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Vážení čtenáři,
jaro je tu. Vidím ho kolem sebe v prvních květech. Cítím příjemné teplo jarního sluníčka. Něco mi říká, 
zastav se na chvilku a přemýšlej o životě. Uvědom si, jak krátce žiješ v porovnání s tím, jak dlouho bu-
deš mrtev. Opírej se o krásu života a hledej kolem sebe hlavně klady. Těším se na velikonoční svátky. Na 
chvilku se vrátím do historie a pokloním se všem, kteří pomohli lidstvu v jeho další cestě. Velikonoce 
každý vnímá jinak, ale vždy je to sváteční pohoda. Příležitost k setkávání s lidmi, příležitost k cestová-
ní, příležitost k zastavení se a rozjímání, ale i příležitost k dobročinnosti. Věřím, že i naše Řepská 17 
vám pomůže naladit se na dobrou náladu.

Tomáš Finger

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

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.:
VZALO NA VĚDOMÍ
•  Rozpočtová opatření č. 83 – 92;
•  Výhled předpokládaných investic a velkých 

oprav městské části Praha 17 na roky 2015 až 
2020.

ZRUŠILO
•  Rozpočtové provizorium městské části 

Praha 17 na rok 2015 schválené usnese-
ním Zastupitelstva městské části Praha 17 
č. 000074/2014 ze dne 17. 12. 2014.

SCHVÁLILO
•  Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 

2015;
•  Návrh rozpočtového výhledu městské části 

Praha 17 na roky 2016 až 2020;
•  upravené „Zásady pro poskytování dota-

cí v oblasti sportu, volnočasových aktivit, 
so ciál ních služeb, školství, kultury a péče 
o veřejnou zeleň a životní prostředí“ a vy-
pisuje dotační řízení s termínem vyhlášení 
25. 2. 2015 a uzávěrkou přijímání žádostí 
o dotace do 25. 3. 2015 včetně.

Rada MČ Praha 17 mj.:
SOUHLASILA
•  s připojením městské části Praha 17 ke kam-

pani „Vlajka pro Tibet 2015“ vyvěšením ti-
betské vlajky dne 10. března 2015 na budově 
úřadu mč;

•  s konáním akce dne 4. dubna 2015 před budo-
vou úřadu mč Praha 17 na pozemcích ve správě 
mč Praha 17 a s jejich bezúplatným poskytnu-
tím pro akci „hon za velikonočními vajíčky“;

•  s vypsáním výzvy veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce vy-
tápění – mŠ Laudova, obj. Brunnerova 1011, 
Praha 6 - Řepy“;

•  s vypsáním výzvy na stavební práce „Zatep-
lení objektu Bendova 1121, Praha 6 - Řepy“;

•  s přerušením provozu v mateřských školách 
a zajištění náhradního prázdninového pro-
vozu mateřských škol městské části Praha 17 
v červenci a srpnu 2015.

NESOUHLASILA
•  s koncepcí protihlukových stěn v ulici Slánská 

navrženou ve studii proveditelnosti zpraco-
vané v 10/2014 společností NOVÁk&PART-
NER, s. r. o.;

•  se schválením „technické novely textu naří-
zení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (PSP – Praž-
ských stavebních předpisů)“.

SCHVÁLILA
•  poskytnutí finančního daru  Nadaci Charty 77 

– konto BARIÉRy v rámci podpory projektu 
SENSEN (Senzační senioři) na uspořádání 
bowlingového turnaje pro seniory konaného 
na území mč Praha 17;

•  znění výroční zprávy Úřadu městské části 
Praha 17 za rok 2014;

•  zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby „Projektová dokumentace a inženýr-
ská činnost – zklidnění dopravy v severový-
chodní oblasti městské části Praha 17“;

•  zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oce-
nění bytových domů mč Praha 17“ (zpraco-
vání znaleckého posudku obvyklé ceny ne-
movitosti – č. p. 1135 a 1136 ul. Jiránkova 
a č. p. 1195, 1196, 1197 a 1198 ul. Vondrou-
šova, vč. pozemků v k.ú. Řepy, obec Praha);

•  finanční dar pro pedagogy nominované na 
udělení plakety J. A. komenského;

•  Programové prohlášení Rady mč Praha 17 pro 
volební období 2014 – 2018.

ROZHODLA
•  přezkoumání hospodaření městské části 

Praha 17 za rok 2015 bude požadovat od 
magistrátu hl. m. Prahy – odbor kontrolních 
činností.

RUŠÍ
•  výběrové řízení na služby „Údržba hřbitova 

Řepy“ z důvodu odstoupení potencionálního 
vítěze a schvaluje vypsání nového výběrové-
ho řízení.

Barbora Skalníková, Dis., 
kancelář starostky

Zprávy z radnice • Zprávy z radnice
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách 
www.repy.cz v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě v Odboru kanceláře starostky 
MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy.

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 13. 5. 2015 OD 14 HODIN.
Místo konání: Kulturní centrum PRůHON, Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy.



PÁLENÍ 
ČARODĚJNIC

Čtvrtek 30. dubna 2015  v 16 hodin

Špekáček a limo 
pro děti zdarma

Soutěže a hry 
pro děti

Pruty na opékání 
buřtů budou  

k dispozici na místě

Městská část Praha 17 vás zve na tradiční akci 
pořádanou před řepskou radnicí

Vyhlášení nejlepší 
masky
Unikátní ohňová 
show Infinitos
Vystoupení 
hudební skupiny
Bosáci
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milí čtenáři,
otvíráte dubnové číslo našeho zpravodaje 
a já doufám, že i Řepská sedmnáctka přispě-
je k pohodě jarních dnů.
Vždyť právě duben je měsícem, kdy mno-
zí z nás oprašují kola po „zimním spánku“ 
a začínají se znovu aktivně věnovat jarnímu 
sportování. Nejen sportovně ožívá i naše 
městská část a já bych vás ráda pozvala na 
některé akce. Již na velikonoční pondělí, 
6. dubna, se můžete těšit na závody Pražské-
ho mTB poháru 2015. Jedná se o seriál zá-
vodů v olympijském cross country pro všech-
ny věkové i výkonnostní kategorie, včetně 
handicapovaných cyklistů. Závod se pojede 
v blízkosti bikrosového areálu na Bílé hoře.
Již tradiční akcí, kterou nemohu opome-
nout, je samozřejmě „Den Země“. Ten letos 
oslavíme 22. dubna v areálu Základní školy 
Jana Wericha. Zde můžete získat zajímavé in-
formace o ekologii, půdě či světelných tech-
nologiích, školy zde představí své projekty 
v oblasti ekologické výchovy. Nebudou chy-
bět ani soutěže pro děti a rodiče. Pomyslnou 
tečku za dubnovým děním udělá samozřejmě 
již klasické „Pálení čarodějnic“, 30. dubna, 
na prostranství před budovou radnice.
Ráda bych vás také informovala ještě o jed-
né připravované novince. Zvažujeme, zda 
by bylo efektivní v naší městské části zřídit 
službu senior taxi pro seniory a osoby zdra-
votně postižené. Připravili jsme proto do-
tazníky, které by nám měly pomoci při prů-
zkumu poptávky po této službě. Dotazníky 
budou k dispozici během dubna na několika 
kontaktních místech – např. v Centru sociál-
ně zdravotních služeb, na Sociálním odboru 
Úmč Praha 17, v kC Průhon a v podatelně 
úřadu. Chtěla bych vás požádat o spolupráci 
při mapování zájmu a předem vám za vyplně-
ní dotazníků děkuji.

Hezké jarní dny vám přeje
Jitka Synková

Slovo starostky

Dubnové pěkné počasí, dětský pláč, 
ranní rosa a dědicovo kulhání 
nemívají dlouhého trvání.

  Duben hojný vodou – říjen vínem.

Přestože duben často sípá a větrem duje, 
teplé dny již přislibuje.

Pranostiky na měsíc duben

Když stromy v dubnu odkvetou, 

hojně ovoce pon
esou.
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OTÁZKA MĚSÍCE DUBNA

Téma měsíce: Bezbariérové Řepy
Jsou Řepy otevřené zdravotně handicapovaným?

Jednoznačně myslím, že jsou. Nicméně stále je co 
zlepšovat tak, aby se zdravotně znevýhodněným 
spoluobčanům s námi dobře a rovnocenně žilo.
Tato zdánlivě jednoduchá otázka má mnoho rovin. 
Bezbariérové prostředí je v Řepích na dobré úrovni 
a neustále se zlepšuje. A to jak z hlediska tělesně 
postižených, tak osob se zrakovým handicapem. 
Zdravotnictví, kultura či jiné zájmové aktivity – tady 

se domnívám, že všechna zařízení jsou zcela bezbariérová, např. rekon-
strukce kC Průhon probíhala i s ohledem na tuto cílovou skupinu, na 
poliklinice se instalovaly vhodnější výtahy.

Jsem ředitelem Centra sociálně zdravotních služeb, kde jsou prostory 
zcela bezbariérové a tudíž dostupné pro všechny zájemce o naše služby. 
Já se snažím prosazovat princip otevřenosti vůči našim handicapova-
ným spoluobčanům v rámci komunitního centra, jehož cílem je vytvořit 
rovné podmínky pro zdravotně postižené v oblasti uspokojování jejich 
kulturních a zájmových aktivit. V rámci našich volnočasových aktivit na-
bízíme kroužek šikovných rukou GEmINI.
V minulých volebních obdobích byli komunálními politiky i osoby se zdra-
votním znevýhodněním. To vypovídá o vyspělosti našich voličů, obyvatel 
Řep. Vedení městské části dlouhodobě finančně podporuje osobní asis-
tenci v bezbariérovém domě, kde jsou obyvatelé se zdravotním postižením.

Přestože vím, jak vypadají noty, tak nedovedu se 
vžít do situace a pocitů hudebního skladatele při 
tvorbě melodie hudebních děl. 
Tak to vidím i v případě potřeb zdravotně hendike-
povaných osob. Všichni víme, že to není jednodu-
ché, ale stále pokud se nás to bezprostředně netý-
ká, nedokážeme se vžít osobně do pocitů a potřeb 

těchto našich sousedů a spoluobčanů. Tato otázka, zda jsou Řepy ote-
vřené zdravotně hendikepovaným, by měla být kladena právě přede-
vším jim a jejich názory by pro nás měly být vždy závazné a inspirující. 
Ale i tak si myslím, že naše městská část je pozitivně otevřená všem na-
šim občanům, včetně zdravotně hendikepovaných. 

Ptáte se, jestli jsou Řepy otevřené zdravotně han-
dicapovaným? Je to stejně zobecňující otázka, ja-
ko byste se zeptala, jestli se v lese dobře žije ptá-
kům. Sojka a kos by určitě řekli, že ano, skřivánek, 
labuť a pštros by spokojení nebyli.
Ale otázka už padla, a tak:
S manželkou oba nevidíme a v Řepích spokojeně 
žijeme už nějakou tu desítku let. Ovšem nevidomí 

mají na otevřenost a přístupnost prostoru naprosto jiné požadavky 
než třeba vozíčkáři, kterých potkáte v Řepích nesrovnatelně více.
Nám se líbí třeba ozvučené tramvajové zastávky, které na požádání 
řeknou, za jak dlouho pojede která tramvaj, hrubou dlažbou vyznače-
né přechody, poměrně pravoúhlé vedení ulic i fakt, že když se člověk 
přece jenom někdy ztratí, je skoro vždycky koho se zeptat na cestu. 
A tohle všechno v našem sídlišti najdeme. Jak vidíte, všechno to jsou 
věci, které mohou být běžnému vozíčkáři ukradené. 
Pravda, tramvaje tiše jezdící po nových kolejích, lehký labyrint Ovusu 
na Slánské nebo přístupová cesta k Bille nejsou pro nevidomé zrovna 
to nejpříjemnější, ale i tam se najdou lidé a člověk nemůže mít úplně 
všechno. Takže, shrnuto, s Řepy i jejich obyvateli je nám dobře.

manželé Mojžíškovi 

PhDr. Kadlec Jindřich  ČSSD

Masopust Jiří  NEZ.

myslím, že bezbariérovost v Řepích je přijatelná. 
Bydlím zde asi 19 let a za tu dobu se určitě hodně 
zlepšily chodníky i nájezdy. když člověk chce, do-
stane se všude. Někdy by možná bylo lepší, pokud 
by nájezdů bylo více, ale chápu, že nejde vše vy-
budovat najednou.
Jediný problém, který v naší městské části vidím, 
je bezbariérové WC na poliklinice, které jsem ni-

kdy nenašla. Pokud tam opravdu není, mělo by se s tím něco dělat.
Výborné je nové kulturní centrum Průhon, které je skvěle upraveno. 
Celkově je tedy situace pro vozíčkáře v Řepích určitě dobrá.

