pinu lidí, která se zajímala o „výtvarno“. Dodnes čerpám z nekonečných 

a vášnivých diskusí o tom, co je a co není umění, jaký smysl má nebo by 
mělo mít. Už tenkrát jsme ale vnímali, že „výtvarno“ není jen o tom nama-
lovat na plátno čísi portrét. Dnes vím, že toto pocitové a pudové vnímání 
podstaty umění v mé generaci zrodilo spousty proudů, stylů a škol, které 
se dají shrnout pod uměnovědný termín „contemporary art“. Tenkrát, v ro-
ce 1968, jsme z důvodů seberealizace a jistého protestu, tak typického pro 
mládí, obarvili Peristil, starobylé antické náměstí v samém centru Splitu, 
na červeno. Tato akce je dnes chápána jako první akce „urban artu“ nejen 
v lokálním, ale i celosvětovém smyslu. Přestože náš počin byl tehdy ozna-
čen za chuligánství a pro nás z něj vyplynuly určité problémy, v análech 
evropského konceptuálního umění a umění v prostoru už zůstane zapsán.

Jaký byl váš život v Československu počátkem sedmdesátých let?
V té době jsem se chtěl věnovat zejména psaní, od básní přes divadelní 
a rozhlasové hry až k próze. na jednom z „pražských“ románů, který jsem 
tehdy začal, pracuji občas dodnes.
A hlavně jsem se začal věnovat filmu, napřed jako scenárista. Ale zača-
ly normalizační tlaky a brzy jsem pochopil, že v československu nemám 
velké šance se umělecky realizovat a odešel jsem studovat do západního 
berlína, kam tehdy utíkali mladí ze západního německa, aby se vyhnuli 
vojenské službě, a také mladí emigranti z východní evropy. kromě toho, 
že jsem zdokonaloval svou školní němčinu a to i při práci – umýval jsem 
nádobí v hotelích, nosil kabely v televizi a podobně – jsem studoval na Frei 
Universitaet a začal psát první texty pro dětské filmy. mezitím dostudova-
la také moje manželka a začala pracovat na barrandově jako dramaturgyně 
dětského filmu. 
V sedmdesátých i osmdesátých letech také fungovala spolupráce lidí kolem 
českého filmu pro děti s německými filmovými televizními  produkcemi. 

Člověk by měl vychutnávat 
své bytí
Na začátku února se v KC Průhon konala vernisáž výstavy 
obrazů s názvem „Mezičas“ umělce Nenada Djapiće. Výstavu 
si můžete prohlédnout až do 23. března a věřím, že inspirací 
pro návštěvu vám bude i rozhovor s autorem, který paralelně 
žije a tvoří v Praze Řepích a v Berlíně.

Foto: -ras-



Psal jsem scénáře, pracoval na různých filmech. měl jsem velkou oporu 
v manželce Pavle, která má vynikající cit pro češtinu – mimo svých filmo-
vých aktivit napsala i celou řadu knížek, takže všechny moje texty velmi 
kriticky a odborně doladila do správné formy. S  oblibou říkám, že nevím, 
kde bych byl bez své životní partnerky a jsem si jistý, že je tomu tak u kaž-
dého muže.
A moje malování běželo vlastně paralelně. když člověk píše, potřebuje se 
občas odreagovat a zjistil jsem, že mě malování ohromně uklidňuje. A tak 
vznikl nejdřív jeden obrázek, potom druhý… něco jsem přemaloval, něco 
vyhodil, protože se mi to nelíbilo. Jenže potom mi toho bylo líto, a tak 
jsem si řekl, že budu raději malovat větší formáty, protože zničit velký ob-
raz už je pořádná fuška. První výstavu jsem měl v berlíně v roce 1992. Dnes 
maluji jak velké, tak menší formáty a věnuji se občas i kresbě. některé 
z mých velkoformátových obrazů obměňuji v hale pankrácké City Tower, té 
nejvyšší pražské budovy. Předpokládám, že kromě výstavy „mezičas“ v Prů-
honu, bych měl mít letos v Praze ještě velkou výstavu, na které budu moci 
své velkoformátové obrazy představit i širší veřejnosti.

Měl jste nějaký vzor? Ovlivnil vás někdo ve vaší tvorbě?
Vzpomínám si třeba na hodiny v galerii v městské knihovně, které jsem 
prostál na výstavě Jana Zrzavého. Před jeho obrazem „kleopatra“ jsem 
stál jak v Jiříkově vidění. byl jsem naprosto oslněn. Ale stejně tak mě oslo-
vila návštěva kaple svatého kříže na karlštejně. Ovlivnila mě malba z pra-
voslavných kostelů a klášterů, obrazy renesance, postbaroka, islámského 
ornamentalismu z bosny, naivní umění i umění kýče. Velice mě ovlivnila 
česká moderna a český design. Obdivuji designera Jaroslava Ježka, který 
byl zakladatelem bruselského stylu v  padesátých letech. Dělal zejména 
porcelán, ale ovlivnil spoustu dalších věcí.

Kromě všech vašich uměleckých aktivit se intenzivně věnujete 
tangu argentinu. Co vás k  tomuto tanci přivedlo?
Před téměř deseti lety jsem měl pro německou televizi dělat dokument 
o argentinském tangu. Do té doby jsem nikdy netančil. Intenzivně si vzpo-
mínám na tanec děvčat, který se u nás na vesnici tančil. Děvčata, oděná 
v černé, protože to je slavnostní barva, se sešla u kostela, do kapes si dala 
kamínky a pak začala chodit kolem kostela. Vlastně úplně tiše podupávaly 
do rytmu a bylo slyšet jen ty chrastící kamínky. naprosto mystický zážitek! 
To byla ta nejvyšší forma tance, jakou jsem znal, než jsem začal tančit na  
Stouny a další rockové kapely mé generace. Ale považoval jsem se za člo-
věka, který stejně jako na sport nemá na tanec žádné zvláštní vlohy a ani 
tanec k životu nepotřebuje. 
A myslel jsem si, že mi pro natočení dokumentu o tangu bude stačit navští-
vit jednu hodinu kurzu a hned mi bude všechno jasné. navštívil jsem praž-
ský kurz marka Štefana, který byl mistrem standardních tanců a vyučoval 
argentinské. Tenkrát mi bylo 59 let, on se na mě podíval a v jeho očích jsem 
viděl otázku: „Co ten děda tady chce?!“ Tam totiž většinou chodí mladí li-
dé, páry a já s sebou neměl taneční partnerku. Já jsem se zase podezíravě 
díval na něj a říkal si: „Jak se někdo může živit výukou společenského tan-
ce?!“ Jenže pak jsem se dověděl, že marek přednáší teoretickou matemati-
ku na českém učení technickém a můj respekt k němu podstatně stoupnul. 
brzy jsem přemluvil naši kamarádku, aby mi dělala taneční partnerku a za-
čal jsem se učit. byla to muka, která trvala velmi dlouho, protože jsem vů-
bec nechápal, ani co se po mně chce, ani proč se to po mně chce. Pak jsem 
jel na letní taneční soustředění, kde se týden tančilo deset hodin denně. 
Tam se to nějak zlomilo a já jsem začal argentinské tango nejen tančit, ale 
zcela propadl jeho kouzlu. Pak jsme natočili pro českou televizi dokumen-
tární film „Tak se tančí tango argentino v Praze“, který je stále k vidění na 
internetovém vysílání čT a k tangu už přilákal stovky lidí. Ten původní film 
pro německou televizi se nikdy nerealizoval. A ze mě se stal vášnivý taneč-
ník, dělal jsem také tanečního poradce jednoho projektu divadla husa na 
provázku a rád učil brněnské herce tančit tango. Argentinské tango poklá-
dám za jednu z dalších linií mého kreativního života, která vyústila do ně-

kolika filmů zabývajících se contempory tancem i v sérii obrazů a kreseb. 
Život zkrátka vnímám tak, že všechno má jeden jediný smysl – pokud jsme 
na tomto světě, člověk by měl své bytí vychutnat.

Jak dlouho žijete v Řepích?
V řepích bydlíme víc jak deset let. Začal jsem se trochu zabývat dějinami 
řep a zjistil jsem, že žijeme na prostoru, který je nesmírně zajímavý. Tady 
najdeme hřbitov sester boromejek, je zde pochován babinský, na místním 
hřbitově leží i oběti zavražděné v ruzyňské věznici. kousek od nás je místo 
bitvy na bílé hoře. bydlím na Fialce a legenda, která se mi moc líbí, vy-
práví, že právě na tomto místě vyrostly na jaře po bělohorské bitvě z  krve 
padlých a raněných vojáků fialky.
řepské sídliště je podle mého názoru jedinečným architektonickým celkem 
a věřím, že za dvacet let bude vypadat ještě lépe a budou se na ně lidé 
chodit dívat jako na architektonickou památku. Žije se tu zkrátka krásně, 
jen mi občas vadí pejskaři, kteří neuklízí po svých pejscích. A rád bych tu 
konečně našel ateliér, abych nemusel jezdit malovat do berlína. S přibýva-
jícími léty to bude únavné.

Děkuji za rozhovor. Radka Sálusová
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nenad Djapić (narozen r. 1948 v Jugoslávii)
•  Výtvarník, filmový režisér, dramatik a spisovatel.
•  Studoval ve Splitu, Praze a západním berlíně.
•  Věnuje se jako autor a režisér filmové a televizní tvorbě 

a paralelně kresbě a malbě a tanci. 

Foto: -ras-

Nenad Djapić s partnerkou při zahájení tanečního večera v KC Průhon.