Marie Divišová

Otázka na příští měsíc:

Je zdravotní péče v Řepích dostupná?
Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci  
na e-mail: redakce@repy.mepnet.cz
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Na radnici působíte již druhé volební období. V čem vám působení 
v politice změnilo život?
Nemohu říct, že by mi to změnilo život, určitě mi to obohatilo život. Získal 
jsem množství zážitků a podnětů a spoustu zkušeností, které jsem před tím 
nemohl mít. Poznal jsem také mnoho nových zajímavých lidí. Dalo mi to také 
určitě větší rozhled o tom, co se v Řepích děje a jak se na radnici pracuje.

Do politiky jste vstupoval za ČSSD, v dalších volbách jste však už 
kandidoval za ODS. Proč nastala tahle zásadní změna?
Do politiky jsem vstupoval na základě oslovení mého bývalého žáka, kte-
rý je v Sociální demokracii, a který mě tehdy požádal o pomoc ve volbách. 
V té době jsem žádnou zkušenost s politikou neměl, takže jsem to bral jako 
výzvu a šanci poznat něco nového. Nejsem příslušníkem žádné politické 
strany, ani jsem nikdy do žádné nevstoupil. Již od začátku jsem říkal, že 
politika čSSD není politikou, která by mně úplně vyhovovala, ale s něčím 
z jejího programu jsem se ztotožnit mohl. Tento postoj jsem od začátku de-
klaroval na schůzích místního sdružení. mé stanovisko bylo bez problémů 
přijato, i když jsem upozorňoval, že rozhodovat se chci podle sebe, niko-
liv podle toho, co mi určí strana. Volby tehdy dopadly tak, že jsem dostal 
nejvíc hlasů z celé Sociální demokracie, následně jsme fungovali v koalici. 
Později se mi politika čSSD začala vzdalovat, a když jsem blíže poznal lidi na 
radnici, nebyl jsem ochoten podporovat snahu sociální demokracie o ná-
silný převrat v Řepích, pravděpodobně pod vlivem výsledků parlamentních 
voleb. když jsem se tedy nehodlal přidat, byl jsem nabádán, abych odešel 
z radnice a vzdal se mandátu. Následně jsem dostal nabídku od ODS, kterou 
jsem přijal, opět jako nestraník a nezávislý, protože jsem chtěl pokračovat 
v započaté práci pro obec. Proto jsem se nakonec rozhodl pro tuto variantu.

Kromě práce na radnici jste učitelem a zástupcem ředitelky na 
Základní škole Jana Wericha. Co na vaše politické aktivity říkají 
vaši žáci?
moji žáci o mé politické aktivitě rozhodně už nějakou dobu vědí. Já však 
prosazuji, že škola je apolitická, proto jsem se nikdy nesnažil využívat 
své politické funkce, abych ji ve škole nějak uplatnil. mohl bych oslovovat 
spousty dětí a rodičů, ale rozhodně tak nečiním. 

Jste členem Komise pro výstavbu Sportovního centra Na Chobotě. 
Jak studie ohledně tohoto projektu pokračují, budeme mít tedy 
v Řepích sportovní centrum?
Já doufám, že centrum bude, je zhotovena studie proveditelnosti. Nicmé-
ně je to běh na dlouhou trať, už bychom ale určitě byli rádi, aby se tento 
projekt dotáhl do konce a během tohoto volebního období začali stavět. 
Já sám jsem velkým zastáncem multifunkčního sportovního komplexu. 
Jsem přesvědčen, že takové zařízení tady chybí, sám jsem aktivní spor-
tovec, takže bych určitě nabídku centra využíval. Pokud by tam byl bazén, 
spousta lidí by třeba začalo chodit plavat, ač teď plavat nechodí, protože 
bazén mají z ruky…

Myslíte, že Řepy nejsou na takový megaprojekt příliš malé 
a centrum se ufinancuje?
momentálně na to prostředky máme. Je třeba najít nějaký kompromis 
napříč politickým spektrem, jakou podobu to bude mít, ale bylo by škoda 
něco takového nepodporovat, když na to prostředky jsou. Do budoucna je 
třeba zvážit, jakým způsobem se to bude provozovat a jaké budou náklady. 
Jsem přesvědčen, že právě multifunkčnost takového zařízení dokáže ná-
klady na provoz minimalizovat.

Před pár lety jste hovořil o tom, že v ZŠ Jana Wericha plánujete 
zřídit sportovní třídy. Povedlo se to?
myslím, že se to povedlo. máme tři třídy s rozšířenou výukou tělesné výcho-
vy, od šesté do osmé třídy. Budeme pokračovat i příští rok, kdy by v každém 
ročníku měla být třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Takže letos bu-
deme opět přijímat žáky do šesté třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Jsou dnešní děti sportuchtivé?
Jsou děti, které o sport zájem určitě mají a plně se mu věnují. Třeba i na 
vyšší úrovni ve sportovních klubech. Těch dětí, které by nějaký sport rádo 
dělalo, ale nikam nechodí, je poměrně málo. Pak jsou samozřejmě děti, 
které nikam nechodí, potřebu pohybu nemají a maximálně si někdy pár-
krát kopnou do míče.
Nabídka pro děti je nesmírně široká a bohužel spousta dětí ji vůbec nevy-
užije. V našem oddíle softballu, kde jsme dříve měli více hráčů, jsme mo-
mentálně na úplném minimu, abychom vůbec mohli hrát. Takže bychom 
určitě přivítali nějaké další sportovce.

Máte nějaké politické cíle, s kterými vstupujete do dalšího 
volebního období?
Já bych spíš chtěl pomoci dokončit projekt víceúčelového sportovního cen-
tra, rád bych, aby se podařilo vystavět a zprovoznit dům s pečovatelskou 
službou, a také dokončit parkoviště v mrkvičkově ulici, kde považuji parko-
vání za jeden z největších problémů v Řepích v současnosti.
Těšilo by mě, aby se politická reprezentace Řep, myslím tím opozice a ko-
alice, k sobě dokázala chovat slušně a konstruktivně, tak jako na posled-
ním zastupitelstvu, kdy pro rozpočet zvedlo ruku dvacet zastupitelů, což 
je rekordní počet. 

Děkuji za rozhovor, Radka Sálusová

Otázky pro radního Václava Soukupa
V dnešním čísle našeho zpravodaje vám představujeme radního a člena zastupitelstva Václava Soukupa, který v této funkci 
působí již druhé volební období. Kromě toho je oblíbeným učitelem a zástupce ředitelky v Základní škole Jana Wericha.

Václav Soukup (49 let)
•  Na radnici působí od roku 2010.    
•  hobby: sport, cestování.
•  V Řepích žije od roku 1988.

Foto: -ras-
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Členové Rady městské části Praha 17 zpracovali své vize a plány ve 
vedení radnice a nyní vám předkládají Programové prohlášení. Tento 
dokument si klade za cíl zejména představit základní směry rozvoje, 
kterým by se Řepy měly v období let 2014 – 2018 ubírat.

Programové prohlášení uvádí hlavní zásady a principy rozvoje naší 
městské části a vychází z koaliční smlouvy čtyř politických partnerů 
stojících ve vedení – tedy ODS, TOP 09, Nezávislí a KDU-ČSL.  
Základním strategickým cílem Rady MČ Praha 17 bude pokračovat v od-
povědné správě Městské části Praha 17 tak, jak určuje Programové pro-
hlášení Rady městské části Praha 17 pro volební období 2014 – 2018, 
které shrnuje tento dokument, rozdělený do kapitol:

BEZPEČNOST

Bezpečnost a ochrana občana a jeho majetku bude i nadále patřit mezi prio-
ritní oblasti zájmu Rady MČ. Důraz bude kladen nejen na efektivní pomoc při 
řešení problémových situací, ale zejména na prevenci.
ü  budeme pokračovat v programu prevence kriminality v úzké spolupráci 

s Policií čR a městskou policií,
ü  chceme dále aktivně spolupracovat se Sborem dobrovolných hasičů 

Praha-Řepy,  

ü  zvýšíme počet strážníků v ulicích mč a jejich výkon služby pro řepské 
občany i v nočních hodinách,

ü  zvýšíme bezpečnost podchodů,
ü  zajistíme zvýšený dohled na bezpečnost našich nejmenších na 

přechodech, u škol apod.,
ü  budeme se finančně podílet na efektivních řešeních kamerového 

systému,
ü  Projekt 17+ 

navrhujeme vytvořit místo pro neformální setkávání mládeže 
v lokalitě, která bude dostatečně vzdálena od obytné zástavby 
a dostatečně přístupná každému. 

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM A BYDLENÍ

Prostřednictvím sociální bytové politiky budeme nadále poskytovat adresnou 
a sociálně citlivou podporu těm, kteří ji opravdu potřebují. Zároveň budeme pe-
čovat o kvalitu bydlení všech občanů MČ Praha 17 bez výjimky a při správě majet-
ku budeme klást důraz na pečlivou a transparentní evidenci obecního majetku, 
smluvních vztahů spojených s jeho správou či pronájmem, dále na bezchybnou 
přípravu a přehled investičních možností, které mohou majetek zhodnocovat.
ü  zrealizujeme prodej bytových jednotek v Jiránkově ulici č. p. 1135 

a 1136 a Vondroušově ulici č. p. 1195–1198, 

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI 
PRAHA 17 PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014–2018

Foto: Michaela Dvořáková
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ü  organizačně podpoříme systém řízení v oblasti získávání dotací 
a fondů podporujících rozvoj mč,

ü  zkvalitníme vytápění objektů formou alternativních zdrojů vytápění,
ü  budeme prosazovat co nejširší převedení majetku hmP do péče 

mč Praha 17 s důrazem na domy a pozemky,
ü  chceme důsledně a rozsáhle pečovat o udržení kvality stávajícího 

bytového fondu, který je ve vlastnictví mč Praha 17,
ü  vytvoříme archiv svěřeného majetku mč a jeho průběžného 

zhodnocování,
ü  podpoříme zvýšení počtu startovacích bytů pro mladé rodiny, případně 

výstavby v lokalitě Bílá hora.

DOPRAVA

V oblasti dopravy budeme řešit jak problematiku parkovacích míst na úze-
mí MČ, bezpečnosti na komunikacích, tak kvalitu komunikací a jejich doprav-
ní zátěž.
ü  usilujeme o vznik nových parkovacích míst na území městské části 

jak v prostoru stávajících komunikací, tak budováním nových 
parkovacích ploch a domů ve vhodných lokalitách (lokality mrkvičkova, 
Bazovského, Socháňova, Nevanova), 

ü  podpoříme realizaci opatření ke snížení hlukové zátěže v ulici Slánská, 
která bude v souladu s urbanistickým řešením veřejného prostoru 
v Řepích, 

ü  budeme podporovat rekonstrukci (rozšíření) komunikace v ulici 
karlovarská,

ü  dokončíme projekt zklidnění dopravy v oblasti horních Řep,
ü  budeme pokračovat v rekonstrukci komunikací v oblasti horních 

Řep a Fialky (např. Březanova, Gallašova, hankova, hořovského, 
Otlíkovská, Šedivého),

ü  podpoříme realizaci nové komunikace mezi ulicemi U Boroviček 
a Na Fialce II,

ü  zajistíme (ve spolupráci s TSk) obnovu vodorovného dopravního 
značení na parkovacích plochách (např. Na moklině, Drahoňovského, 
Laudova, Šímova, Žufanova),

ü  podpoříme výstavbu dalších záchytných parkovišť P+R na území hl. m. Prahy,
ü  budeme pokračovat v realizaci bezbariérových úprav přechodů pro 

chodce a míst pro přecházení,
ü  zasadíme se o celkové zlepšení stavebního stavu komunikací na území 

městské části,
ü  zajistíme zřízení přímého autobusového spojení Řep se zastávkou 

metra A Petřiny, 
ü  místní úpravy provozu budeme realizovat ve spolupráci s občany,
ü  zasadíme se o zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích (např. instalací mobilních radarů, úpravami přechodů 
pro chodce, aj.),

ü  rozšíříme síť zpevněných cest v lokalitě bikrosu a lesoparku. 

SOCIÁLNÍ PROGRAM

Sociální politika je jednou z priorit a bude realizována tak, aby odpovídala 
skutečným potřebám občanů, dokázala pružně reagovat na demografický 
vývoj obyvatelstva městské části a současně zajistila, že finanční prostředky 
pro tuto oblast budou využívány efektivně. Sociální politika musí být uplat-
ňována adresně s důrazem na posílení individuální odpovědnosti za řešení 
konkrétních sociálních problémů.
k dosažení tohoto cíle Rada mč bude:
ü  nadále podporovat terénní pečovatelské služby a domácí zdravotní 

péči a umožní tak zejména seniorům a handicapovaným co nejdelší 
setrvání v přirozeném prostředí vlastního domova,

ü  realizovat výstavbu domu s pečovatelskou službou a vyčleněnými 
prostory pro pobytové sociální služby, 

ü  podporovat služby osobní asistence pro osoby se zdravotním 
postižením a podpoří pokračování programu tísňové péče Areíon,

ü  dále podporovat služby sociální prevence zaměřené na skupiny dětí 
a mládeže –  nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub 17, 

ü  zajišťovat dostupnost sociálně-právního poradenství pro všechny 
skupiny obyvatel,

ü  stále spolupracovat s Domovem sv. karla Boromejského a klubem 
občanů BBD,

ü  v oblasti protidrogové politiky nadále podporovat preventivní 
programy zaměřené na děti a mládež, vč. AT poradny s AT linkou Centra 
sociálně zdravotních služeb, s cílem maximálně snížit rizika, spojená 
s užíváním drog a jiných nelegálních látek a bude prosazovat omezení 
nebo úplný zákaz gamblingu,

ü  řešit problémy spojené s bezdomovectvím ve spolupráci s mhmP 
a ostatními městskými části hl. m. Prahy tak, aby se zabránilo 
pouhému přesouvání problémů z jednoho místa na jiné,

ü  podporovat stávající spektrum sociálních a navazujících služeb 
v závislosti na vývoji demografické a sociální situace včetně podpory 
komunitního plánování sociálních služeb.

ŠKOLSTVÍ

V naší MČ jsou zastoupeny téměř všechny stupně škol a to vč. střední a vysoké 
školy. MČ Praha 17 spravuje síť mateřských a základních škol, která odpovídá 
počtu obyvatel i hustotě osídlení. Městská část je zřizovatelem čtyř komplexů 
mateřských škol, dvou komplexů základních škol a jedné základní umělecké 
školy.
ü  zřídíme přípravné třídy, aby byla pro děti s odkladem školní docházky 

zajištěna možnost přípravy na školu v menším kolektivu a tím 
i individuální péče přímo v prostředí základní školy,

ü  budeme nadále podporovat integrační program pro děti a mládež 
se speciálními vzdělávacími potřebami s důrazem na podporu 
pedagogického zázemí v podobě podpory asistentských služeb,

ü  soustředíme se na využití všech školních budov ke vzdělávacím, 
kulturním a sportovním aktivitám nejen pro děti, ale i pro širokou 
veřejnost.

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

Budeme i nadále podporovat obohacení života v městské části prostřednic-
tvím kulturních a společenských aktivit a usilovat o co nejvyšší využití po-
tenciálu kulturních institucí zřizovaných MČ. Prosazovat zodpovědný přístup 
k významným historickým památkám MČ Praha 17 a zajišťovat poskytová-
ní informací o kulturních a sportovních aktivitách prostřednictvím médií 
a webových stránek.
ü  chceme zprostředkovávat široké veřejnosti nestranné a objektivní 

informace o své činnosti nejen prostřednictvím měsíčníku 
Řepská 17, ale i moderních interaktivních webových stránek mč, tak 
i prostřednictvím regionálního informačního programu Praha TV, 

ü  podporujeme realizaci projektu výstavby víceúčelového sportovního 
centra s nabídkou velkého množství sportovních a relaxačních aktivit 
pro řepské občany, 

ü  uspořádáme tradiční akce, jakými jsou Pálení čarodějnic, Svátek 
sousedů, Babí léto, Svatomartinský průvod, Rozsvěcení vánočního 
stromečku,

ü  budeme se podílet a podporovat kulturní a společenské aktivity 
a projekty na území Prahy 17, určené pro řepské občany bez rozdílu 
zájmů a věku,



Rada MČ Praha 17

mgr. Jitka Synková (starostka)
Jaroslav hájek (zástupce starostky)
Tomáš Finger (zástupce starostky)
martin marek (zástupce starostky)
mgr. Václav Soukup 
Ing. Jaroslava Šimonová
Bc. michal Štěpař
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ü  budeme nadále podporovat volnočasové aktivity seniorů např. 
sportovní – plavání, cvičení ve vodě a další pohybové aktivity seniorů, 
kulturní a vzdělávací, ale také zaměřené na prevenci sociálního 
vyloučení.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Významnou prioritou Rady MČ je široký rozsah v oblasti životního prostředí, 
kterému se budeme plnohodnotně věnovat bez rozdílu s důslednějším zřete-
lem na revitalizaci, úklid a údržbu trávníků a veřejné zeleně.

Veřejná zeleň 
ü  zachováme trend současné kvality péče a údržby zeleně na pozemcích 

ve správě městské části Praha 17, 
ü  budeme usilovat o dokončení bezúplatného převodu pozemků 

v lokalitě mrkvičkova (dosud ve správě Armádní servisní mO čR),
ü  zahájíme obnovu a revitalizaci veřejných prostor v lokalitě mrkvičkova 

s respektem na charakter území a požadavky občanů této lokality. 

hřiště a sportoviště
ü  zahájíme rekonstrukci dětského hřiště Opuková a rekonstrukci 

dětského hřiště na louce naproti úřadu mč,
ü  připravíme projekt na rekonstrukci dětského hřiště v Jiránkově ulici 

(nad zastávkou mhD Slánská), pro značnou opotřebovanost herních 
prvků a náročnost na údržbu,  

ü  zřídíme „psí louku“ (pro volný pohyb a cvičení prvků agility).

čistota a pořádek 
ü  budeme usilovat o zvýšení čistoty a pořádku na veřejných pro-

stranstvích ve spolupráci s Policií čR a městskou policií, 
ü  připravujeme projekt navýšení počtu odpadkových košů především na 

sídlišti a lesoparku (cca 50-70 ks podle skutečných potřeb). 

Nakládání s odpady
ü  dokončíme v roce 2015 12 nových míst kontejnerových stání 

a v následujících letech budeme vytipovávat další lokality,
 ü  podpoříme vznik sběrného dvora na území mč Praha 17,
ü  vypracujeme materiál na svěření pozemků pod kontejnerovými stáními 

do majetku mč Praha 17 a následné pronajmutí SVJ s možností žádat 
o grant na oplocení či rekonstrukci kontejnerového stání, 

ü  připravíme návrh na úpravu ploch ve vlastnictví mč, jež původně měly 
využití jako stání pro kontejnery.

 

GRANTOVÁ POLITIKA

Zaměření čerpání dotací od r. 2016 v rámci OPPk na: 
ü  dopravní infrastrukturu

výměny povrchů a technologií – chodníků, parkovacích ploch, 
nasvícení přechodů 

Oblast dotací: 

1. Programy vyhlašované Letištěm Praha, a.s.
ü   „Žijeme zde společně“ 
ü   „Dobré sousedství“ (menší revitalizační projekty – komunikace, 

úpravy hřišť, výsadba zeleně)
2.  Nadace Proměny 
3. Nadace ČEZ 
4.  Dotační příležitosti MŽP 
ü  budeme připravovat projekty v oblasti regenerace a revitalizace 

životního prostředí a veřejného prostoru v rámci připravovaných 
výzev, buď OPPk nebo SFŽP, pokud budou v rámci schváleného 
programu takové výzvy vyhlášeny.

INFORMAČNÍ SLUŽBY, MODERNÍ A OTEVŘENÁ  
SPRÁVA PRO OBČANY

Chceme rozvíjet využívání informačních a komunikačních technologií, které 
umožní lepší dostupnost služeb, efektivnější zveřejňování informací úřadu 
i samosprávy, a které podporují veřejnou diskusi a komunikaci s občany.
ü  budeme udržovat a rozvíjet informační technologie tak, aby 

odpovídaly současným moderním standardům,
ü  rozšíříme oblasti zveřejňovaných informací v duchu transparentnosti 

a otevřené veřejné správy,
ü  zkvalitníme a budeme i nadále zlepšovat služby občanům v oblasti 

komunikace s Úřadem a samosprávou,
ü  budeme zvyšovat profesionalitu úředníků a zaměstnanců mč 

průběžným vzděláváním a prohlubováním jejich odborné kvalifikace,
ü  budeme podporovat činnost Poradního sboru mč, seznamovat 

veřejnost s výsledky diskusí se zástupci jednotlivých volebních obvodů 
tak, abychom přispěli k vyřešení všech citlivých problémů, které řepské 
občany „pálí“.

ÚZEMÍ A VEŘEJNÝ PROSTOR

Naše MČ se nachází v příjemné poloze mezi městem a krajinou se snadnou 
dostupností do centra i do přírody. Zároveň se v naší MČ prolínají různé druhy 
zástavby, od historického jádra starých Řep, přes zahradní město v severový-
chodní části a s dominantním podílem sídlištní zástavby na celém území. Je 
potřeba posilovat charakter a silné stránky každé lokality tak, aby naše MČ 
byla i nadále různorodým a atraktivním místem pro život.
ü  připravíme koncepci rozvoje městské části a její vizi do budoucna,
ü  při postupné revitalizaci mč budeme respektovat místní hodnoty, 

vytvářet přátelské městské prostředí s důrazem na oživení veřejného 
prostoru a se snahou o přímé zapojení občanů do rozhodování,

ü  při výběru zpracovatelů projektů a staveb budeme klást důraz nejen na 
cenu, ale i na provozní náklady a na kvalitu řešení a zpracování,

ü  budeme aktivně spolupracovat s Institutem plánování a rozvoje hmP, 
ať už při tvorbě metropolitního plánu, ochraně historického jádra Řep 
či péči o veřejná prostranství a ve spolupráci s dalšími odbory mhmP 
konzultovat připravované záměry v naší mč,

ü  do územního rozhodování integrujeme působnost architekta, jehož 
hlavním cílem bude např. péče o komplexní rozvoj městské části, 
dohlížení na kvalitu městských investic do výstavby a správy, jejich 
koordinace, přehled o grantech, pomoc při čerpání grantů týkajících se 
veřejného prostoru a prostředí včetně krajiny, zapojení veřejnosti do 
rozhodování o území, na kterém žijí, osvětová  a vzdělávací činnost.
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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, 

odstraňování plísní)
✗	  zářivky a výbojky

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba 
určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). 
Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení ob-
čanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského prů-
kazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo 
zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další 
údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru 
nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez 
ohledu na to, v jaké mč právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla 
je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt 
na území jiné mč, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází. 

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Praze 17:

16. 4. (čtvrtek)

•  ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085) 15.00 – 15.20

•  ul. Laudova (slepé rameno – nad ZŠ) 15.30 – 15.50

•  ul. Nevanova (proti zdravotnímu středisku č. 1079) 16.00 – 16.20

•  ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050 – bývalý  
Julius Meinl) 16.30 – 16.50

•  ul. mrkvičkova (dle možnosti zastavení) 17.00 – 17.20

•  ul. Na Fialce I.  17.30 – 17.50

•  ul. Brunnerova (parkoviště) 18.00 – 18.20

•  křižovatka ul. Březanova – U Boroviček 18.30 – 18.50

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

VOk jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

•  10. 4. Parkoviště hofbauerova x Žufanova

•  11. 4. křižovatka ul. Laudova x k Trninám

•  16. 4. Parkoviště Drahoňovského

•  17. 4. Parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.)

•  24. 4. Parkoviště v ul. Na moklině (u rest. U hasiče)

•  25. 4. ke kulturnímu domu x U Boroviček

Co lze odložit do VOK
VOk jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např. 
nábytek, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlaho-
vé PVC, umyvadla a záchodové mísy.

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

nádoby (popelnice, kontejneru) 

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

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

✗			elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače)

✗			stavební suť

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

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA 
V UL. PUCHMAJEROVA
magistrát hl. m. Prahy uzavřel sběrný dvůr v ulici Puchmajerova. Opě-
tovné otevření sběrného dvoru bude realizováno po ukončení veřejné 
zakázky na provozovatele těchto služeb. Do doby jeho zprovoznění 
využijte, prosím, nejblíže situovaný sběrný dvůr v ul. Proboštská 1, 
Praha 6 – Dejvice (tel.: 284 098 906, provozní doba po – pá: 8.30 až 
18.00 hod., so: 8.30 až 15.00 hod.) nebo další sběrné dvory hl. m. Pra-
hy (více na stránkách www.praha.eu.). Děkujeme za pochopení.

Kam s bioodpadem

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, 
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky 
ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.

Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), 
jedlé oleje, uhynulá zvířata, znečištěné piliny, biologicky nerozložitelné 
odpady apod.

Biovoky jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

Mobilní sběrný dvůr v Řepích
mobilní sběrný dvůr (dále jen mSD) funguje jako dočasné stanoviště 
sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů na zpevněné ploše 
urče né pro krátkodobý sběr určitých druhů odpadu od osob s trvalým 
pobytem na území hl. m. Prahy. 
mSD přistavuje svozová společnost Pražské služby, a. s., na základě 
smlouvy s hl. m. Prahou, která službu mSD organizuje. Svozová spo-
lečnost povede evidenci občanů, kteří zde odloží odpad – jméno a pří-
jmení, adresa, složka komunálního odpadu, množství.
V mSD lze zdarma odložit – objemný odpad, dřevěný odpad, odpad 
ze zeleně a kovy.