Díky za pomoc, milí cestující!
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Programy pro řepské seniory březen 2016

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  březen 2016

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

 1. 3. – Vyrábíme mýdla

 2. 3. – hrajeme „Aktivity“

 4. 3. – Vlněné čepičky   

 8. 3. – Velikonoční zahrádka z dřevěných kolíčků

 9. 3. – keramika s velikonoční tématikou

11. 3. – Den plný her

15. 3. – Velikonoční dílna v klubu17, „den otevřených dveří“  

16. 3. – keramika s velikonoční tématikou, glazování 

18. 3. – Domalovávané fotografie

22. 3. – Sejeme osení v klubu 17

23. 3. – malujeme obrázky

25. 3. – Zavřeno – Státní svátek

29. 3. – Chůze po laně – Slack line – (dle počasí)

30. 3. – Soutěžní odpoledne v klubu 17

Klub seniorů Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17,  
Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Ivana Jelínková.
Program v březnu: 1. 3. Volný program, 
8. 3. k poslechu a tanci nám hraje hudba 
„Sparťanka“, 15. 3. beseda s pí novákovou 
„bylinky okolo nás, 22. 3. Volný program, 
29. 3. Volný program.

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 březnu: 7. 3. Příprava na výrobu ve-
likonočních ozdob, 14. 3. Velikonoční ozdoby, 
21. 3. Velikonoční ozdoby, 28. 3. Státní svátek 
– zavřeno.

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 březnu: 2. 3. Volný program, 
9. 3. beseda s pí novákovou „bylinky okolo 
nás“, 16. 3. Volný program, 23. 3. Volný pro-
gram, 30. 3. Volný program.

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 březnu: 7. 3. Autorská četba básní 
Jany Vosecké doprovázena hudbou Jiřího Šá-
mala na hang Drum, 14. 3.  k poslechu nám 
hraje hudba „Sparťanka“, 21. 3. Pí maxinová 
– cvičení na židlích, 28. 3. Státní svátek – za-
vřeno.

Klub seniorů Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
bendova 1121, Praha 17.
klub vede Jitka hanzlová. 
Program v březnu: 1. 3. Cvičení paměti, 
8. 3. Památník na bílé hoře, 15. 3. Techniky 
zdobení velikonočních vajíček, 22. 3. Povídání 
o praktickém životě nevidomých, 29. 3. Film 
na přání.

Téměř kalamitní zimní počasí překvapilo ve středu 17. února i naši 
městskou část. Cestující v lince 180 tak byli nuceni přidat ruku k dílu 
a pomoci zdolat řidiči jindy nenáročný výjezd kopečku v ulici Makovského.



V dnešním článku tradičně pokračujeme v představování činností CSZS, 
dnes vám chceme představit domácí zdravotní péči. 
Domácí zdravotní péče je zajišťována zkušenými registrovanými zdra-
votními sestrami v přirozeném prostředí nemocného, tedy v jeho do-
mácnosti. Zdravotní výkony jsou prováděny na základě indikace re-
gistrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře z lůžkového 
oddělení nemocnice a jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Spolu-
pracujeme s VZP, ZP ministerstva vnitra čR, Vojenskou ZP čR a OZP. Do-
mácí zdravotní péče patří mezi nabízené základní služby CSZS a odborné 
výkony jsou velmi žádané. Za rok 2015 jsme u 204 nemocných vykonali 
8 629 návštěv spojených s realizací 14 582 zdravotních úkonů.
naše zdravotní sestry jsou profesionálně vyškolené pracovnice, které 
poskytují nemocným (občanům řep, Sobína a Zličína) nejčastěji tyto 
odborné výkony: odběry biologického materiálu – krve, aplikaci injekcí 
a inzulínu, kontroly krevního tlaku a pulsu, ošetření defektů, operač-
ních ran, stomií a úrazů, ošetřovatelskou rehabilitaci spojenou s ná-
cvikem úkonů vedoucích ke zlepšení sebeobsluhy, celkové poradenství 
a psychickou podporu nemocného a pečujících osob, aktivaci nemocné-
ho a začlenění rodiny do péče o nemocného.
O rozsahu služeb a frekvenci jejich využití rozhoduje praktický lékař 
nebo ošetřující lékař v nemocnici a péče je uskutečňována podle volné 
kapacity domácí péče.

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
Domácí zdravotní péče

INfoRmujEmE
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Centrum sociálně zdravotních služeb nabízí 

Výuka práce na PC pro seniory pro začátečníky  
(již 11. běh kurzu, přednost mají noví zájemci)

Přihlásit do kurzů se můžete osobně nebo telefonicky od úterý 8. března 2016 na recepci Centra sociálně zdravotních služeb,  
Bendova ul. č. 1121/5, telefon 235 314 141, 235 313 181 či mobil 777 575 117 v pracovní době od 7.00 do 15.30 hod.

Podmínkou pro zapsání do kurzu je seniorský věk a trvalé bydliště v Praze 17.
následně budou zájemci telefonicky vyrozuměni o jejich zařazení. Účast v kurzech je zcela zdarma, počet míst je omezen.

r
PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

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“



kALENDáŘ AkCí
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Pátky: 4. 3., 11. 3., 18. 3. a 25. 3. od 19.30 hod.
– 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. Vstupné dobrovolné.

V březnu se můžete těšit na tyto speciální páteční večery: 
4. 3. – Martin Krulich s kytarou, sólový večer plný nejznámějších hitů, 
které vás zcela jistě roztančí a možná i rozezpívají!
11. 3. – CHA CHA BAND country, rock a pop – známé hity minulého sto-
letí až po současnost! 
25. 3. – VELIKONOČNÍ MEJDAN V KULTURÁČKU: PETR URBÁNEK One 
man show – Program kytaristy (el. kytara) a zpěváka v jedné osobě plný 
nejznámějších hitů od 60. let až po současnost vás zaručeně zvedne ze 
židlí. Pomlázky s sebou!

Neděle 13. 3. od 15 hod. – RECYKLAČNÍ BLUES z cyklu představení 
ETIKETA PRO DĚTI
hraje Divadlo pod čepicí – zábavně-vzdělávací divadlo (www.podcepici.com) 
k slušnému chování patří také ekologické smýšlení. A kdo jiný než naše 
slepičky květa a evelína by to mohly děti naučit?
Vhodné pro předškolní děti a 1. stupeň ZŠ.
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

19. 3. od 19 hod. – IRSKÝ VEČER s pravými irskými rytmy 
a kulinářskými specialitami
Další z řady oblíbených tematických večerů s profesionální irskou kape-
lou a nezapomenutelným gastronomickým zážitkem, tentokrát v  irském 
pojetí. Aktuální složení irského menu a více informací sledujte na  
www.kulturacek.cz. Rezervace míst na: stanislavmacek1@gmail.com
Vstupné dobrovolné (doporučené: 60 kč)

Neděle 20. 3. DIVADELNÍ NEDĚLE V KULTURÁČKU
od 15 hod. – PREMIÉRA POHÁDKY „O NEPOSLUŠNÉM LUKÁŠKOVI“ – 
aneb pohádka o tom, že zlobit se musí umět! – představení pro děti, 
které pro vás vznikalo u nás v Kulturáčku.

Lehce poučná, ale především poetická pohádka plná chytlavých, živě 
zpívaných, autorských písniček pro děti, které ale zcela jistě zaujmou, 
pobaví nebo možná i dojmou také dospělé diváky.
hudba: Petr kutheil, hudební aranže a nahrávky: Jiří Vidasov, scénář 
a texty písní: kristýna Pixová. Účinkují členové skupiny myš a maš a malý 
„Lukášek“. Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

Od 19 hod. – divadelní komedie Jiřího Císlera: „BREJLE“
hra o dvou hercích plná komických vypjatých situací ze života dnešní 
doby. Je protkaná písněmi filmových šlágrů jako např. Titanik, Růžový 
Panter, moulin Rouge apod. hra pojednává o rozvedeném manželském 
páru, který po roce osamění se rozhodne už nežít sám, a proto si každý 
z nich podává inzerát na seznámení pod jinými jmény. Ovšem ani jeden 
z nich netuší, že oslovují sami sebe.  
hlavních rolí se ujala herečka a bývalá baletka natalie Urválková a herec 
Filip müller. Vstupné dobrovolné (doporučené: 90 kč)

Neděle 27. 3. od 15 hod. – VELIKONOCE V KULTURÁČKU pro celou rodinu!!!
pohádka O VELIKONOČNÍM BERÁNKOVI: Je tu jaro, příroda se probouzí 
ze zimního spánku a my se těšíme na Velikonoce. Pohádka plná tradic 
a zvyků. hraje Duhové divadlo Praha.
Po divadélku máme pro vás připraveno velké překvapení a novinku – ve-
likonoční dílničku s ovčím rounem, ve které se naučíte základům zpraco-
vání tohoto materiálu a zhotovíte si vlastní plstěný výrobek. 
Vstupné dobrovolné (doporučené: 60 kč)

Začátkem dubna připravujeme:
hned 1. 4. se můžete těšit na VELKÝ JARNÍ BÁL s kapelou ŽIVÁ HUBA! 
(www.zivahuba.cz), kterou jsme opět zvolili pro velký úspěch z předchozích 
akcí. Zejména pro ideální volbu především českého repertoáru, který roz-
tančí všechny generace. Těšit se tento večer můžete navíc i na (ne)tradiční 
povelikonočně-masopustní hody. Více sledujte na www.kulturacek.cz 

Děti se potom hned 3. 4., jako každou neděli, mohou těšit třeba na po-
hádku: Patálie pana Paka.
Pohádka motivuje děti k ekologii a třídění odpadu. hraje divadélko 
 POhADLO-pohádkové divadlo.

na Bílé Hoře
program na březen 2016

6. 3. Koncert pro hospice – 3. ročník, na programu Domenico Scar-
latti – 2 sonáty, nicola bonifacio Logroscino – Stabat mater, (V. Spurný 
– dirigent, cembalo, A. hellerová – soprán, m. Cukrová – mezzosoprán, 
J. Sycha – 1. housle, m. malá – 2. housle, h. matyášová – violoncello, 
moderuje: eva hazdrová - kopecká)
koncert vysílá v přímém přenosu český rozhlas – stanice Vltava. kostel 
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 15.00 hod.

9. 3. Příběhy Afriky – cestovatelská přednáška Saši Ryvolové s promítá-
ním (příběhy setkání se zvířaty v národních parcích Zimbabwe, Zambie 
a Jihoafrické republiky).
Denní stacionář, vstupné dobrovolné, od 14.30 hod.

28. 3. Velikonoční koncert v podání Břevnovského chrámového sboru 
pod vedením Adolfa melichara.
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

3. 4. Let’s Go! – koncert mezinárodní akapelové skupiny (na programu 
afro-americké spirituály).
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

7. 4. Saxofonové kvarteto ze Zličína pod vedením Romana krásy 
(na programu skladby od baroka po jazz). Refektář, vstupné dobrovolné, 
od 16.00 hod.

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 březen 2016



PROGRAM BŘEZEN 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: 702 202 097, e-mail: info@pruhon.cz

Charitativní umisťovací 
výstava koček

Mezinárodní výstava koček
Sokolovna Řepy 

LiStOVáNí:  
Kafe a cigárko

Memoriál  
Zdeňka Hrona

Expedice  
Lambaréné

Divadlo pro děti:  
O Zlaté rybě

Taneční pro dospělé - 
začátečníci

Taneční pro dospělé - 
pokročilí

Přijďte si vybrat nového čtyřnohého spolubydlícího! 60 koťat, kocourů a koči-
ček z útulků hledá nový domov. Děti si mohou mezitím něco hezkého vyrobit 
či namalovat ve výtvarných dílnách. Pořádá sdružení Animal‘s o. s. Společen-
ský sál KC Průhon. (vstupné 30 Kč/děti do 10 let s obrázkem zdarma)

Pravidelná jarní výstava koček všech plemen, které budou rozřazeny do 
5 kategorií. V sobotu budou k vidění krátkosrsté kočky z kategorie 3 a 
4. Neděle bude naopak patřit kočkám s dlouhou a polodlouhou srstí z 
kategorií 1 a 2. Sokolovna Řepy. (denní vstupné: dospělí 80 Kč, děti + ZTP 
+ ISIC 50 Kč, rodina - 2 dospělí + 1-3 děti 200 Kč)

Horká knižní novinka z roku 2015 „Historky z hereckého podsvětí“ se stala 
výzvou pro aktéry projektu LiStOVáNí. Kniha získala ocenění Magnesia Lite-
ra. Její autorka, herečka Marie Doležalová, si však původně začala pouze psát 
blog, jen tak pro radost, ale záhy si nacházel stále více příznivců. Ty nejlepší 
pasáže můžete zažít naživo během scénického čtení Kafe a cigárko. Hrají: 
Barbora Jánová, Gustav Hašek. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 80 Kč)

Vzpomínkový večer plný hudby a tance na počest kapelníka Zdeňka Hro-
na, stálého člena kapely Sešlost. Na pódiu zatančí taneční soubor Marietta, 
jehož členky ve věku od 50 do 81 let tančí pro radost nejen sobě, ale i ostat-
ním. Vhodné pro seniory. Společenský sál KC Průhon. (vstupné dobrovolné)

Filmové ukázky a poutavé vyprávění MUDr. Jiřího Plačka, jednoho z účast-
níků legendární cesty do afrického Gabunu v roce 1968. Tehdy se studenti 
lékařské fakulty rozhodli dopravit materiální pomoc do slavné gabunské 
nemocnice lékaře Alberta Schweitzera. Ve spolupráci s KC Průhon večer 
připravují Werichovci. Společenský sál KC Průhon. (vstupné dobrovolné)

Co se stane, když lidská touha potká kouzelnou rybku, která dokáže 
splnit cokoliv na světě? Jak si taková malá rybka poradí s velkými drápy 
lidské chtivosti? Na závěr si děti budou moci vyrobit mořská chřestidla 
nebo rybičky. Vhodné pro malé i velké diváky. Délka 45 min. Pruhované 
panenky. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 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
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Divadlo pro děti: Jarní 
dračí pohádka

Divadlo pro děti: O Budu-
línkovi a Smolíčkovi

Široko daleko bývala samá rovina, ale jednoho dne se tu zničehonic ob-
jeví velký kopec. A ne jen tak ledajaký! Kopec je ve skutečnosti malé dračí 
děťátko, které zabloudilo. Pomocí písniček a didaktických prvků ho na-
učíme všechno, co by mělo znát. Délka 40 min. Divadlo Rolnička. Spole-
čenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Budulínek má alergii na hrášek, Smolíček pacholíček je ve skutečnosti 
pěkný pacholek a jelen se nám zamiluje do jedné z jezinek. Nejen, že 
jsme smíchali 2 pohádky do jedné, ale navíc jsou celé naruby. Interaktiv-
ní představení s loutkovými prvky je vhodné pro děti od 3 let. Klaunské 
divadlo Jeníčka a Mařenky. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

05
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Výstava: Nenad Djapić 
Mezičas

Prodejní výstava představí průřez tvorbou výtvarníka, spisovatele, dramati-
ka, režiséra a milovníka tanga v jedné osobě – Nenada Djapiće. Nenad Dja-
pić je původem z Jugoslávie a nyní žije a tvoří v Praze a v Berlíně. 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

01

Výstava: SUPŠ - Ruční 
práce hlavou

Prodejní výstava prací studentů oboru Propagační grafika a oboru Design 
nábytku a interiéru Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Praze 3. K vidění budou autorské knížky, origi-
nální leporela, interiérové dekorativní postery, jedinečné obaly a prostorové 
objekty. Většinu vystavených prací je možné zakoupit na recepci. Výstava je 
prodloužena do 23. března 2016. 1. NP KC Průhon. (vstup zdarma)

PO-PÁ 9 - 19 
SO 9 - 13

01
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V bývalém skotském klášteře v řezně je 700 let starý gotický kříž. 
Před několika lety byl renovován a v záhlaví Ukřižovaného se v duti-
ně našla kovová schránka. Restaurátoři ji otevřeli a nestačili se divit. 
nalezli ohněm zlacený email (ne e-mail :-). má formu motýla. Zná-
zorňuje Ježíše krista ukřižovaného a pod křížem marii a Jana. To je 
fascinující myšlenka. Ukřižovaný odlétá na motýlích křídlech. motýl 
je prastarý symbol proměny. 
Tak, jak housenka opouští hrob zámotku jako motýl, který odlétá, tak 
si člověk představoval proměnu smrti v život! Ze smrtelné strnulosti 
život, z mdlého kokonu překrásný motýl!
Symbol proměny vložil středověký umělec do sochy Ježíše krista do 
záhlaví – ten který visí na kříži má v mysli zmrtvýchvstání. To je posel-
ství Velikonoc: Lidé, mějte v mysli zmrtvýchvstání! když nevíš jak dál, 
měj v mysli, je tu někdo, kdo ti ukazuje cestu… když ti docházejí síly, 
mysli na to, je tu někdo, kdo tě táhne… když stojíš před nepřekona-
telnou zdí, mysli na to, je tu někdo, kdo ti otevřel dveře…
Víra ve vzkříšení je neuvěřitelná! Poselství této víry o vzkříšení ukři-
žovaného překračuje normální lidskou zkušenost a vede člověka dál. 
Vzkříšení je krok evoluce, kterou s námi zamýšlí bůh. Vzkříšení je vlo-
ženo do programu budoucnosti lidstva. Velikonoční víra má také své 
následky: Je jím proměna. Dává odvahu k renovaci vlastního a spo-
lečného domu života. Ví, že základy tohoto domu jsou neotřesitelné, 
neboť je založil bůh. Víra proměňuje a infikuje statečností, když se ne 
hned vše člověku daří. Je odolná vůči všeobecné mrzutosti, úzkopr-
sosti a mentalitě, která přiříká vinu někomu jinému. Velikonoční víra 
dává odvahu žít velikonočně. 
Přeji nám všem, abychom tuto perspektivu velikonoční víry přijímali. 

Daniel P. Janáček O. Praem.

Velikonoční zamyšlení

Kostel sv. Rodiny

✿  Zelený čtvrtek 24. 3. – Mše na památku Večeře 
Páně, 18 hod., po ní agape v jídelně 

❀ Velký pátek 25. 3. – Křížová cesta 15 hod., obřady 
Velkého pátku 18 hod., křížová cesta na Petřín, 
sraz u strahovské baziliky 21 hod.

✿  Bílá sobota 26. 3. – Vigilie Velké noci, 21 hod. 

❀  Velikonoční neděle 27. 3. – Mše z Božího hodu, 
9.00 hod., velikonoční nešpory 18.30 hod.

✿  Velikonoční pondělí 28. 3. – Mše, 9.00 hod. 

Kostel Panny Marie Vítězné

❀  Květná neděle 20. 3. – Mše, 11.00 hod.

✿  Zelený čtvrtek 24. 3. – Mše na památku 
Večeře Páně, 17.30 hod.

❀  Velký pátek 25. 3. – Velkopáteční obřady, 
17.30 hod. (předtím v 17 hod. modlitba Křížové 
cesty v ambitu u kostela)

✿  Bílá sobota 26. 3. – Velikonoční vigilie, 18.30 hod.

❀  Velikonoční neděle 27. 3. – Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně, 11 hod.

✿  Velikonoční pondělí 28. 3. – Mše, 11 hod. 

Kostel sv. Kříže
(při železniční trati nad Bílým Beránkem)

❀  Velikonoční neděle 27. 3. – Velikonoční 
bohoslužba, 9.00 hod.

(V tomto kostele se konají bohoslužby  
celoročně každou neděli od 9.00 hodin. 
Kostel je vytápěn a ozvučen.)

bohoslužby o Velikonocích

HuDiLaS z. s. 

při ZŠ genpor. Fr. Peřiny vás srdečně zve na

Večer přímo 
muzikálový III.
pořádaný u příležitosti MDŽ 

15. 3. 2016

Těšit se můžete na nejznámější melodie 

z muzikálů Limonádový Joe, Chicago, 

Cats, Noc na Karlštejně, Mary Poppins atd.