Termín a místo přistavení MSD
 2. 4. (čtvrtek) od 13 do 19 hod.: – ke kulturnímu domu x U Boroviček 
30. 4. (čtvrtek) od 13 do 19 hod.: – parkoviště Drahoňovského

Ing. Jaroslava Hrdličková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

Stanoviště BIOVOK:

•  12. 4. (ne) 9 – 12 hod. – křižovatka ul. ke kulturnímu domu x U Boroviček
•  26. 4. (ne) 13 – 16 hod. – parkoviště v ul. Na moklině (u rest. U hasiče)
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Jaké byly vlastně vaše hudební 
začátky?
Začínal jsem původně na harmo-
niku. moje babička byla učitelka, 
a tak chtěla abychom my, její tři 
vnoučata, byla hudebně vzdělaná. 
Takže jsem asi v deseti letech začal 
s harmonikou. můj táta byl ochot-
ník a v té době zpíval s dechovkou 
v Boskovicích na moravě, odkud 
pocházím. Já jsem na zkoušky cho-
dil s ním. Jednou se stalo, že ka-
pelník řekl, že trumpetista odchá-
zí do důchodu, tak jestli bych se 
nechtěl na trumpetu naučit. A tak 
jsem se vlastně stal trumpetistou.

Studoval jste potom hudbu?
Později táta vymyslel, že v Roudni-
ci nad Labem je vojenská konzer-
vatoř, kterou bych mohl jít studo-
vat. Byl jsem tehdy pokorné dítě, 
takže jsem šel, i když jsem vlastně 
nechtěl. konzervatoř jsem vystu-
doval a pak působil ve Vojenské 
hudbě v Praze. S tímto orchestrem 
jsem měl možnost poznat západní 
svět, což za doby socialismu neby-
lo úplně běžné. Na druhou stranu 
musím říct, že jsem odsud nakonec 
rád odešel, protože jsem nesnášel 
tu uniformitu, rozkazy a nařízení, 
někdy zcela nesmyslná. 

Kde jste působil potom?
Vojnu jsem tedy přežil v Praze, po-
znal jsem zde spoustu vynikajících muzikantů, navštěvoval jsem jazzové 
kluby, což byla muzika, která se mi zamlouvala. když jsem z vojny odchá-
zel, byl vypsán konkurz do Armádního uměleckého souboru, do taneční 
a jazzové velké kapely, kde jsem strávil krásných deset let – od roku 1985 
do 1995. Zažil jsem tady i velké společenské změny, díky nimž byl soubor 
okleštěn a přejmenován na „Umělecký soubor ministerstva obrany“. Po-
znal jsem tam spoustu dobrých lidí a také svoji manželku, zpěvačku Ivanu.
Po roce 1995 a definitivním zrušení tohoto souboru se mi naskytla další 
skvělá příležitost. Získal jsem místo v Orchestru Václava hybše, kde jsem 
strávil pěkné tři roky. Byla tam zaměstnaná i moje manželka – bylo to ná-
ročné, protože např. vždy měsíc před Vánocemi jsme opouštěli dceru a vy-
ráželi na šňůru koncertů po vlastech českých. Vzpomínám na to rád, byl to 
jakýsi vrchol té mé „umělecké kariéry“.
Během této doby jsem také zaskakoval s „melody makers Ondřeje havel-
ky“. To byl krásný zážitek, skvělá hudba 20. a 30. let minulého století. 
Ondřeje havelku jsem do té doby moc neznal, ale byl to člověk, který své 
práci absolutně rozuměl a dokázal poradit i nám, muzikantům dechařům.
Po roce 1995 jsem také začal učit na půlúvazek v Základní umělecké škole. 
musím říct, že devadesátá léta byla obdobím, kdy se člověk uchytil ane-

bo ne. Byl jsem velice rád, že jsem 
tenkrát do té školy vkročil. Jednak 
si spousta muzikantů tehdy mysle-
la, že muzikou zbohatne. Bohužel 
se ukázalo, že to nebude tak úplně 
pravda, umělecké práce je málo a je 
třeba se o ní prát. S přibývajícím vě-
kem mě má pedagogická práce baví 
čím dál víc. Je to tím, že se za práci 
nechci stydět, nechci jen čekat, až 
mi skončí poslední hodina. mám 
štěstí, že jsem se povahově trefil do 
povolání, které mě baví a vyhovuje.

Bavilo vás to hned ze začátku? 
Jistě to byla veliká změna…
Zpočátku jsem měl strach, ale ta 
práce s dětmi mě hodně chytla. Dě-
ti, které učím, přijdou v šesti letech 
a končí třeba až v pětadvaceti, tak-
že s nimi prožijete celá studia. 
Samozřejmě někdy musím dát rodi-
čům najevo, že jejich syn nebo dce-
ra nemají potřebné nadání a bylo by 
lepší, kdyby se raději honili třeba za 
míčem.
Já když jsem chodil do hudebky, měl 
jsem více pokory. Dnešní děti mají 
mnoho dalších aktivit a možností, 
občas mám pocit, že se o talenty 
pereme. „hudebka“ je nešťastná 
v tom, že je nezbytná domácí pří-
prava. každý žák sám musí vědět, 
zda se chce na nástroj naučit, jedině 
tak může fungovat naše spolupráce.

Co následovalo ve vaší umělecké kariéře po skončení spolupráce 
s Orchestrem Václava Hybše?
Spolupráce s Orchestrem Václava hybše byla skvělá, ale měli jsme v té době 
dítě, které šlo do puberty, a my často odjížděli pryč, což nebylo zrovna ideál-
ní. Rozhodli jsme se tedy, že tam zůstane jen jeden z nás, a protože manžel-
ka byla sólistka, odešel jsem já. Znamenalo to najít si jinou práci a vstoupit 
do nových projektů. Zapojil jsem se tedy do hraní pro turisty, hráli jsme čes-
kou dechovku i písničky z Plzeňska i jižních čech, účinkovali jsme v krojích.  
V roce 2001 jsem dostal nabídku k účinkování v USA. 11. září 2001 jsem 
tedy nastoupil do letadla ve Frankfurtu a vydal jsem se na cestu do Ameri-
ky. Ze známých důvodů však letadlo přistálo v kanadském Ganderu, odkud 
jsem se zase vrátil do Evropy. Asi po deseti dnech jsem cestu absolvoval 
znovu, tentokrát již úspěšně. S kapelou „melodion Band“ jsme tři měsíce 
brázdili po větších amerických městech, kde jsme hráli české písně i ever-
greeny nejen pro krajany. Byla to téměř taková dovolená – bydleli jsme 
kousek od Dallasu v Texasu a vyjížděli jsme na víkendová vystoupení. Bo-
hužel celou Ameriku tehdy zasáhlo nešťastné 11. září, ale i tak na tento 
výlet velice rád vzpomínám. Po příletu ze Spojených států jsem začal pra-
covat na svém novém projektu.

Za svou práci se nechci stydět
V dnešním rozhovoru vám přinášíme zajímavé povídání o hudbě. Představujeme vám trumpetistu a zpěváka Josefa Chlupa, 
který muzice společně se svojí manželkou zasvětil celý život.

Kapela Bingo Band – Josef Chlup vpravo.

Foto: Archiv Josefa Chlupa



O jaký projekt se jednalo?
Pustil jsem se do vlastního podnikání, dnes s chutí a radostí hraji se zá-
bavovou kapelou, která se jmenuje „Bingo Band“. Svou práci se snažíme 
dělat profesionálně a mám radost, že lidé, kteří se mnou spolupracují, jsou 
vůči mně loajální. Je to kytarista Petr kadlček, člen skupiny Natural, kláve-
sistka Dita kholová a zpěvačka Ivana Davidová – moje dcera.
Dnes pobavit lidi není jednoduché. Je důležité trefit se do jejich hudeb-
ního vkusu, musíte reagovat na rozdílné obecenstvo, např. na vesnické 
zábavě nebo vystoupení na pražském Žofíně. Je to neustálá práce na re-
pertoáru, na nových písničkách…

Je tady velká konkurence? Je těžké se prosadit?
konkurence je velká, zejména v Praze existují desítky podobných projektů 
jako ten, který máme my. Uplatnit se je otázkou štěstí, ale i kvality. Jsem 
rád, že se vracíme na místa, kde jsme už hráli. To je důkaz, že jsme se líbili 
a že honorář za profesionální provedení není pořadatelům líto dát. 
mnohdy mně vadí, že první otázka při dojednání vystoupení je „kolik to 
bude stát…“ A to myslím, že není dobře. Chci věřit tomu, že by měla roz-
hodovat kvalita nikoliv honorář a bohužel to takhle nefunguje, nejenom 
v hudbě.

Jaké máte rád publikum? Hrajete radši na plese na Žofíně nebo na 
malé svatbě?
Je důležité hrát pro lidi, kterým se muzika líbí. Je příjemné hrát na svatbě, 
kde se baví třeba jen dvacet lidí… Stejně tak mě na Žofíně potěší, když 
lidé přijdou za námi do malého sálu. Tady je specifikum v tom, že lidé si 
sem opravdu přijdou zatancovat – takže musíme umět klasický plesový 
repertoár. 

Hrajete stále na trumpetu nebo jste „přibral“ něco dalšího?
V osmdesátých letech jsem navštěvoval uměleckou školu pro pracující, což 
je dnes konzervatoř Jaroslava Ježka. Chodil jsem na hodiny zpěvu u pa-
na profesora kalaše. Dnes se mi ten zpěv hodí. V kvartetu „Bingo Band“ 
spolupracuji s úžasnými lidmi a hrajeme na různých akcích. Jsme jen čty-
ři a je tedy třeba, aby každý uměl alespoň dva obory, jsem tedy zpívající 
trumpetista.
Asi před rokem mě oslovila žofínská agentura s původním nápadem Jožky 
Šmukaře, že budou dělat projekt písní skladatele karla Valdaufa. Toho jsem 
se účastnil jako zpěvák a vystupoval jsem s velkým žofínským orchestrem. 
Byl to krásný pocit, když jsem stál na jevišti s Jožkou Šmukařem a ostatní-
mi sólisty a za sebou měl ty skvělé muzikanty. Bylo úžasné, že jsem si mo-
hl vychutnat pocit sólového zpěváka, ne jen doprovázejícího muzikanta. 
Prostě velké hudební pohlazení, ze kterého jsem měl ohromnou radost. Na 
podzim tento projekt bude natáčet televize. 

Vaše manželka je také umělkyně, co vaše dcera, šla ve vašich 
šlépějích?
Dceru k umění přivedla vlastně náhoda. když byla malá, dostala se do 
taneční třídy učitelky paní Dvořákové a vrhla se do společenského tance. 
Byla velice úspěšná, je několikanásobná mistryně republiky, tančila s mar-
tinem Dvořákem, který je dnes s novou partnerkou mistrem světa. Tanec 
však pro ni byla taková řehole a oběť, že v pubertě řekla, že dál tančit ne-
chce. Vystudovala pak gymnasium a potom vysokou školu, obor sociální 
a masová komunikace. Již během studií udělala konkurz do vysílání mTV 
na televizi Nova. Dnes má svůj pořad na Rádiu Spin.
kromě toho někdy zpívá s naší kapelou, má však spoustu svých aktivit, 
např. vystupuje jako DJ Fancy na prestižních akcích po celé republice. 

Co vás baví ve volném čase?
V devadesátých letech jsme s manželkou byli členy kapely, která se jmeno-
vala Rk Band. Byl to profesionální orchestr, kde restartovala svojí kariéru 
i Lucie Bílá. 
Naše přátelství s ní však neskončilo ani po jejím odchodu z orchestru, a tak 
když si asi před deseti lety Lucie stavěla nový dům v Otvovicích, koupili 
jsme od ní její starý domek.
Dnes se tedy těším, až skončí plesová sezona a já budu moci odjet v pá-
tek na chaloupku. Jsem docela manuálně zručný a domeček potřebuje 
neustálou péči. Jsem rád, že se tam mohu realizovat, opravovat, praco-
vat se dřevem, betonovat, zdít a starat se o zahradu… Jsem tedy aktiv-
ní chalupář, miluji Otvovice i místní lidi, se kterými jsme se za ty roky 
seznámili. 
Navštěvujeme se zde i s rockovou legendou, houslistou honzou hrubým, 
zakladatelem kapely Etc… Vladimíra mišíka. Je to vynikající muzikant, za-
kladatel hezké místní tradice – už asi osm let se vždy na Štědrý den sejde 
celá vesnice u místní kapličky, popíjí se svařák, punč a hlavně se zpívají 
koledy, které nacvičují děti ve škole spolu se smíšeným sborem. honza akci 
připravuje hudebně a já sbor diriguji.
Ještě bych chtěl zmínit jednu aktivitu – je to projekt sólisty karlínského 
divadla Josefa Oplta a mé manželky Ivany. Dali jsme dohromady kapelu, 
která se jmenuje „Josefínka“. hrajeme zejména lidovou hudbu, která má 
stále hodně posluchačů. Vystupujeme na plesech, zábavách, máme i svo-
je koncerty. Zatím jich není mnoho, ale věřím, že „Josefínku“ a „Bingo 
Band“ čeká pěkná budoucnost.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová
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Josef Chlup (57 let)
•  Vystudoval: Vojenská konzervatoř v Roudnici nad Labem
•  Ženatý, jedna dcera
•  Aktivně hraje v kvartetu Bingo Band a kapele Josefínka.
•  Záliby: chalupaření, kolo

Foto: Archiv Josefa Chlupa

Bingo Band při jednom ze svých vystoupení.