Sokolovna Řepy od 19 hod.
Vstupné 150 Kč.



V podvečer 4. února se v kulturním centru Průhon konala vernisáž výstavy 
s názvem mezičas. Autorem obrazů je umělec původem z Jugoslávie nenad 
Djapić, který v současné době žije a pracuje v Praze a v berlíně.
Jeho tvorba je ovlivněna pobytem v západní Africe, jednotlivá díla skrývají 
také náznaky pozdní gotiky, art brute, dokonce i reklamy. Večer zahájil 
ředitel kC Průhon mgr. Aleš koutný, mbA., který následně předal slovo 
starostce mgr. Jitce Synkové, kurátorovi výstavy Ing. Ivo Janouškovi, CSc. 
a samozřejmě také autorovi nenadu Djapićovi. Výstavu můžete navštívit 

až do 23. března a věřím, že vás opravdu zaujme. některé 
obrazy jsou ovlivněny i umělcovou velkou láskou, kterou je 
tango argentino. 
Právě proto po zahájení výstavy následoval v sále kulturní-
ho centra taneční večer v rytmu tanga – milonga. Večer pro-
běhl za doprovodu kapely Sin Rumbo, která hrála na klavír, 
housle, bandoneon, cajon a kontrabas. návštěvníci tak měli 
možnost zaposlouchat se do vábivých melodií, vyzkoušet 
si některé taneční kroky či se jen nechat unášet krásou to-
hoto jedinečného tance. Taneční večer zahájil osobně ne-
nad Djapić s partnerkou, společně zatančili krásné tango, 
kterým pomyslně otevřeli taneční parket pro všechny ostatní 
tancechtivé páry.
Rozhovor s umělcem, který se věnuje nejen výtvarnému umě-
ní, ale je také filmovým režisérem, dramatikem a spisovate-
lem si můžete přečíst na straně 10. 
nenad Djapić měl mnoho samostatných výstav v Praze, 
berlíně či Postupimi. Jeho velkoformátové kompozice na 
téma Adam a eva mohli obdivovat návštěvníci pankrácké City 

Tower v letech 2013 – 2015. Z bohaté filmové a dramatické tvorby nenada 
Djapiće můžeme jmenovat např. film nevenina dlouhá cesta (2001), Tak se 
tančí tango argentino v Praze (2008), můj pradědeček čingischán (2011, 
spolurežie s manželkou Pavlou Frýdlovou) nebo Senioři na cestách (2012).
Je také autorem divadelních textů – např. Vídeňský hřích (2012, 2. cena 
v soutěži A. Radoka), Tango demente (2013, 2. cena v soutěži divadla 
na Provázku) nebo Optimalizace Racka (2014).

-ras-
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Přijďte zhlédnout jedinečnou výstavu v KC Průhon

Foto: -ras-

Zástupci vedení naší městské části – tedy starostka Jitka Synková, její zá-
stupci martin marek, Jaroslav hájek a Jiří masopust společně s vedoucím 
Odboru správy obecního majetku Jaroslavem červeným a tajemníkem úřadu 
Lubomírem němejcem absolvovali ve středu 17. února prohlídku krizových 
bytů v naší městské části. S kompletním systémem postupu řešení mimo-
řádných situací je pečlivě seznámil vedoucí krizového řízení Pavel Soural.
Prohlídka krizových bytů začala v makovského ulici, kde se nachází byt pro 
tři osoby, který nabízí nejen lůžka k přespání, ale také sociální zařízení 
a kuchyň, kde je možné nalézt i základní potraviny. Stejně tak jsou vyba-
veny i další dva byty v nevanově ulici, které disponují dalšími osmi lůžky. 
V případě nouze by bylo možné tyto kapacity ještě navýšit instalováním 
přidaných matrací. Ve srovnání s některými městskými částmi je vybavení 
našich krizových bytů téměř nadstandardní.

Zástupci vedení následně prodiskutovali všechny možnosti využití těch-
to bytů, podrobnosti postupu v krizových situacích i systém nepřetržité 
součinnosti mezi Operačním střediskem krizového štábu hl. m. Prahy 
a mč Praha 17. byla stanovena organizační opatření k zabezpečení pří-
tomnosti uvolněného člena zastupitelstva mč Praha 17 nebo pověřeného 
zaměstnance Úmč při řešení následků mimořádné události.

Přesto si přejme, aby tato opatření nikdy nemusela být použita!
-ras-

Jsme připraveni i na mimořádné situace

Foto: -ras-

Vernisáž zahájili ředitel KC Průhon Aleš Koutný, starostka Jitka Synková, kurátor 
Ivo Janoušek a sám autor Nenad Djapić.

Foto: -ras-
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V podvečer 25. ledna 2016 se opět sešli zástupci z jednotlivých voleb-
ních okrsků naší městské části se členy vedení radnice na svém pravidel-
ném setkání, které se vždy koná začátkem nového čtvrtletí.
Za vedení radnice se zúčastnila starostka mgr. Jitka Synková, místosta-
rosta martin marek, tajemník úřadu Ing. Lubomír němejc a vedoucí 
Odbo ru životního prostředí a dopravy RnDr. milan Svítek. Role moderá-
tora se opět ujal vedoucí Odboru správy obecního majetku bc. Jaroslav 
červený. 
Diskuse byla velmi pestrá a témat bylo mnoho. Ústředním bodem bylo 
jednoznačně životní prostředí a vše s ním související. řešily se kontejne-
ry, svoz biologického odpadu, skla, kovové odpady, hovořilo se o mož-
nosti vybudování veřejných záchodků. Velkým tématem byli, tak jako 
vždy, pejskaři – řešilo se volné pobíhání psů a chování jejich majitelů, 
psí exkrementy, kontrola povinných čipů, ale především reálná možnost 
penalizace prohřešků. Jak vidno, toto téma občany naší městské části 
nejen velmi zajímá, ale především trápí. Dalším z diskutovaných bodů 
byl také přechod pro chodce u normy, z hlediska jeho bezpečnosti. ho-

vořilo se i o výstavbě Sportovního centra na Chobotě nebo protihlukové 
stěně při ulici Slánská. Oba tyto body jsou skutečně zásadní, o novin-
kách týkajících se protihlukové stěny se dočtete na straně devět.
Další setkání řepského Poradního sboru proběhne opět za tři měsíce.

-mish-

řepský Poradní sbor se sešel již po šesté

Foto: -mish-

Odcházet není nic těžkého
… ani smutného, když po vás zůstává dobrá a záslužná práce. V lednu 2016 
jsem po patnácti letech skončila s funkcí předsedkyně klubu seniorů Prů-
hon. Tuto práci jsem dělala ráda a vždy se ji snažila vykonávat svědomitě. 
byly to krásné chvíle budování klubu, kam by každý chodil rád a kde by mu 
bylo dobře. mé poděkování proto patří všem členům, kteří mi s touto prací 
pomáhali, věnovali jí desítky hodin práce ze svého volného času a aktivně 
se zúčastňovali všech akcí. bez jejich obětavosti bychom nikdy nedosáhli 
takových úspěchů a nezařadili se mezi nejlepší seniorské kluby v Praze.
Dovolím si shrnout naši činnost alespoň za posledního půl roku. S radostí 
jsme přijali nabídku ředitele Centra sociálně zdravotních služeb Jindřicha 
kadlece na návštěvu ministerstva práce a sociálních věcí, kde jsme se se-
tkali s ministryní marksovou a mohli si s ní popovídat. V červnu jsme osla-
vili 25. výročí založení klubu, navštívili český krumlov s jeho malebnými 
uličkami a zámkem. V srpnu se naše seniorky zúčastnily rekreace ve Vysoké 
nad Jizerou, navštívily Rokytnici a bozkovské dolomitové jeskyně. V říjnu, 
při oslavách svátku seniorů, nás navštívil zástupce starostky Jaroslav há-

jek, který nám poutavě vyprávěl o starých řepích. byli jsme na koncertě 
evy a Vaška a potěšili se při setkání s Valerií Zawadskou. A také v divadle 
U Valšů a v Technickém muzeu. 1. prosince nám jako každý rok zazpívaly 
a zatancovaly děti s paní učitelkou kalinovou. navštívili jsme výstavu čes-
ká olejomalba. na konci roku jsme dokonce zavítali do zahraničí, a to do 
norimberka. Se starým rokem jsme se rozloučili slavnostním obědem ve 
sportovním klubu u Sklíčka. nechyběli zástupci Centra sociálně zdravot-
ních služeb v čele s ředitelem Jindřichem kadlecem, Jaroslavou Šimono-
vou, monikou čermákovou a Janou Štěpánkovou, abychom jim poděkovali 
za to, co pro náš klub za léta naší spolupráce udělali.
Tento článek, jak jsem již v úvodu naznačila, je mým rozloučením s funkcí 
v klubu seniorů Průhon, ve kterém jsem prožila kus svého života, poznala 
mnoho báječných lidí, kteří mně pomáhali, a pro mě bylo ctí s těmito lidmi 
dlouhá léta spolupracovat. Odcházím v době, kdy klub dobře pracuje a kro-
mě předešlých úspěchů se stal v posledních dvou letech i dvojnásobným 
držitelem titulu Senzační klub. nové předsedkyni i klubu přeji, aby se mu 
nadále dařilo a pokračoval v aktivní dobré práci, která mu přinesla tolik 
úspěchů.

Jana Tvrdková

Oslava řepských jubilantů
Odpoledne dne 18. února 2016 bylo ve znamení oslavy řepských jubilantů. 
Ti se sešli v prostorách kC Průhon ve 14 hodin, kde na ně již čekali zástupci 
občansko-správního odboru, kteří, jako vždy připravili každý detail s peč-
livostí sobě vlastní. na květinami vyzdobených stolech čekalo na hosty 
občerstvení a slavnostní atmosféru doladilo kouzelné vystoupení žáků 
muzikálového kroužku ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny pod vedením jejich učitele 
miroslava maxanta. Tentokrát děti představily svými písničkami hlavně no-
vě připravovaný muzikál s názvem kominíček, který se ve zmiňované škole 
pilně nacvičuje. Po vystoupení již následovaly gratulace od starostky Jitky 
Synkové, která všem jubilantům předala drobné dárky a kytičku a přede-
vším popřála do dalších let v řepích hodně zdraví a síly.

Svá jubilea oslavili:
Laňová marie, klokočková Jarmila, hrušová Štěpánka, hofmanová Jiřina, 
nekvasil miloslav, Šlejtrová Vlasta, Vocetková Dagmar, holan miloslav, 
Chalupa karel, Vrábek Rudolf, mošnová Jiřina, Candráková Jana, Candrák 

Viliam, kleisner Stanislav, kubát Rudolf, Rusnák Peter, Duchoň Vladi-
mír, kubíček miloslav, matoušek Josef, Pošíková Stanislava, Soós ernest 
a Prcha lová hana.                                                                                           -mish-

Foto: -mish-
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První vítání nových občánků v letošním roce

Foto: -ras-

Novými občánky se stali: 
Adéla komárková, Jakub kadlec, 
Lucie mačková, magdalena hanusová, 
Adam Pačes, David malimánek, Zara Frantová, 
Filip řehák, barbora mitáčková, Adam Šlechta, 
Adam bareš, matyáš Pospíšil, nela Pokorná, 
Vojtěch Zeman, elizabeth konířová, 
Fatima marie harb.

-ras-

(

Dopoledne 9. února patřilo na řepské radnici našim nejmen-
ším dětem. konalo se zde první vítání občánků v letošním 
roce. Samozřejmě i tentokrát byl celý obřad organizován ma-
trikářkami z Odboru občansko správního.
Zahájení již tradičně patřilo starostce Jitce Synkové, která 
popřála našim nejmenším občánkům hodně zdraví, lásky a ra-
dosti v životě. Jejich rodičům pak hodně trpělivosti, tolerance 
a hlavně dostatek času, který by mohli svým dětem věnovat.
Veselé vystoupení zajistily holčičky z mateřské školy Pastelka 
se svou paní učitelkou kaulovou, které přítomným zazpívaly 
a zarecitovaly veselé pásmo písniček a básniček.
Pak již přišly na řadu gratulace, maminky obdržely kytičku 
a malý dárek s pamětním listem. Ani tentokrát nechybělo 
společné fotografování. Fotografie a záznam na DVD, který 
všichni přítomní obdrží, budou jistě milou vzpomínkou na 
slavnostní dopoledne.

Po poměrně hektickém únoru nás čeká klidnější březen. máme za sebou 
malování v herně, proběhlo několik zajímavých přednášek, dětské diva-
dýlko a na některých školičkách jsme si užili také karnevalovou atmo-
sféru. Tohle všechno už je za námi a nyní se těšíme na jarní prázdniny 
a na trochu odpočinku na horách. mateřské centrum bude proto v době 
jarních prázdnin Prahy 6, tj. od 7. do 11. března, uzavřené. Děkujeme 
za pochopení. 
Také montessori hrátky budou v březnu odpočívat a nabírat sílu a inspi-
raci pro další setkávání. Uskuteční se pouze jeden pátek a to 18. 3., tak 
si včas zamluvte své místo.
A ten samý víkend proběhne také jarní burza oblečení, na kterou vás 
srdeč ně zveme. Plánujeme letos rozšířit čas určený pro nakupování, 
o všem vás budeme včas informovat. Systém bude stejný jako v minu-

lých letech – kdo máte zájem prodávat oblečení po svých dětech, napiš-
te nám na email mcrepik@gmail.com, obratem vám přidělíme prodejní 
kód. A na nákupy potom vezměte všechny kamarádky!
Velikonoce potom oslavíme s dětmi minidílničkami a také „honem na 
vajíčka“, který již tradičně pořádá Pochodeň Praha na řepské louce.

Užijte si poslední dny na horách a těšme se společně na jarní sluníčko!

Michaela Záleská,
MC Řepík

MC Řepík – Velikonoce jsou za rohem

Foto: -ras-
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Že není matematika pro děti strašidlem, potvrzují žáci z pátých tříd 
ZŠ Jana Wericha. Zapojili se do řešení úloh matematické olympiády 
a sedm z nich postoupilo do obvodního kola této soutěže. Tam se setkali 
s dalšími 109 žáky z 18 škol Prahy 6 a mezi 41 úspěšnými řešiteli byli 
hned dva. max Inchin z 5. A se umístil na 1. – 2. místě (stejný počet 
bodů měli 2 soutěžící) a Lucie kinkorová z 5. b byla na 4. – 6. místě. 
koncem ledna čekalo páťáky další matematické klání – školní kolo 
Pytha go riády. Té se zúčastnilo 45 žáků, z toho byly čtyři žákyně ze 4. b.  
A jak soutěž dopadla? Do obvodního kola postupuje pět soutěžících. 

Jsou to opět max a Lucie, k nim přibyli Šimon Žán a Albert kadeřábek 
z 5. b a velkým překvapením je postup žákyně 4. b Jitky Smékalové. 
Všem držíme palce a věříme, že budou i nadále úspěšní.
A to ještě není všechno! V polovině února čeká žáky 4. – 9. ročníků škol-
ní kolo mezinárodní matematické soutěže Pangea. Škola se této soutěže 
účastní již třetím rokem a letos je přihlášeno 188 žáků. A v dalších měsí-
cích si někteří žáci 4. a 5. tříd ještě „odskočí“ vypočítat několik matema-
tických úloh do soutěže Šikulka a Šikula do Základní školy červený vrch. 

Mgr. Jiřina Mariničová

ZŠ genpor. Fr. Peřiny

ZŠ Jana Wericha

Čištění budek pro ptáky 
V roce 2013 se naše škola zapojila do projektu „Zvyšování hnízdních 
možností ptáků ve spolupráci se školami“, který pořádá organizace 
Orni ta. Cílem je zvýšení ekologického vědomí, prohloubení vztahu dětí 

k přírodě, podpora a rozvoj environmentálního vzdělávání ve školách 
s důrazem na ornitologii. každým rokem provádějí pracovníci Orni-
ty kontrolu jednotlivých budek, fotografování nových hnízd, vajíček, 
kroužkování mláďat. V areálu naší školy bylo zavěšeno celkem 16 očíslo-
vaných budek, každou si na mapě Google můžete najít a zjistit, kdo v ní 

hnízdil v roce 2014 i 2015. Po skončení sezóny dojde k vyčištění starých 
hnízd a to letos připadlo nám.
A jak vypadala naše práce konkrétně? Páni školníci nám budky ze žebří-
ku snesli na zem a my jsme mohli začít. Vyzbrojeni rukavicemi, rouška-
mi, špachtlemi a smetáčkem jsme jednotlivé budky otevřeli. Po nezbyt-
né fotodokumentaci následovalo pečlivé vyčištění jednotlivých budek, 
paní učitelka krauseová nám popsala složení jednotlivých hnízd, jakých 
materiálů bylo k výstavbě hnízda použito. Dozvěděli jsme se spoustu no-
vých informací. Do práce se zapojili žáci 1. i 2. stupně naší školy, ať už 
v rámci prvouky, přírodovědy nebo přírodopisu. 
čištění budek bylo pro všechny děti zajímavé a poučné. Přejeme novým 
obyvatelům našich budek pěkné bydlení.

Mgr. Jaroslav Mevald, Mgr. Lucie Krauseová 

Základní škola Jana Wericha se může od začátku tohoto roku pochlu-
bit elektronickou schránkou důvěry. klasická schránka důvěry nese řa-
du nevýhod. Žák se mnohdy bojí, že bude ostatními viděn, jak vhazuje 
vzkaz do schránky. nebo dítě vzkaz nepodepíše, a proto se mu pomo-
ci odborníka nemusí z důvodu anonymity vzkazu dostat. elektronická 
schránka důvěry proto nabízí pozitiva, která ze zmiňovaných negativ 
přímo vycházejí. Žáci i rodiče mohou zasílat i zcela anonymní vzkazy, 
na které dostanou odpověď. Schránka je adresovaná přímo metodikovi 

prevence a její obsah je považován za zcela důvěrný. Dnešní žáci jsou na 
online komunikaci zvyklí, a dokonce ji při problémech vyhledávají jako 
první. Proto lze očekávat, že online aplikace bude využívanější alterna-
tivou ke klasické schránce, která ovšem na naší škole zůstane i na dále. 
Doufáme, že díky elektronické schránce důvěry budeme nápomocni 
všem, kteří se potřebují svěřit. Víme totiž, že největší problém je ten, 
který se neřeší.

Mgr. Eva Vojtíšková, Školní poradenské pracoviště

Foto: Archiv školy

Největší problém je ten, který se neřeší

Páťáci se matematiky nebojí!

Foto: Archiv školy
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Karneval ve školní družině
Ve středu 12. 2. 2016 jsme uspořádali již tradiční karneval pro děti, na kte-
rém se tančilo a soutěžilo. Děti si vyzkoušely, jaké to je prolézat obručí bez 
pomoci rukou ve družstvu a stavět sněhuláka z hula kruhů a kuželů. Všem 
se naše masopustní zábava líbila a již se těší na další.

Vychovatelky ZŠ genpor. Fr. Peřiny, ul. Laudova

Foto: Archiv školy

HON ZA

VELIKONOÈNÍMI VAJÍÈKY

26. BREZNA 2016

10:00

LOUKA

PRED ÚMÈ¡

Více informací naleznete na webu www.pochoden-praha.cz

KULTURNE-ZÁBAVNÉ

DOPOLEDNE PRO DETI A RODIÈE

¡
¡

Na louce pred úradem MÈ Prahy 17 v �alanského
ulici jsme pro Vás pripravili dopolední venkovní

akci pro deti a rodièe.
Mu�ete se te�it na ruzné hry, soute�e, workshopy

s velikonoèní tematikou a drobné dárky.