Foto: Archiv Josefa Chlupa
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Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) je územní organizační jed-
notka čSSZ, která vykonává působnost okresní správy sociálního zabezpe-
čení a další svěřené úkoly na území hlavního města Prahy. PSSZ vykonává 
svoji činnost na území hlavního města Prahy také prostřednictvím  územ-
ních pracovišť. 
místní působnost územních pracovišť Pražské správy sociálního zabezpe-
čení (ÚP PSSZ) není vázána výhradně na územní obvod určité městské čás-
ti. každé ÚP PSSZ vykonává působnost v rámci celého územního obvodu 

hlavního města Prahy. klient si tak pro přihlášení do evidence u PSSZ může 
zvolit také kterékoliv ÚP PSSZ, bez ohledu na to, kde se na území hl. města 
Prahy nachází jeho sídlo, místo trvalého pobytu, nebo kde vykonává svoji 
činnost. Na PSSZ nebo zvoleném ÚP PSSZ  je vedena jeho spisová doku-
mentace a zde vyřizuje své záležitosti, ostatní organizační jednotky PSSZ 
v rámci územního obvodu hl. města Prahy může využít pro podání doku-
mentů, případně pro vyřízení jiných záležitostí.

Pražané si mohou vybrat, kde si vyřídí své sociální zabezpečení

Termíny přistavení:
– dne 7. 4. 2015 od 8,00 do 11,00 hod.                                – dne 7. 5. 2015 od 12,00 do 14,30 hod.

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

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

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

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

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

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

– zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu – výměna, kontrola a zaplombování plynoměru

– změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)  – informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu

– převzetí reklamace – tiskopisy a informační brožury

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

Bližší informace na tel. číslech 267 175 366  a 267 175 202,   www.ppas.cz

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.

Územní pracoviště Praha 3
Adresa: Olšanská 3, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 244 012 111
Fax: +420 241 740 919, 183
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz

Územní pracoviště Praha 9 – Bohušovická ul. 
Adresa: Bohušovická 539, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 286 002 311
Fax: +420 286 880 514
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz

Územní pracoviště Praha 9 – Sokolovská ul. 
Adresa: Sokolovská ulice 855/225, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 284 005 111
Fax: +420 222 582 409
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz

Územní pracoviště Praha 10 
Adresa: V korytech 1536/8, 100 00 Praha 10
Telefon: +420 271 026 111
Fax: +420 274 782 347
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz

Územní pracoviště Praha 5 

Adresa:  
ÚP se 1. 1. 2015 spojilo s Pražskou správou sociálního zabezpečení, 
Trojská 1997/13a, Praha 8. 
(původní adresa: Křížová 3194/6a, Praha 5) 

Územní pracoviště Praha 5 – Jihozápadní Město 

Adresa:  
ÚP se 1. 1. 2015 spojilo s Pražskou správou sociálního zabezpečení, 
Trojská 1997/13a, Praha 8. 
(původní adresa: Janského 2370, 155 00 Praha 5 – JZM)

Pražská správa sociálního zabezpečení
Adresa: Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8
Telefon: +420 283 104 111
Fax: +420 283 104 262
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz

Územní pracoviště Praha 1
Adresa: Biskupská 1752/7 110 02 Praha 1
Telefon: +420 221 995 111
Fax: +420 221 995 152
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz

Více na: http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/praha/

Pozor změna!
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Centrum sociálně zdravotních služeb 
nabízí kurz plavání pro seniory
kurz probíhá vždy v pátek od 16 do 18 hodin, od dubna do června a od září 
do listopadu 2015. místo konání Baby Club Juklík, Praha 5, U Jezera 2031.

Díky finanční podpoře mč Praha 17 je kurz zcela zdarma. Podmínkou 
zařazení do kurzu je trvalé bydliště v Praze 17 a věk od 60 let. Zájemci 
se mohou hlásit osobně v recepci v Bendově ulici 1121 nebo telefonicky 
na čísle 235 314 141 či 777 575 117 v pondělí – čtvrtek, v pracovní době 
od 7.00 do 15.30.
Neváhejte, počet míst je omezen!

PhDr. Jindřich Kadlec, 
ředitel CSZS

Vážení občané,
dne 24. dubna 2015 bude v rámci komplexního úklidu komunikací, 
který každoročně provádí Technická správa komunikací hl. m. Prahy, 
probíhat realizace vodorovného dopravního značení na parkovacích 
plochách v ulici Na moklině. 
Žádáme občany, aby respektovali přechodné dopravní značení 
a v průběhu realizace neodstavovali svá vozidla v prostoru parkovacích 
ploch. Děkujeme za pochopení.

Martin Marek, zástupce starostky

Kostel sv. Rodiny

2. dubna –  Zelený čtvrtek, 18 hodin

3. dubna –  Velkopáteční obřady, 18 hodin

4. dubna –  Bílá sobota, velikonoční vigilie, 
21 hodin

5. dubna –  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 
9 hodin

Z kapacitních důvodů nebudou bohoslužby 
probíhat v kostele sv. martina.

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

Velikonoční bohoslužba se bude konat 
5. dubna v 9 hodin.
Pravidelné nedělní bohoslužby od 9 hodin.

Kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře

2. dubna –  Zelený čtvrtek, 17.30 hodin
3. dubna –  Velkopáteční obřady, 17.30 hodin
(předtím v 17 h křížová cesta v ambitu kostela)

4. dubna –  Bílá sobota, velikonoční vigilie, 
19 hodin

5. dubna –  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 
11 hodin

Neděle 19. dubna v 15 hodin – Velikonoční 
liturgická hra o mariích.
Latinská chorální hra v nastudování 
PhDr. Jany Vozkové, CSc.

Před kaplí Božího hrobu v ambitech poutního 
areálu předvedou sestry benediktinky 
a pozvaní hosté.

Velikonoční bohoslužby

Senior taxi
Vážení občané, 
dovolujeme si vás požádat o spolupráci 
při zmapování zájmu o dopravu seniorů 
a zdravotně znevýhodněných občanů (např. do zdravotnických 
zařízení) a zkušeností s tímto typem dopravy.

Dotazníky budou k dispozici od 1. do 30. dubna 2015 na těchto 
kontaktních místech:
•  Centrum sociálně zdravotních služeb, Bendova 1121/5 – recepce
• Sociální odbor Úmč Praha 17
• kulturní centrum Průhon – recepce
• Úmč Praha 17 – podatelna Děkujeme za vaši ochotu.

CSZS přijímá uchazeče do kurzu 
výuky práce na PC pro seniory
Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé.

Výuka probíhá jednou týdně v úterý v odpoledních hodinách.
Každý účastník pracuje sám u počítače.

Díky finanční podpoře mč Praha 17 je kurz zcela zdarma. Podmínkou 
zařazení do kurzu je trvalé bydliště na Praze 17 a věk od 60 let. Před-
nost mají nově příchozí zájemci. Zájemci se mohou hlásit osobně v re-
cepci v Bendově ulici 1121 nebo telefonicky na čísle 235 314 141 či 
777 575 117 od 16. 4. 2015, v pracovní době od 7.00 do 15.30 hodin.
Neváhejte, počet míst je omezen!

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Občanskou poradnu zřizuje Společnou cestou z.s., sídlem Spytihněvova 162/4.

Bližší informace o činnosti a podmínkách poradenství získáte na internetových 
stránkách www.spolcest.cz či prostřednictvím telefonu na lince 223 011 642

Kontaktní místo – Řepy

Občanská poradna Společnou cestou

N a  p r o b l é m y  n e j s t e  s a m i

NEVÍTE SI RADY? 

PŘEROSTLY VÁM DLUHY PŘES HLAVU? 

NEVÍTE O JAKÉ SI POŽÁDAT SOCIÁLNÍ DÁVKY? 

NEMŮŽETE SI DOVOLIT PORADIT SE S ADVOKÁTEM? 

OBČANSKÁ PORADNA NABÍZÍ PRO OBČANY V TÍŽIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI 

MOŽNOST BEZPLATNÉHO, DISKRÉTNÍHO A NESTRANNÉHO ODBORNÉHO PORADENSTVÍ 

V OBLASTI PRÁVA (REGISTROVANÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA). 

● Sociální dávky

● Sociální pomoc

● Pojištění

● Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost

● Bydlení

● Rodina a partnerské vztahy

● Majetkoprávní vztahy a náhrada škody

● Finanční a rozpočtová problematika

● Zdravotnictví

● Školství a vzdělávání

● Ekologie, právo životního prostředí

● Ochrana spotřebitele

● Základy práva ČR

● Právní systém EU,

● Občanské soudní řízení

● Veřejná správa

● Trestní právo

● Ústavní právo

KULTURNÍ CENTRUM PRŮHON – 1. patro
Socháňova 1220/27, Praha 17 – Řepy  

Konzultační hodiny pro neobjednané klienty 
Úterý 9:00 – 12:00, Pátek 13:00 – 16:00 

OBLASTI VE KTERÝCH RADÍME:

řepy.indd   1 24.3.2015   16:25:2

Nové dopravní značení 
v ulici Na Moklině
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6. 4. Velikonoční koncert Břevnovského chrá-
mového sboru pod vedením Adolfa melichara
Od 17.00 hod. kostel sv. Rodiny. Vstupné dob-
rovolné.
9. 4. Benefiční koncert profesorky Virginie 
Walterové a jejích studentů z Gymnázia a hu-
dební školy hl. města Prahy. Od 16.00 hod. Re-
fektář, vstupné dobrovolné.
12. 4. Koncert skupiny Camael, na programu 
netradiční aranže moravské, slovenské a rom-
ské lidové hudby. 
Od 17.00 hod. kostel sv. Rodiny. Vstupné dob-
rovolné.

14. 4. Taneční skupina Marietta pod vedením 
Lídy Prouzové.
Od 10.00 hod. Denní stacionář. Vstup volný.
17. 4. Flétna a klavír – jarní koncert žáků Zu-
zany hrbkové.
Od 17.00 hod. Refektář, vstupné dobrovolné.
19. 4. Žhavá současnost – orchestrální řada 
Archioni Plus pod vedením michala macourka 
(na programu Jiří Smutný, Jiří Gemrot, Jind-
řich marek, marek kopelent, Petr Verner Vole-
nec a Igor Ochepovsky). Od 17.00 hod. kostel 
sv. Rodiny. Vstupné dobrovolné.
26. 4. Vesna Cáceres quartet, na programu 
swingové melodie, šansonové a brazilské písně 
(pod záštitou Nadačního fondu T-Soft Eterni-
ty). Od 17.00 hod.
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.
2. 5. Koncert japonského sboru WADACHI na 
pozvání Pražského smíšeného sboru.
Na programu A. Dvořák, B. Smetana, L. Janá-
ček, Shoji moroi, české a japonské lidové písně. 
Od 10.00 hod.
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné. 

2. 5. – 30. 6. Marine World „Sea Shells“ – 
výstava obrazů moniky mottl s tématikou moř-
ských mušlí. Vernisáž výstavy proběhne v sobo-
tu 2. 5. v 11.00 hod. v refektáři (po koncertě 
japonského sboru).
Refektář, vstup volný.

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 vyhláše-
na na podporu činnosti a provozu Domova, 
který slouží nemocným seniorům.

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

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

Domov sv. Karla Boromejského –  program na duben  a začátek května 2015

Dětem:

5. 4. VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA V KULTURÁČKU 
s mazancem, pomlázkou, kytarou a lidovkami.
Pro děti jsme na Velikonoční neděli připravi-
li opět bohaté dílničky, kde si mohou vyrobit 
různé jarní a velikonoční dekorace a zazpívat 
české lidové písničky s kytarou.
koledu (básničku) a pomlázku s sebou! Těšit se 
také můžete na tradiční velikonoční mazanec 
a čaj, kávu, či kakao J. Od 15 hodin.
Vstupné dobrovolné (doporučené: 60 kč).

26. 4. OFICIÁLNÍ PŘEDPREMIÉRA RODINNÉ MU-
ZIKÁLOVÉ POHÁDKY – O CHYTRÉ PRINCEZNĚ
Divadelní představení určené pro celou rodinu, 
které pro vás vznikalo přímo v kulturáčku na 
Bílé hoře a které v květnu 2015 uvede divadlo 
SEmAFOR!!! 
Uvádí: kulturáček na Bílé hoře, více na  
www.ochytreprincezne.cz
Původní hudební pohádka na motivy Boženy 
Němcové nejen pro děti, s jedinečným výtvar-
ným pojetím otce černého divadla – scénogra-
fa a výtvarníka Jiřího Srnce, plná lásky, pravdy, 
napětí, skvělé hudby zkušeného hudebníka, 
skladatele a aranžéra Štěpána Eliáše a přede-
vším trefného humoru pro děti i dospělé, obsa-
ženého  v původním romantickém veršovaném 
příběhu Jiřího Žáka. To vše v podání zajímavých 

osobností (m. Dolinová, R.Tesařík/ m. maděrič, 
Vlasta korec, Lucie černíková aj.), pod režijní 
taktovkou Romana Štolpy.
Jednoduchý poetický příběh o tom, že se ne-
máme krátkozrace upisovat ďáblu s vidinou 
krátkodobého štěstí a vykoupení, o pravé lás-
ce, lidské rovnosti, upřímnosti a ženské moud-
rosti, a o tom, že rodiče jsou stále tak trochu 
dětmi, ne zcela odlišnými od těch svých vlast-
ních. Od 15 hod.
Rezervace míst: info@kulturacek.cz  
nebo 777 320 390
Vstupné dobrovolné (doporučené: 150 kč). 

16. 4. Nabízíme toto PŘEDSTAVENÍ 
také dopoledne pro ZŠ a MŠ 
v Kulturáčku na Bílé Hoře – čESkÁ hUDEBNí 
POhÁDkA S PRVky čERNÉhO DIVADLA – O ChyT-
RÉ PRINCEZNĚ (viz výše). Od 8.30 a 11.00

19. 4. Divadélko pro děti –  
DOKTORSKÁ POHÁDKA
Do ordinace pana doktora korpuse přichází 
nejroztodivnější postavy. Jednoho dne tam 
byl hejkal, podruhé se zase ve dveřích objeví 
vodník, no a po něm Rusalka a nakonec i ne-
mocná čarodějnice. Od 15 hod. hraje Nezávislé 
divadlo.
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč).

Pro dospělé:

3., 17. a 24. 4. VEČERY S ŽIVOU HUDBOU
Oblíbený pohodový večer v hospůdce kultu-
ráčku s živou hudební produkcí, posezením 
u dobrého piva, vínka či kávy, ale především 
s dobrými přáteli. 
VEčERy S  ŽIVOU hUDBOU POŘÁDÁmE V hOS-
PŮDCE kULTURÁčkU PRAVIDELNĚ TÉmĚŘ kAŽ-
DÝ PÁTEk!  (Výjimkou jsou dny, kdy se koná 
v sále např. soukromá akce s živou hudbou). 
Od 19 hodin. Vstup volný!

25. 4. BALKÁNSKÝ VEČER S ŽIVOU 
BALKÁNSKOU HUDBOU A SPECIALITAMI 
BALKÁNSKÉ KUCHYNĚ!
Nenechte si ujít další oblíbený tematický ve-
čer v kulturáčku, kdy se kromě vyhlášeného 
kulinářského zážitku můžete těšit na profesi-
onální hudební produkci za zvuku BALkÁNSkÉ 
hUDBy. Od 18 hodin (hudební produkce zač. 
od 19 hodin).
Vstupné dobrovolné (doporučené: 80 kč). 
Prosíme o rezervaci míst a menu předem, jako 
obvykle na tel.: 602 386 271   
nebo stanislavmacek1@hotmail.com
Aktuální složení balkánského menu sledujte 
na www.kulturacek.cz

na Bílé Hoře program duben 2015



Divadlo:  
Dívčí válka

Kníže Přemysl rozpolcený smutkem ze ztráty milované ženy a radostí  
z nabyté svobody se stává terčem útoků vdavekchtivé Vlasty, která nevá-
há dosáhnout svého cíle jakýmikoli prostředky. Přemysl se však za žádnou 
cenu ženit nechce. Rozzlobená Vlasta se proto rozhodne vyhlásit mužům 
válku a strhne na svou stranu i celý dívčí tábor. Hrají: Roman Praizler, Jitka 
Davidová, Václav Košťálek, Přemysl Landa, Josef Bárta, Magda Šebestová, 
Iveta Praizlerová, Dalibor Šebesta, Jaroslava Praizlerová. Zdická divadelní 
s. r. o. (vstupné 80 Kč studenti a senioři/120 Kč ostatní)

SOBOTA 19:00

Komedie

PROGRAM DUBEN 2015   Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

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

Večery při svíčkách:  
Bájný ostrov Sokotra 

Výtvarná dílna  
Jiřího Fixla:  
Jak se kreslí pohádka

Pálení 
čarodějnic

Divadlo pro děti: 
Hrnečku, vař!

Víkendové tvoření:  
Den matek

Bazárek  
pro maminky

Biograf: Šest  
medvědů s Cibulkou

Divadlo pro děti:  
O třech neposlušných  
kůzlátkách

Divadlo pro děti:  
Veselé Velikonoce

Divadlo pro děti:  
Povídání o sluníčku

BASS BEAST SESSION 
v Sokolovně Řepy

Výstava: Kristína Revucky 
Mésároš – Back in mind

Talk show s doc. PaedDr. Janem Farkačem, CSs. o výpravě na kouzelné 
místo na zemi – na ostrov Sokotra. Nechte se fascinovat zážitky a úžas-
nými fotografiemi z tohoto jemenského ostrova, který nabízí nádherné 
scenérie a nepřeberné přírodní bohatství. (vstupné dobrovolné)

Co všechno se stane, než se narodí jedna knížka? To zjistíte na tematicky 
zaměřeném workshopu s autorským čtením, kde si děti vyzkouší nakreslit 
ilustrace k některé z klasických pohádek. V ceně vstupného je zahrnuta au-
torská brožura o ilustrování pohádek. (vstupné 50 Kč)

Tradiční slet čarodějnic a čarodějů všech věkových kategorií. Pro malé 
návštěvníky budou připraveny zdarma podávané špekáčky a limonáda  
a soutěže a hry o ceny. K poslechu zahraje kapela Bosáci. Závěr večera bude 
ve znamení ohňové show. Louka před řepskou radnicí v Žalanského ulici. 

Výběr ze starých českých pohádek v zábavné a srozumitelné podobě.  
V divadle bude uvedena např. pohádka Stolečku, prostři se!, Hrnečku, 
vař!, Červená Karkulka, Otesánek a další klasické pohádky. Vhodné pro 
děti od 4 let. Délka 40 min. Divadlo Kejklíř. (vstupné 40 Kč)

Potěšte svou maminku originálním dárkem ke Dni matek! Vyrábět budeme 
přáníčko, obrázek s květinou a také malé překvapení. Akce je určena pro 
děti od 8 let nebo pro dospělé s dítětem od 2 let. Akce se bude konat při mi-
nimálním počtu 5 účastníků. Přihlášky a platby nejpozději do 22. 4. v kance-
láři č. 2. A v květnu se těšte na batikování! (cena 250 Kč za 1 sadu materiálu)

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

Při příležitosti oslav 90. let Lubomíra Lipského budeme promítat film Šest 
medvědů s Cibulkou, kde Lubomír Lipský ztvárnil hlavní roli. Známá ro-
dinná komedie vypráví bláznivý příběh klauna Cibulky, který nečekaně 
dostal výpověď a musí si hledat nové zaměstnání. Cvičení medvědi se 
rozhodnou jej následovat, což vede k řadě komických situací. Délka 85 
min. (vstupné 40 Kč)

Veršované loutkoherecké představení na motivy klasické pohádky. Děti 
se naučí písničky a společně si zazpívají a zahrají. Součástí představení je 
interaktivní dílna, ve které si mohou děti vyrobit kůzlátka z ovčího rouna 
a papíru. Vhodné pro nejmenší i větší děti. Délka 50 min. (vstupné 40 Kč)

Pohádkové představení na velikonoční téma. Tři příběhy seznámí malé 
diváky se staročeskými zvyky a tradicemi a dokonce je naučí správně ko-
ledovat! Pro zájemce budou navíc připraveny velikonoční výtvarné dílny. 
Pohádka je vhodná pro děti od 3 do 10 let. Délka 50 min. Liduščino diva-
dlo. (vstupné 40 Kč)

…aneb Jak pejsek Ferda potkal sluníčko. Krásná a barevná pohádka  
s jednoduchými písničkami o sluníčku, které nedopatřením spadne  
na zem. Délka 45 minut. Divadlo Matěje Kopeckého. (vstupné 40 Kč)

Našláplá hudební akce v Sokolovně Řepy s výběrem toho nejlepšího z DNB, 
Raggajungle, breaks, electro, hip-hopu, a classic rapu v podání ostřílených 
matadorů. Producent světové úrovně MikkiM, MC Jacob z kapely Skyline, 
Rimeone a celá řada dalších interpretů. Bass Beast crew. (vstupné 80 Kč)

Již třetím slovenským výtvarníkem v řadě je Kristína Revucky Mésároš, 
ArtD., výrazná osobnost současného umění, jejíž tvorba se vymyká obec-
ným tendencím malby. Kristíniny obrazy jsou založeny na příběhu a skrý-
vají myšlenku životního smyslu, zejména prostřednictvím poetických fan-
tazijních výjevů. Tato výstava potrvá od 1. do 30. 4. 2015. (vstupné zdarma)
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Pracují ve státní správě a společnostech, které ji doplňují. Veřejnost se 
o nich dovídá, až když vstupuje do jednání s nimi a potřebuje jejich služby. 
často jsou předmětem někdy oprávněné, častěji však neoprávněné, kriti-
ky při uplatňování zákonných postupů ve své práci. Církev československá 
husitská, která se stará o lidi postižené a nemocné, přichází velmi často do 
styku s těmito pracovníky a potřebuje jejich pomoc. 
Domníváme se, že by veřejnost měla vědět o lidech, kteří plní své povin-
nosti profesionálně, nadstandardně a s plným nasazením. Chtěli bychom 
touto cestou poděkovat pracovnici společnosti OPTImIS – Bendova ul., 
marii Tesařové, s kterou spolupracujeme již dva roky. Děkujeme nejenom 

my, ale i nájemníci, s kterými přicházíme ve své práci do styku. Paní Tesa-
řová je vždy tam, kde ji nájemníci potřebují a řeší s laskavostí a vstřícností 
jejich problémy. Právem jí patří uznání nás všech. Nemůžeme opominout 
ani spolupráci s dalšími pracovnicemi – Stanislavou Polívkovou a marcelou 
Šímovou z Úřadu práce v Dejvicích za jejich odpovědný přístup k práci, za 
laskavé a vstřícné jednání v intenci zákona, ale vždy se snahou pomoci 
řešit problémy svých klientů.  

Církev československá husitská vám děkuje za všechny, kterým pomáháte. 
Sociální odbor CČSH – vikariát Beroun

Děkujeme, že pomáháte

my dříve narození máme oslavy mezinárodního dne žen v krvi. V klubu 
 seniorů Řepy je nás 33 žen, a tak jsme si to užily jak se patří a s noblesou.
Náš předseda nám, ženám z kSŘ, napsal pěknou báseň, každá z nás ji 
spolu s jarním žlutým narcisem dostala od něho osobně. Naši muži nám 
poblahopřáli a přípitek kvalitním červeným francouzským vínečkem neměl 
chybu. Občerstvení, výborné jednohubky s francouzskou paštikou, připra-
vily šikovné ruce našich seniorek. Proč francouzské speciality? Protože náš 
klubový sport pétanque je francouzská doména a v koši, který vyhrálo na-
še „B“ družstvo v Úněticích, byly samé francouzské speciality, o které jsme 
se v klubu s ostatními členy podělili. Nechybělo ani výborné české pivo 
z únětického pivovaru, které na závěr 4. ročníku UBULIGy dostali jako od-
měnu všichni finalisté. Povídali jsme si, recitovali básně, zasmáli jsme se 
a to vše ve vlastní režii, za zvuku nádherných písniček Waldemara matušky. 
Nebyl tanec, ale cvičení s naším hostem, fyzioterapeutkou Jitkou Sméka-
lovou. Líbilo se nám to, procvičili jsme si krční páteř, šíjové svalstvo, ruce, 
ramena a hlavně jsme si vyslechli užitečné rady pro naši generaci. Paní 
Jitku máme moc rádi, protože cvičí s našimi členkami každý pátek na mí-
čích v CSZS Řepy. Poblahopřáli jsme jí také k svátku žen a těšíme se zase, 
že přijde mezi nás a rozhýbe nám naše kosti a svaly.
Nezahálel ani náš klubový fotograf, protože nádherná atmosféra tohoto 
svátku musí být zdokumentovaná už i proto, že se nás 11. 3. 2015 sešlo 
v klubu rekordních 37 spokojených seniorů, a všichni se postarali o poho-
dovou oslavu mezinárodního dne žen.

Ing. Mária Szitányiová 

Jak jsme slavili MDŽ

Nová Akropolis a skupina pro aktivní ekologii GEA vás zvou 
na ekologickou akci, která probíhá v rámci mezinárodní kampaně 
„Ukliďme svět!“ („ Clean Up the World!“). Skupiny dobrovolníků na celém 
světě organizují úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, 
chráněných území, likvidaci černých skládek…

Akce probíhá ve spolupráci s českým svazem ochránců přírody  
a Úmč Praha 17.

místo setkání: Za hotelem Fortuna West z ulice mrkvičkova (50°03‘59.0“N 
14°19‘12.2“E), nejbližší zastávka: hlušičkova (bus 180, tram 9, 10, 16).
Prosíme, přihlaste se předem e-mailem nebo telefonicky.
kontakt: 222 515 152 (18-21), 608 501 040, nova@akropolis.cz

Vhodný oděv, obuv, rukavice a dobrou náladu s sebou!