¡ ¡
¡

¡
¡ ¡

Zápis do 1. tříd ZŠ proběhl
V naší městské části letos probíhaly zápisy budoucích žáků prvních tříd ve 
dnech 3. a 4. února. k zápisům do našich základních škol přišlo 287 dětí. 
Celkem 191 prvňáčků pravděpodobně uvítají v Základní škole genpor. 
Fr. Peřiny – 144 z nich bude docházet do školy v Socháňově ulici a 47 dětí 
zamíří do školy v Laudově ulici.
Do Základní školy Jana Wericha by mělo nastoupit 96 dětí. Přesné počty 
prvňáčků, kteří 1. září vstoupí do bran základních škol, se ještě mohou 
drobně lišit v závislosti na počtech dětí, které budou mít školní docházku 
o rok odloženu. Předpokladem však je, že v ZŠ genpor. F. Peřiny pracoviště 
Socháňova bude otevřeno šest prvních tříd, v pracovišti Laudova dvě třídy 
a ZŠ Jana Wericha v září otevře čtyři první třídy.
Zápisy budoucích žáčků provázela již tradičně lehká nervozita, ale také 
spousta těšení – a to jak na straně dětí, tak rodičů. budoucí prvňáci mu-
seli při zápisu prokázat znalost svého jména a příjmení, základních barev, 
tvarů, zvládnout jednoduché počítání, vybarvování, či vystřihování.
Všem dětem držíme palce, ať se jim ve škole daří i líbí a ať domů nosí jen 
samé jedničky! -ras-

ZUŠ BLATINY ZVE NA KONCERT

Děkujeme za pomoc ve 
třídě 3. C ZŠ J. Wericha
V naší třídě je hodně dětí s individuálním vzdělávacím programem. V sou-
časnosti ve třídě pracuje i asistentka pedagoga. Tato situace vyžaduje 
nejen speciální vyučovací přístupy k dětem, ale i úpravu třídy. O pomoc 
jsem požádala maminku jedné žákyně, Ing. arch. Zuzanu krejčí, která nám 
zdarma graficky navrhla třídu tak, aby se ve třídě všichni žáci cítili dobře 
a následně také zajistila realizaci. Dobrovolníky této akce se stali paní ku-
želová, paní Zhuková, pan Štětina, pan Grygorash, pan krejčí a jeho dcery 
klárka a kristiánka. O víkendu dne 7. února od brzkých ranních hodin se 
začalo pilně pracovat.  V pondělí se děti nestačily divit. Přibylo mnoho no-
vých nástěnek, byl vytvořen klidový koutek, kde si mohou děti o přestávce 
hrát různé společenské hry, ve vyučovací hodině je koutek využíván pro 
individuální výuku. k velkému poděkování se připojuje i ředitelka školy 
mgr. Zuzana martinovská, která si velmi váží dobrovolnické práce rodičů.

PhDr. Pavla Šimůnková, učitelka
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Předškolní děti v mateřské škole bendova se letos učí lednímu bruslení na 
zimním stadioně hvězda. Přihlásili jsme je do projektu „Škola bruslení“, kte-
rý připravila Veřejná sportovní akademie za podpory magistrátu hl. m. Prahy. 
V rámci tohoto projektu se děti učí pod vedením učitelek a kvalifikovaných 

trenérů VSA. naše děti jsou velmi 
šikovné, jejich všeobecná  pohybo-
vá průprava ve školce jim umožňuje 
rychlé pochopení a zvládnutí nové 
pohybové dovednosti na bruslích. 
Cílem výuky je naučit děti základům 
ledního bruslení, dodat jim sebe-
vědomí z nové činnosti a podpořit 
radost z pohybu. Projekt je doto-
ván z projektu eU, výuku mají děti 
zdarma, rodiče přispívají pouze na 
smluvní dopravu a 20 kč za lekci na 
provoz zimního stadionu. brusle 
mají děti vlastní, paní učitelky, 
paní provozní a ochotní rodiče 
pomáhají při nasazování bruslí 
a rukavic. Dětem se tato pohybová 
aktivita moc líbí. 

Lední bruslení je velmi oblíbený sport nejen pro děti, ale i pro dospělé. 
Podporujeme tím aktivní rodinnou zábavu, protože většina rodičů pak 
s dětmi bruslí i o víkendu.

Ivana Panochová

Foto: Archiv školy

Ve čtvrtek 4. února a ještě následující čtvrtek 11. února proběhl v ZŠ Dědi-
na přebor Prahy 6 ve šplhu. Z naší školy se zúčastnilo 20 žáků z I. stupně 
a 16 žáků II. stupně. Všichni zaslouží velkou pochvalu, protože jsme se 
umístili ze škol celé Prahy 6 na krásném 3. místě. mezi naše nejúspěšnější 
„šplhouny“ patří: Šimon Víteček, karolína kubištová, Gabriela Šlehofe-
rová, David marek a Aneta Pokorná, kteří vybojovali bronzové medaile. 
Druhé místo a stříbrnou medaili si z přeborů přivezli: matěj horálek, Lu-
cie Fraisová, Františka Götzová a Linda Pitrmanová. Zlatou medaili a titul 
přebornice Prahy 6 ve šplhu si svým nejrychlejším výkonem zasloužily Rosa 
Podařilová a kateřina Adámková. 
Všem závodníkům blahopřejeme, děkujeme za příkladnou reprezentaci 
školy a naší městské části Praha 17.

Mgr. Romana Špaleta

Žáci z „Peřinky“ vybojovali bronz

Děti ve třídě „kytiček“ v mateřské škole Socháňova se do světa pohádko-
vých knížek vydaly přímo stylově. Paní učitelky jim totiž přichystaly po-
hádkový projekt s názvem „Knížka je můj kamarád aneb otvíráme dětem 
svět dětské literatury.“ 

„Knížka je náš kamarád a učí nás poslouchat.
Soustředit se, pamatovat, hezké věci objevovat.
Sám si všechno představovat, přemýšlet a namalovat.“

každý měsíc na děti čeká jedna známá pohádka, kterou si budou nejen vy-
právět, ale i hrát, zpívat, tančit a malovat. Že to hned v únoru byla „červená 
karkulka“ se dalo uhádnout nejen podle mnoha přinesených knížek právě 
s touto pohádkou, ale i podle nádherné rekvizity vytvořené paní učitelkou 
Janičkou. Spolupráce s rodiči byla skvělá, takže se na jedno dopoledne 
všechny děti proměnily v červeně oblečené „karkulky“ a v chlapce s „vlčím 
ocáskem“. maminky, které přichystat ocásek pozapomněly, to neváhaly 
rychle napravit, odepnuly si z kapuce kožešinový lem a „vlčí ocásek“ byl na 
světě. nechyběla ani ochutnávka opravdové bábovky. na závěr si děti za 
pomoci svých učitelek zhotovily papírové čepečky a obrovské vlčí uši, a pak 
už se konečně veselý pohádkový průvod s patřičným hudebním doprovo-
dem  mohl vydat na procházku celou „kytičkovou“ školkou.

Celá pohádka se náramně vydařila, děti byly nadšené a už teď se těší zase 
za měsíc na další hezkou pohádku. 

Hanka Karešová, Jana Jindřichová

Foto: Archiv školky

Pohádkový projekt v Mateřské škole Socháňova 

Foto: Archiv školy

Předškoláci na bruslích
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Volejbalové soutěže se přesunuly 
do závěrečných fází!
V lednu a únoru pokračovaly všechny volejbalové soutěže. Družstvo 
mladších žákyň si neustále drží účast ve druhé lize a jeho celkové 
pořadí okolo sedmého místa v pražském přeboru poukazuje na jeho 
výkonnost, ovlivněnou mládím a menšími zkušenostmi. některé jeho 
hráčky již však hrají v soutěžích vyšších věkových kategorií. Pokračuje 
také soutěž v minivolejbalu. Tam naše nejmladší volejbalistky předvádí 
skvělé výkony a dokazují, že i v této kategorii má Sk Španielka velké 
talenty, které by jednou v budoucnu mohly skvěle nahradit nejlepší 
hráčky v extralize. Při posledním soutěžním turnaji družstvo „A“ bylo 
jen malý krůček od postupu do nejvyšší ligy této soutěže. O tento krok 
se ještě může pokusit v závěrečném mistrovském turnaji. 
Družstvo „b“ si stále drží pozici okolo ligy páté (celkem je osm lig). 
V tomto družstvu se ohrávají naše nejmladší volejbalistky a zkouší 
tak svoje první zápasové krůčky. Družstvo starších žákyň si neustále 
udržuje svoji příslušnost také ke druhé lize. Stále si zatím udržují 
celkové šesté místo ve volejbalové lize. 
Ambiciózní družstvo juniorek má v této sezóně jasný cíl a to je po-
stup do extraligy čR. musí se však nejdříve probojovat do finálové 
části 1. ligy. Poté musí postoupit z prvního kola kvalifikace a v zá-
věrečné kvalifikaci skončit do druhého místa. Toto družstvo, vedené 
trenérem Slávkem honzíkem, zatím však potvrzuje roli favorita celé 
1. ligy a v letošním roce ještě neprohrálo a s přehledem vede jednu 
z finálových skupin 1. ligy. Družstvo kadetek předvádí standardně 
dobré výkony a zatím v poklidu proplouvá extraligou a z důvodu 
mnoha zranění se drží na sympatické páté pozici. 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 na-
vzdory svému věku již předvádí kvalitní výkony. Slabší soupeře poráží 
a se silnými je schopné držet krok. někdy si i připíše jejich skalp! 
Jeho výkony jsou však ještě stále velmi nevyrovnané a zatím celkové 
deváté místo poukazuje na jeho nezkušenost a kolísající výkonnost. 
Cílem letošní sezóny je však stabilizovat kádr a sbírat zkušenosti. 
Družstvo žen „b“, vedené hrající trenérkou Lenkou malinkovičovou, 
si zatím v 1. třídě pražského přeboru udržuje pozici okolo třetího 
místa. V tomto družstvu také již pravidelně hrají bývalé žákyně i do-
rostenky Sk Španielka.

POSLEDNÍ VÝSLEDKY 1. LIGY JUNIOREK:
Španielka –  Jihlava 3:0 a 3:0
hlincovka –  Španielka 0:3 a 1:3
Španielka –  mikulova 3:0 a 3:0

POSLEDNÍ VÝSLEDKY EXTRALIGY KADETEK:  
Španielka –  Ostrava 3:2 a 3:0
h. králové –  Španielka 0:3 a 1:3
Španielka –  kP brno 3:2 a 3:1

POSLEDNÍ VÝSLEDKY 1. LIGY ŽEN:
Španielka –  č. budějovice 3:0 a 3:1
nusle –  Španielka 3:2 a 3:2
Španielka –  Žižkov 0:3 a 1:3

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

Jaro se softbalem

S blížícím se jarem se hráčky 
softbalového klubu SC 

Storms Řepy nemohou dočkat 
zápasů na venkovním hřišti 

a začátku herní sezóny.  
Nadšení se prolíná všemi věkovými kategoriemi.  

My se pozastavíme především u mládeže.

Naši nejmenší nás budou i letos reprezentovat  
ve 2. lize celostátní soutěže v Tballu.

Žákyně (do 13 let) se úspěšně probojovaly do Extraligy, 
na domácí hřiště vás srdečně zvou na sklonku léta  

a to 17. a 18. září 2016. Termíny ostatních kol soutěže 
jsou k nahlédnutí na stránkách České Softbalové Asociace  

www.softball.cz .

Kadetky (do 16 let) změří své síly se soupeřkami 2. ligy. Jejich 
dovednosti můžete zhlédnout a atmosféru nasát na domácím 
hřišti 23. a 24. dubna 2016. Další turnaje jsou opět uvedené 

v termínové listině ČSA na stejných webových stránkách.

Za kolektiv trenérů
SC Storms Řepy

Andrea Merxbauerová
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Okénko do řepské historie
V dnešním březnovém okénku do řepské historie se po reakci vás čtenářů ještě jednou vrátím k publikaci dobových pohlednic, 
které u vás vzbudily tak velký zájem. Ten vlastně potvrzuje to, že obrazová historie je vám jaksi bližší, když mě žádáte stále více 
o historická fota. Mnozí i anonymní čtenáři mě prosíte o elektronické přeposlání těchto snímků. Bohužel, všem asi vyhovět 
nelze, a tak se musíte spokojit se snímky z tohoto periodika, které jsou mimochodem také ve velmi dobré kvalitě.

Tato pohlednice s vyobrazením Velké hospody na Bílé Hoře je pro mě 
možná nejcennější tím, že vyobrazuje cenné sbírky z památné bitvy 
na Bílé hoře. Ty sbírky, které si moje generace tehdy ještě náctiletých 
pamatuje a které byly chloubou tohoto památného hostince z roku 1628. 
Bohužel, kladu si otázku jako mnoho dalších řepských rodáků – v kterých 
rukou tyto sbírky po znárodnění a různých rekonstrukcích tohoto objektu 
v 70. a 80. letech skončily? 

Jaroslav Hájek, zástupce starostkyPohlednice Bílé Hory kolem 20. – 30. let minulého století.

Na této pohlednici vidíme vlevo nahoře klášter sester boromejek. 
Vedle je kostel sv. Martina s návsí a dnes již neexistujícím rybníkem. 
Dole je Hospoda u Auřadů (tedy bývalá hasičárna) a hned vedle 
původní prodejna „Včela“ (u Měšťanů).

Touto pohlednicí s radostí potěším také zličínské čtenáře. Zde je vyobrazen 
dnes již neexistující hostinec Na Radosti.



Vy, kteří se celý týden těšíte na víkendový výlet za Prahu, snad uvítáte 
dnešní pozvání na finančně, časově i fyzicky nenáročnou procházku či výš-
lap na Zvolskou homoli. milovníci železniční dopravy ji dobře znají alespoň 
z oken vlaku. Je to ten skalnatý vrch na pravém břehu Vltavy mezi Jarovem 
a Vraným nad Vltavou, který je provrtán nejdelším, 393 metrů dlouhým, 
tunelem na trati Praha – čerčany, tzv. Posázavským pacifikem. mimocho-
dem na podzim uplyne 120 let od jeho proražení.
naše putování lze začít ve Vraném, kam dorazíme za 20 minut jízdy vlakem 
z nádraží v braníku. Odjezd o víkendu například v 9.40 nebo 10.41 hod. 
hned u nádraží se napojíme na trasu 5 kilometrů dlouhé naučné stezky 
vedoucí po červené turistické značce. Stezka vznikla v polovině 80. let 
minulého století a v roce 2008 byla obnovena. čeká nás 14 informačních 
tabulí plných zajímavého čtení, obrázků a poučení.
Po kilometru chůze městem vcházíme do lesa. nacházíme se v přírodní re-
zervaci, vyhlášené v roce 1989, která je součástí přírodního parku Střed 
čech. čeká nás asi 500 metrů prudšího stoupání. To je ale jediný náročnější 
úsek našeho výletu. Po chvíli staneme na otevřené planině poblíž vrcholu 
homole (373 m. n. m.). kousek od sloupu vysokého napětí je altánek, kde 
si můžeme odpočinout a doplnit kalorie. Opustili jsme červenou značku 
a držíme se značky naučné stezky.

Další půl kilometr je nádhernou procházkou po 
hraně náhorní plošiny s výhledy na Vrané, Cuk-
rák a majestátný tok Vltavy. Vpravo jsou dubo-
-habrové háje, vlevo se na skalách uchytily břízy, 
borovice a vřes. V místě, kde se naučná stezka 
prudce stáčí doprava z ní sejdeme a vydáme se 
asi 250 metrů po pěšině na ostroh nad řekou, na 
němž je betonový pozůstatek po stožáru vyso-
kého napětí. Odtud je snad nejkrásnější výhled 
na Vrané, kamenolom na Zbraslavi a Prahu. Po-
hybujme se zde opatrně – chybný krok by mohl 
vést k neštěstí!
Vrátíme se zpět na naučnou stezku a mineme 
další altán a další informační panel. Po chvíli 
se stezka rozdvojuje. Doprava bychom se vráti-
li zpět k 1. altánu, doleva pokračujeme opět po 
červené, opustíme naučnou stezku a začneme 
prudce klesat traversem po pěšině do Ohrobec-
kého údolí. Jakmile se objeví chatky, klesání se 
zmírňuje a po necelém kilometru staneme u že-
lezniční stanice Dolní břežany-Jarov před por-
tálem tunelu. Pokud ještě nejsme unaveni, nebo 
nám jede vlak až za hodinu, lze si výlet prodlou-

žit půlhodinovou procházkou po cyklostezce podél řeky až na Zbraslav. 
Šťastnou cestu!

Jan Bösser
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KutrovicKá – Co se týče pojmenování, je tato ulice 
v řepích nejmladší. magistrát hlavního města Prahy 
schválil název této přístupové komunikace k nově po-
stavenému bytovému domu 1722/2 a 4 teprve v čer-
venci 2015. Ulice ale vznikla již o několik let dříve a to 
s výstavbou obytného komplexu bělohorské zahrady. 
najdeme ji v horních starých řepích jako odbočku z čis-
tovické ulice za prodejnou Lidl a Scuderia Praha.
kutrovice je malá obec se stovkou obyvatel v okresu 
kladno severozápadně od Slaného. První zmínka o  obci 
je z roku 1360. Asi jediná památka v kutrovicích je ob-
délná pozdně barokní kaplička z poloviny 19. století, 
kterou nalezneme na návsi.

Jan Bösser

KutrovicKá
ŘEPY – PrAHA 6

Foto: Jan Bösser

Foto: Jan Bösser

Foto: Jan Bösser

PRo ŘEPskÉ PAtRIotY

Výlet – Zvolská Homole



PŘIPRAVUJEME NA LÉTO: AkcE TURIsTIc-
kÉhO OddíLU ŤAPkA 2016 - TÁBORY

dOPOLEdNí cVIČENí  
V kc PRůhON – zAČíNÁME 9. 3. 2016!

POBYTOVý LETNí TÁBOR VIkINGOVÉ
PRO děTI 6 – 15 LET

PŘíMěsTský TÁBOR  
zA PIRÁTskýM POkLAdEM PRO děTI Od 1. TŘídY

cVIČENí PO POROdU cVIČENí PRO zdRAVÁ zÁdA 

VOdÁcký PUTOVNí TÁBOR  sÁzAVA
PRO děTI Od 4. TŘídY

•	 Stanový	tábor	pro	děti,	které	mají	rády	přírodu	a	chtějí	si	odpočinout	od	městského	život-
ního	stylu	i	moderních	technologií.	

•	 Základním	motivem	tábora	je	velká	celotáborová	hra	plná	úkolů	a	překážek.	Při	jejich	plnění	
a	překonávání	děti	zažijí	nejen	spoustu	dobrodružství,	ale	získají	i	nové	dovednosti.	

•	 místo:	skautská	základna	u	obce	Šiškovice	v	CHKO	Železné	Hory
•	 termín:	2.	7.	–	16.	7.	2016	
•	 cena:	základní	4.300	Kč	(sleva	pro	sourozence	100	Kč),	zvýhodněná	3.800	Kč	(platná	při	
úhradě	do	1.	5.	2016)

•	 V	ceně	je	doprava,	strava	5x	denně	+	pitný	režim,	odborné	vedení,	zdravotník,	pojištění.

•	 Podaří	se	nám	najít	a	poskládat	všechny	kousky	mapy	se	ztraceným	pirátským	pokladem?	
Zvládneme	všechny	nástrahy	a	překážky,	které	nás	na	cestě	za	pokladem	čekají?	Pokud	
chcete	vědět,	jak	to	všechno	dopadne,	vydejte	s	na	cestu	s	námi.