Ukliďme okolí lesoparku Řepy!

Foto: archiv Nová Akropolis

Sobota, 18. dubna 2015 ve 13 hodin

Takhle jsme uklízeli minulý rok....

Připojte se a ukliďte s námi okolí lesoparku Řepy!

Zdravotní cvi ̌cení
pro všechny, kte ̌rí cht ̌ejí  
nalézt znovu svoje mládí.

Pravidelné cílené cvičení 
zajistí úlevu od bolestí  
zad a kloubů. Začínáme 13. dubna 2015 

v KC Průhon od 10 hodin.

Těší se na vás lektorky 
zdravotního cvičení

604  230  882 
603 552 571



Dne 21. března proběhl v sále řepské Sokolovny již 8. ročník šachového 
turnaje s názvem „Šachista Řepy 2015“.
Tuto, v Řepích již tradiční, akci pořádala jako každý rok Společnost pro 
obnovu řepských tradic pod vedením Anny Baumové ve spolupráci s měst-
skou částí Praha 17. Dekorování vítězů se v letošním roce ujal zástupce 
starostky Jaroslav hájek. 
Účast byla skutečně hojná a hrálo se napříč všemi věkovými kategoriemi. 
Nejmladšími hráči byla v letošním roce dvojčata matouš a Lukáš hlavinovi 
(9 let) a bylo vidět, že si celodenní klání velmi užívají. 
Organizátoři velmi děkují šachovému klubu Lokomotiva Radlice za zapůjčení 
šachových sad. Dále pak za pomoc zejména mUDr. Zdeňce Neužilové, Bar-
boře hudcové a samozřejmě i mgr. Jiřímu Baumovi, který je ředitelem akce.
Výsledky:

kategorie mládež: Filip Eliáš, matouš hlavina, Lukáš hlavina.
Všem vítězům ještě jednou blahopřejeme. Více fotografií naleznete na 
www.repy.cz v sekci Fotogalerie/Akce Řepy 2015. -mish-
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Oslava jubilanty potěšila
Setkání řepských jubilantů je oblíbenou akcí, vždy pečlivě připravenou 
matrikářkami z Odboru občansko správního. Od konce loňského roku se 
tato setkání uskutečňují v prostorách společenského sálu kC Průhon. 
V příjemném prostředí mají naši jubilanti možnost si plně vychutnat svou 
oslavu a zhlédnout pestré představení, které je pro ně vždy připraveno. 

kulturní program tentokrát, tedy 26. února, zajistily děti ze Základní školy 
genpor. Fr. Peřiny pod vedením svého učitele, miroslava maxanta. 
Svým uměním jubilanty potěšili: Dominik holub – housle – čardášová 
etuda, Jennie Félová – zpěv, lidová píseň – čerešničky, čerešničky, čereš-
ně, matěj Urban – saxofon – henry mancini – moon river, Tereza krásová 
– zpěv – Alain Boublil/Claude-michel Schönberg – Bídníci, Jan Šulc – kla-
rinet – La vie en rose, Tomáš Ringel – zpěv – Elton John – Can you feel the 
love tonight. Ukázky z muzikálu Taceo zazpívali:  markéta Bažantová, Anna 
Bušková, Tereza krásová, Jiří kukla, Jan Přibáň, Estela Santosová a pan 
učitel miroslav maxant, který celé vystoupení také uváděl.
Po pěkném představení již tradičně následovaly gratulace od starostky 
mgr. Jitky Synkové a předání drobných dárků a květin.
Našim jubilantům přejeme vše nejlepší do dalších let a pevné zdraví.

-ras-

Svá jubilea oslavili: Vlasta knihlová, Ladislav Tondl, Jiřina 
Dvořáková, karel hetych, marie klosová, Dagmar hetychová, 
miroslav Zýcha, Drahomíra Leiblová, karel Ščobák, hana 
Vondrušková, Eva Chvátalová, Jana Loučková, Dagmar mandová, 
miroslav Růža, Eliška Samoluková, Jaroslava Smetanová, marie 
Tefrová, karel Veselý, miluše müllerová, Jarmila klokočková.Foto: Michaela Dvořáková

5. března jsem měl tu čest se zúčastnit vernisáže obrazů martina 
knuta – „Návrat velkého introverta“. Je to již druhý výtvarník, je-
hož výstava představuje současnou slovenskou tvorbu v kulturním 
centru Průhon. Výstava potrvá až do letošního června. Prvním vysta-
vujícím umělcem byl Dávid Baffi, následovat budou Alexandr Barth, 
miroir Noir a kristína Revucky mésároš.       
Vernisáž zahájil ředitel kC Průhon Aleš koutný, za městskou část pro-
mluvila starostka Jitka Synková a o erudovaný výklad se postaral ku-
rátor výstavy Filip Dub. Velmi mne zaujal hudební doprovod a mistr-
ná hra kytaristy Petra Eichlera ml. Nechybělo malé občerstvení. mezi 
přítomnými jsem poznával mnoho osobností veřejného života naší 
obce. Nepovažuji se za znalce výtvarného umění. měl jsem pocit, 
že autor chce ve svých obrazech upozornit na osamělost člověka 
a prázdnotu jeho života v dnešním komplikovaném světě. 
Zastavte se a popřemýšlejte si u obrazů martina knuta až půjdete 
z práce nebo na nákup. Ta chvilka za to stojí! 

Jan Bösser

Zastavte se na Průhonu

Foto: Michaela Dvořáková

Šachista Řepy 2015

Foto: -mish-

kategorie registrovaných šachistů: 
michal čermák, Erik Štěrba a marie 
Bažantová.

kategorie neregistrovaných 
šachistů: Václav Srba, kamil Práza 
a Luboš Chlanda.



2. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY, od 9 do 15 hod., klub 
Šestka. Pro děti a mládež 8 –15 let. Zdarma.

2. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY, od 9.30 do 11 hod., keramická dílna. 
Namaluj si svoji misku – glazování předem připravených misek, po vypálení 
si odnesete domů. Pro přihlášené! Cena: 50 kč / děti, 100 kč / dospělí.

2. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY, od 11.30 do 14. 30 hod., keramická 
dílna. Velikonoční dílničky. Cena: 30 kč / děti, 60 kč / dospělí.

18. 4. Talenty v Domečku –  5. ročník pěvecké soutěže pro amatérské 
zpěváky 7 – 26 let. Velký sál DDm Od 10.30 hod. Vstup zdarma, 
přihlášení předem nutné. Info na www.ddmp6.cz

18. 4.  Keramická sobota – pro děti i další zájemce, kteří nemají čas na 
pravidelné kroužky.  Cena za dvouhodinovku 50 kč pro děti, 200 kč pro 
studenty do 26 let a 250 kč pro dospělé. 
Rodinná vstupenka (1 rodič + 1 dítě) 250 kč. Od 10 do 12 hod. a od 12 do 

14 hod., keramická dílna. Přihlášky předem na tel. DDm 235 323 333 nebo 
klara.pliestikova@ddmp6.cz

18. 4. Scrabooking – srdíčkové album. Populární technika práce 
s papírem, lepidlem a razítky. Odnesete si originální dárky. Pro děti od 9 
let, mládež i dospělé. Cena 80 kč.
Přihlášky turkova@ddmp6.cz Od 14 do 16.30 hod., atelier DDm.

24. 4. Taneční workshop vol. 2 pro věkovou kategorii 8 – 18 let. Od 
16.45 do 20 hod., sály DDm. Info a přihlášky na www.ddmp6.cz. Zdarma.

25. 4. FIMO dílna Barevné vlny – vlastnoručně si vyrobte krásné šperky. 
Vhodné pro účastníky od 12 let a dospělé. Cena 290 kč včetně materiálu. 
Od 14 do 17 hod., atelier.
Pouze přihlášky předem na  gabriela.lasikova@ddmp6.cz

Podrobné informace o všech programech najdete  
na  www.ddmp6.cz.
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Programy pro řepské seniory

Klub seniorů Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17, 
 Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Jana Tvrdková.
Program v dubnu: 7. 4. Beseda se zástupcem 
starostky Jaroslavem hájkem, 14. 4. Bese-
da s PčR, nprap. Bc. m. klvaňovou a nprap. 
Bc. J. Dudovou na téma „Osobní bezpečí“, 
21. 4. Volný program, 28. 4. 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 Petra Szarová.
Program v dubnu: 6. 4. Velikonoční pondělí – 
zavřeno, 13. 4. Jarní dekorace, 20. 4. Šperky 
z korálků, 27. 4. háčkování.

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 dubnu:  1. 4. Beseda s PčR, nprap. 
Bc. m. klvaňovou a nprap. Bc. J. Dudovou na 
téma „Osobní bezpečí“, 8. 4. Volný program, 
15. 4. Beseda s RSDr. Pernesem – předsedou 
Rady seniorů čR, 22. 4. Volný program, 30. 4. 
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 marie klosová.
Program v dubnu: 6. 4. Velikonoční pondělí – 
zavřeno, 13. 4. Oslava jubilantů – k poslechu 
zahraje Sparťanka, 20. 4. Beseda s RSDr. Per-
nesem – předsedou Rady seniorů čR, 27. 4. Vol-
ný program.

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Duben v DDM na Bílé Hoře 

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

 1. 4.  Výroba netopýrů, strašidel, 
pavouků, koček

 2. 4. Velikonoční ozdoby

 4. 4.  Začínáme tvořit obrazce 
z pet víček

 8. 4. malujeme obrazy  

 9. 4. Filmový večer

11. 4. Batikujeme trička

15. 4. keramické slunečnice

16. 4. Náušnice z korálků

18. 4.  Výroba masek 
na čarodějnice –  

Vyhlášení nejlepší 
masky 29. 4.

22. 4. karetní, hry, triky, kouzla 

23. 4. Nádoby z pet lahví

25. 4.  Příprava klubu na čaroděj-
nické rejdění J

29. 4.  Pálení čarodějnic v klubu 17 
– Bude plno zábavy, her 
a vyhlášení nejlepší čaro-
dějnické masky, no a přitom 
i buřtíky budou JJJ.

„Den otevřených dveří“

Plán Klubu 17 – Duben 2015 Socháňova 1221, Řepy • Tel.: 235 314 141, 775 591 700
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Mateřské centrum Řepík informuje

17. března se v obřadní síni radnice konalo další vítání nejmenších 
občánků Řep. Tentokrát jsme ovšem měli příležitost přivítat toho 
úplně prvního občánka letošního roku. Stala se jím Zuzanka Štefano-
vá. Její rodiče kromě tradičního zlatého přívěsku ve tvaru čtyřlístku 
a pamětního listu obdrželi také peněžní dar v hodnotě 5000 kč z ru-
kou starostky mgr. Jitky Synkové. Všem zúčastněným tentokrát jejich 
sváteční chvíle přišly zpříjemnit děti z mŠ Bendova pod vedením paní 
učitelky Sylvy koutové. 

Řepskými občánky se stali: Zuzana Štefanová, Filip Štědronský, 
Zuzana Chaloupková, Viktor Novotný, max knelleken, Daniel Záruba, 
Lukáš Roubíček, Josef horňáček, Annabeth Šmídová, Ondřej kubeš, 
Charlotta Fliegerová, miriam Dudková, Gabriela Besserová, Daniel 

kříž, Adam Šimák, 
František Šimák, Nela 
Adamová, Leontýna 
křehlíková a Jaroslava 
Řičařová. 

Všem miminkům i jejich 
rodinám přejeme ještě 
jednou hodně zdraví 
a společných chvil 
radosti.  -mish-

MČ Praha 17 přivítala prvního občánka roku 2015

Foto: -mish-

Foto: -mish-

mC Řepík nabízí pravidelný program pro rodiny s dětmi od pěti měsíců 
do předškolního věku pro aktivní trávení volného času. Na dopolední 
program pro děti s (pra)rodiči se můžete zapojit kdykoliv v průběhu ro-
ku, není třeba se zapisovat, stačí přijít včas, kapacita je omezena na 
cca 10 dětí. 
V březnu v mC ŘEPík proběhla již tradiční burza dětského oblečení, vy-
bavení a hraček. Jsme rádi, že řepské maminky tuto akci vítají a aktivně 
se zapojují jak do prodeje, tak i do nakupování. Další termín plánujeme 
na podzim!
Od března také cvičíme každou středu podvečer v mC Řepík hAThA JOGU.
 