•	 termín:		1.	8.	-	5.	8.	2016	
•	 cena:	1.500	Kč	
•	 V	ceně	je	jízdné,	vstupné,	odborné	vedení,	pojištění.

•	 Program	pro	maminky	na	protažení	a	posílení	zkrácených		
a	oslabených	svalů	celého	těla.

•	 Zařazena	je	i	relaxační	část,	kde	se	naučíme	“vypnout”	celé	
tělo	pomocí	dechových	technik.	Cvičení	kombinuje	vybrané	
prvky	a	techniky	z	jógy	a	pilates.

•	 středa	9:00	–	10:00

•	 Program	pro	všechny	bez	omezení	věku	na	posílení	a	protažení	
svalů	včetně	těch	vnitřních		tak,	aby	záda	nebolela...	Cvičení	
kombinuje	cviky	z	jógy	a	pilates.	

•	 středa	10:00	–	11:00

•	 Sjíždět	budeme	řeku	Sázavu,	odkud	a	kam	přesně	pojedeme,	bude	záviset	na	skladbě	při-
hlášených	dětí.	Vyzkoušíme	si,	jaké	to	je	kormidlovat	loď	nebo	sedět	na	háčku,	jak	postavit	
stan	nebo	uvařit	polévku	a	to	vše	s	bezvadnou	partou	a	pod	dohledem	zkušených	vodáků.	

•	 termín:	25.	7.	-	29.	7.	2016				
•	 cena:	3.600	Kč	
•	 V	ceně	je	jízdné,	strava,	půjčovné,	poplatky,	vstupné,	odborné	vedení,	pojištění.

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00  Praha 6 - Řepy, telefon: 601 324 846, e-mail: kurzy@pruhon.cz, www.pruhon.cz

A4_kurzy_Brezen_2016.indd   1 22.02.16   14:59



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

•  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

•  STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ za rozumné ceny. koberce, sedačky, 
křesla, matrace a ruční mytí oken. Dále provádíme 
tepování interiérů vozidel. Cena po dohodě a podle 
rozsahu zakázky.  Tel.: 733 291 897

•  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

•        !! 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

•  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

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

•  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

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

•  !!! 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

•  AUTOSERVIS VRÁNA, masarykova 295, Rudná. 
Servis vozů všech značek, www.autovrana.com. 
 Tel.: 603 117 059

•  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

•  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

•  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 

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

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

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

•  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 

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

•  PRODÁM ATYPICKÉ BALKONOVÉ TRUHLÍKY na pěstování 
květin a zeleniny. Rozměry 40x20cm, hloubka 20cm. 
email: rzkatka@email.cz. Tel.: 775 063 836

LÉKAřI

•  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

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

•  MUDr. TOMÁŠ VANĚČEK, praktický lékař pro 
dospělé, přijímá nové pacienty z řep, Zličína a okolí. 
nadstandardní služby včetně vyšetření ekG, stolice 
na krev, CRP přímo v ordinaci, možnost preventivních 
prohlídek po dohodě mimo ordinační dobu. Poliklinika 
řepy, Žufanova 1113, 6. patro. Tel.: 235 310 261

byTy

•  POMůŽU VÁM S PRODEJEM VAŠÍ NEMOVITOSTI.  
 Tel.: 605 500 768

•  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

•  PRODÁM BYT 3+1 VE ŠPANIELOVĚ UL., 5. patro.  
Cena 3 500 000 kč, Rk nevolat! Tel.: 608 551 790

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

INZERCE
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OTVÍRÁME
JIŽ V BŘEZNU!

šenkovna

šenkovna

V novém roce, nová restaurace

Moderní restaurace originální koncept pivovaru Gambrinus
Tankové pivo Gambrinus a ostatní piva Plzeňského pivovaru,  jídla české i mezinárodní kuchyně, denní 
nabídka poledního menu, vnitřní kompletně nový interiér (75 míst, včetně salonku), venkovní krytá zimní 
zahrada (35 míst).  Makovského 1334, Praha 6 – Řepy (dříve „U naftaře“)

ÚKLIDOVÁ FIRMA

1.  Úklidy domácností, domů a rezidencí 
Úklidy kanceláří a komerčních prostor 
Mytí oken, výloh a balkonů 
Čištění koberců a čalounění 
Mytí vozidel a čištění potahů 
Žehlení a mandlování

2.  Zprostředkování hospodyně

3.  Drobné opravy – hodinový manžel 
Drobné šití a opravy, různé šití

4.  Výzdoba interiéru a exteriéru 
Kreativní práce s dětmi, výuka, 
workshopy

5.  Péče o zahrady, stromy a keře

6.  Hlídání psů, psí školka

7.  Ostraha objektů, bezpečný doprovod

8.  Administrativní služby

MAXXimální spokojenost klientů 
je naší prioritou, kvalitní služby  

jsou naším úkolem a cílem:

www.maxxsluzby.cz
Kontakt: 775 230 441

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

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

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

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

michaela.linhartova@praha17.cz,  

radka.salusova@praha17.cz 

redakce@praha17.cz 

Změna e-mailových adres do redakce Řepské 17

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 informuje

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  ú n O R  2 0 1 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

Vyhlášení dotací pro rok 2016

Bílá Hora známá i neznámá

Zápis do mateřských škol

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  ř í J e n  2 0 1 5  |  R O č n í k  2 1  |  Z D A R m A

Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  ř í J e n  2 0 1 5  |  R O č n í k  2 1  |  Z D A R m A

VII. řepská Drakiáda

Nová volba do Poradního sboru

ZŠ Jana Wericha slaví 30 let

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  Z á ř í  2 0 1 5  |  R O č n í k  2 0  |  Z D A R m A

Babí léto: 12. září

Otevření Aktivního lesoparku Řepy: 16. září

Slavata triatlon tour: 13. září

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  l e D e n  2 0 1 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

Zápisy do prvních tříd

Výstavba sportovního centra

Protihluková stěna při ulici Slánská

PF 2016

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  L I S T O P A D  2 0 1 5  |  R O č n í k  2 1  |  Z D A R m A

Co přinese začátek adventu
Změny MHD od listopadu

Dětská atletická liga vyhlášena

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

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

OPRAVY ELEKTRONIKY A PRAČEK
251 610 329   www.opravujeme.cz
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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

FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

MUDr. A. Albertová, MUDr. M. Šuková a MUDr. L. Hrabovská
Přijímáme nové pacienty k registraci. Ordinace praktickéhé lékaře v 3. patře  
Řepské polikliniky. V ordinaci od března vyšetření CRP, INR a StrepTest  
z kapky krve s výsledky k dispozici ihned.

Tel.: 235 302 689, 235 312 734
Návštěvní služba pondělí a středa před ordinační dobou.

MUDr. Hrabovská, MUDr. Albertová
Po: 13:00–18:00, obj 15:30–18:00
Ut:  13:00–16:00, obj 11:00–13:00 

Administrativa 16:00–18:00
St: 08:00–13:00, obj 13:00–15:00
Čt: 08:00–13:00, obj 13:00–15:00
Pá: 08:00–12:30

MUDr. Šuková
Po: 08:00–13:00, obj 13:00–15:00
Ut: 08:00–13:00, obj 13:00–15:00
St: 13:00–18:00, obj 15:30–18:00
Čt:  13:00–16:00, obj 11:00–13:00 

Administrativa 16:00–18:00
Pá: 08:00–12:30

JirkazLandík
608z111z355

LubošzFrajer
603z172z584

www.frajers.cz
info@frajers.cz

Plzeňskáz521/239
Prahaz5,z155z00

Rehapo-masáže
Rehabilitace a masáže – odborná 
péče o Vaše záda a pohybový aparát 
fyzioterapeutkou s bohatou praxí. 
Sleva na první ošetření, výhody  
pro stálé klienty!!!

Více na www.rehapo-masaze.webnode.cz 
nebo tel. 605 429 476

Jedná se o nadstandardní péči,  
kde zákazníci naleznou 
profesionální ošetření 
a individuální přístup.

Adresa: Zrzavého 1084/14, 
Praha 6 - Řepy, 
prostor Elite studia

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

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
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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:

MILOST
CÍRKEV VÍRY

Srdečně Vás 
zveme na 
Sobotní 

Bohoslužbu

WWW. MILOST. CZ

Středa: 19:00 Slovo + Modlitby
Pátek: 18:00 Mládež

Sobota: 10:00 Bohoslužba

Program:

Tel. 234 683 531, 720 524 688
e-mail: 

michaela.linhartova@praha17.cz 
www.repy.cz

Chcete u nás inzerovat?
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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!

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!

✁

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 :)

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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SÍŤ STOMATOLOGICKÝCH KLINIK A ORDINACÍ

Široká pracovní doba
přizpůsobíme se 
potřebám klienta

Přijímáme nové pacienty
komplexní stomatologická 

péče pacientům všech 
věkových skupin

Moderní vybavení klinik
vlastní laboratoř, systém 
CEREC, implantologické 

centrum a 2× ortodoncie

Už i ve Vašem okolí!

TOPDENT JE SÍŤ 
STOMATOLOGICKÝCH 
KLINIK A ORDINACÍ

ve Středočeském kraji a Praze

ORDINACE PRAHA - ŘEPY
Drahoňovského 1
+420 721 208 357

Více na

TOPDENT.CZ

Od preventivních 
prohlídek až po náročné 
stomatochirurgické 
výkony v celkové 
anestezii – cokoli je třeba 
pro zdravý chrup

Bělení zubů
Dentální hygiena
Dentální šperky
Dětská stomatologie
Endodoncie
Estetická stomatologie
Firemní klientela
Implantologie

Laboratorní práce
Ortodoncie
Preventivní prohlídky
Prohlídky ve školách a školkách
Protetika
Sedace a anestezie
Stomatochirurgie
Záchovná stomatologie

REGISTRUJTE SE NYNÍ!

e-mail: praha@topdent.cz