Také v dubnu se můžete těšit na zajímavý odpolední program: 

9. 4. Pořádáme společný VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY. Představte si oázu klidu 
a pohody se zvířátky uprostřed rušné městské zástavby… Že to nelze? 
Ale ano, BŘEVNOVSkÝ STATEk vás o tom přesvědčí. Doporučujeme s se-
bou svačinku a pití (nebo i buřty na opékání). Zvířátkům je možné také 
donést tvrdé pečivo. A pokud chcete předem nahlédnout, hledejte na 
FB odkaz Břevnovský statek…

10. 4. Pravidelné setkávání maminek s dětmi v rámci česko – ukrajin-
sko – ruského klubu ZOZULKY. Vítáni jsou všichni, kdo mají zájem do-

zvědět se více o zvycích národnostních menšin žijících u nás, naučit se 
třeba nová slovíčka či ochutnat něco dobrého. 

16. 4. KURZ LÍČENÍ „KRÁSNÁ s MARY KAY“ – kosmetické poradenství 
v péči o pleť. Srdečně zveme maminky na HODINKU KRÁSY. Ve spolu-
práci s mary kay jsme opět připravily příjemné odpolední setkání (ten-
tokrát jen a jen pro maminky, ev. s dětmi do cca šesti měsíců). Smyslem 
je se na chvilku zastavit a věnovat se jen a jen sama sobě u šálku kávy 
a voňavé kosmetiky, připomeneme si a naučíme se základům péče 
o pleť, líčení atd.

23. 4. Přijďte si užít zábavné a soutěžní ČARODĚJNÉ ODPOLEDNE pro 
děti a rodiče v zahradě u mC Řepík. Začátek je v 16 hodin a nezapomeň-
te, masky s sebou!

30. 4. Zveme vás na další kreativní kurz tvoření pro dospělé (starší dě-
ti zvládnou též), tentokrát na téma UBROUSKOVÁ TECHNIKA. S sebou 
prosíme nůžky na manikúru.  

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

Silvie Faletti, předsedkyně MC Řepík
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ZŠ genpor. Fr. Peřiny

ZŠ Jana Wericha

Policista jako učitel
Dne 24. 2. 2015 proběhl v prvních třídách ZŠ Jana Wericha program 
primární prevence Policie čR. Cílem tohoto programu je především po-
stupné vytváření právního vědomí u dětí, prohlubování schopnosti roz-
lišovat správné a nesprávné chování a také budování respektu a důvěry 
k práci Policie čR.
Před tabulí se tedy náhle místo paní učitelky nebo pana učitele ocitl 
policista. Děti během programu poznávaly rozdíly v uniformě přísluš-
níka Policie čR a městského strážníka, měly možnost si vyzkoušet různé 
pokrývky hlavy včetně zásahové helmy, prohlédly si policejní odznak 

i průkaz, dostaly omalovánky s úkoly z dopravní výchovy (některé z nich 
hned společně vypracovaly) a na závěr programu s pomocí policisty vy-
tvořily otisk vlastní dlaně. Program děti velmi zaujal, vyprávění policis-
ty doplňovaly svými zkušenostmi, kladly zvídavé otázky a ještě dlouho 
si o tomto zážitku mezi sebou povídaly. 
Věříme, že podobné akce nejsou ojedinělé, protože záplavu vzděláva-
cích pořadů nabízených různými společnostmi program Policie čR před-
čí svou smysluplností a kvalitou. Děkujeme také preventistovi Policie čR 
za výbornou dlouholetou spolupráci, promyšlený program i vřelý vztah 
k dětem.

za třídní učitele 1. tříd, Mgr. Barbora Bousová

Opět stříbrní šplhavci
V soutěži ve šplhu, kde každou školu reprezentují vždy dvě děvčata a dva 
chlapci z každého ročníku od první až do deváté třídy, jsme opět jako 
v loňském roce, obsadili 2. místo.
Na stupních vítězů v jednotlivých kategoriích jsme se však objevovali 
mnohem častěji. Zazářili zvláště žáci a žákyně prvního stupně.

•  Zlaté medaile ve svých kategoriích získali: Dominik Grünberg 1.C, 
Lila kamelová a Štěpán Sedláček 3.B.

•  Stříbrné medaile získali: Barbora Schönová 1.A, Ella Vápeníková 
a matěj Weis 2.C, helena Janoušková 4.A, Alžběta Vlachová 6.C, 
Jakub hammer 8.B.

•  Bronzové medaile vybojovali: Adéla karácsony 2.B, Salomon černý 
2.B, Nela Cirkvová 3.C, Jakub Vavruška 4.A, Nikola Vavrušková 5.A. 
Jednu setinu sekundy za bronzovým umístěním zůstal  
Jan Vácha z 9.B.

Mgr. Jana Škvorová Foto: Archiv školy

Vystoupení dětí z „Peřinky“ sklidilo úspěch
Pod záštitou ministra obrany martina Stropnického se 
20. února 2015 v prostorách hlavního sálu ministerstva 
obrany uskutečnil společenský večer na podporu chari-
tativní akce „Andělská křídla“. Oficiálního zahájení slav-

nostního večera se ujal náčelník Generálního štábu AčR armádní generál 
Petr Pavel a předseda ústřední rady Svazu vojáků v záloze pplk. v. z. Ro-
man Doba, který poděkoval dětem naší školy za krásné vystoupení na 
tomto společenském večeru. 
Vystoupení bylo rozděleno na dva bloky. V prvním bloku vystoupili: Do-
minik holub – housle – Ennio morricone – ukázka z filmu Schindlerův 
seznam, Jenny Félová – zpěv – lidová píseň – čerešničky, čerešničky, 
čerešně, matěj Urban – saxofon – henry mancini – moon river, taneč-
níci Jan Burant a Eliška Plachá zatančili latinsko-americké tance – jive, 
cha-cha a rumba, Tereza krásová – zpěv – Alain Boublil/Claude-michel 
Schönberg – Bídníci, František majer – zpěv – AC/DC – highway to hell 

a Tomáš Ringel – zpěv – Elton John – Can you feel the 
love tonight. 
Ve druhém bloku předvedlo hudební divadlo La Scuola, 
muzikálový soubor při ZŠ, ukázku z autorského muzikálu 
Taceo miroslava maxanta a Lucie Fulínové. muzikál pojednává o Janu Ne-
pomuckém, Václavu IV, královně Žofii a lidu českém. V ukázce vystoupili: 
Nikola Balounová, Tereza Bártová, markéta Bažantová, Anna Bušková, 
Tereza krásová, Jiří kukla, Jiří Novota, Jan Přibáň, Estela Santosová 
a paní učitelka Lucie Fulínová s panem učitelem miroslavem maxantem.
Pro všechny přítomné znamenal večer nejen pouhou zábavu, ale i po-
selství do budoucnosti.
Děkuji všem dětem i vyučujícím, paní učitelce Fulínové, panu učiteli ma-
xantovi, paní učitelce Drahošové i paní zástupkyni Tenglerové za vyni-
kající reprezentaci školy na této akci, ale i městské části Praha 17.

Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy
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Bonbónový karneval 
pro děti z MŠ Bendova
Veselé masopustní období si letos krásně užily také děti z mateřské školy 
v Bendově ulici. Právě pro ně byl totiž 26. února v kC Průhon připraven 
veselý bonbónový karneval, plný her, písniček, dovádění a samozřejmě 
bonbónů.
Veselé dopoledne si 100% užívaly všechny masky – vždyť se soutěžilo, 
tančilo i zpívalo. Nechyběla ani troška kouzlení a spousta dobré nálady. 
Veselou atmosféru si vychutnávaly nejen děti, ale i paní učitelky, které si 
vesele zatančily se svými svěřenci. 

-ras-

V lednu 2015 jsme navázali spolupráci s firmou „iDry, s.r.o.“ zabývající se 
aplikací aktivní fotokatalytické NANO suspenze „TITAN IN“, představující 
nový standard ochrany a čistoty interiéru po dobu minimálně dvou let. 
Touto technologií byla vytvořena ochranná vrstva stropů, parapetů, 
 pros tor jedné třídy, herny, ložnice, koupelny a kuchyňky (cca 250 m2). 
Po aplikaci vznikl vysoce oxidační fotokatalytický povrch, na kterém není 
schopen přežít a rozvíjet se žádný mikroorganismus. Viry, bakterie, plísně, 
které se dotknou povrchu, jsou likvidovány téměř okamžitě. I nejodolnější 
patogeny jsou zabity během několika desítek sekund. Patogeny si nejsou 
schopny vytvořit proti fotokatalytickému „spálení“ odolnost (nemutují ja-
ko při použití chemických prostředků). Při přirozeném proudění vzduchu 
v interiéru dochází, v místnosti ošetřené technologií „TITAN IN“, ke střetu 
patogenů s aktivní fotokatalytickou vrstvou. Tímto se ze třídy stane „čis-
té“ prostředí bez virů, plísní a bakterií, které způsobují mnohá onemocně-
ní nejen u dětí předškolního věku, ale i personálu školky.
Zde je k dispozici krátké video s aplikací a výsledkem u ročního chlapečka 
s cystickou fibrózou po pěti měsících od aplikace  http://www.idry.cz/no-
vinka/pomoc-pro-lukaska.
Ředitelka si od této spolupráce slibuje snížení nemocnosti ve třídě a po 
ověření účinků by ráda aplikaci suspenze rozšířila i do dalších tříd mateř-
ské školy.

Mgr. Alena Lucová

Čistý vzduch ve třídě 
MŠ Laudova „na zkoušku“

Maškarní rejdění 
v Klubu 17
13. února se v klubu 17 rozezněla hudba a začalo panovat maškarní 
veselí. Pro děti byl připraven program v podobě různých her, soutěží, 
diskotéky, nechybělo ani vyhlášení soutěže o nejlepší masku. Prosto-
ry klubu provoněla vůně našich koblížků, což k masopustu neodmys-
litelně patří. Již teď se těšíme na další masopustní rejdění. Na další 
foto se můžete podívat na fb stránkách https://www.facebook.com/ 
klub Sedmnact.

Kolektiv Klubu 17

Foto: Archiv Klubu 17

Foto: -ras-
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Letošní rok přinese možnost se aktivně 
podílet na akcích pro děti a přirozenou 
cestou je povzbudit v rámci Slavata 
Triatlon Tour. Od prvopočátku mi jde 
o spojení dětí a různých světů, které 
naše společnost oddělila, a posunout 

v myšlence „udělat něco pro děti” i svět dospělých. Dokázat dětem, že 
na ně dospělý svět nezapomněl.
V době, kdy firmy pro své zaměstnance organizují teambuildingy či 
koučovaní sebe sama a dokáží vynakládat nemalé částky na tyto akti-
vity, které mají posouvat jejich možnosti či lepší komunikaci na praco-
višti, jsem se rozhodl posunout své akce mnohem dál a nabídnout jim 
společný den s dětmi jak z dětských domovů, tak široké veřejnosti. Ne-
jen firmy, ale také některé rodiny hledají v dnešní době cestu, jak spolu 
trávit více času. Akce, na kterých by členové rodiny fungovali jako jeden 
tým, by jim pomohla podílet se na společné věci v době, kdy internet 
a moderní technologie společnou domácnost štěpí na oddělené světy.
Firma či rodina pak společně se mnou může vybudovat den, který si od-
neseme v sobě, a radost dětí nám dá mnohem více, než si dokážeme 
mnohdy dát my sami navzájem.
každým rokem mám stejný problém jak s dobrovolníky, tak i s financo-
váním základních potřeb na tyto akce, kde se na každém závodě losují 
čtyři kola Author a děti mají možnost bez ohledu na své vybavení příjít 
a závodit na kolech, které jim zapůjčíme. V jeden den se na start postaví 
děti bez rozdílu svého zázemí a navzájem se podpoří. Já sám už nechci 
spolehát na velké firmy, ale chci vytvořit rozumný systém menších dár-
ců, dá se říct teambuildingovou akci, která bude nejen pomáhat dětem 
kolem nás, ale pokryje mnohem větší rozměr. Tímto chci do své práce 
vložit i větší transparentnost a lidé či firmy, které akce podpoří, budou 
sami přítomni tomu, kam jejich finance a čas byly vloženy. Stanou se 
součástí dětských snů a jejich boje. Dohromady se jedná o 13 závodů po 
celé čR a také spousty doprovodných akcí. 
Triatlonových závodů Slavata Triatlon Tour se mohou účastnit chlapci 
i dívky od 4 do 18 let. Soutěžící budou rozděleni do pěti kategorií podle 

věku a utkají se v disciplínách „kachny“ (namísto tradičního plavání), 
jízdě na kole a běhu. krajští vítězové každé z pěti kategorií pak postoupí 
do finále, jež proběhne 13. září 2015 v Praze. hlavními cenami pro zá-
vodníky Slavata Triatlon Tour budou horská kola značky Author, která se 
budou losovat, aby měl opravdu v tomto závodu šanci naprosto každý, 
bez ohledu na výsledek závodu (celkem se na jednom závodě rozdá pět 
kol). Author je i nadále jedním z hlavních partnerů celé akce.

Tomáš Slavata 

Slavata Triatlon Tour 2015
„Aby svět dospělých nezapomněl“

Časový plán závodů  
Slavata Triatlon Tour pro rok 2015

12. 5. 2015 Start závodu Praha – u úřadu MČ Praha 17

14. 5. 2015 Tábor  – Areál komora 

19. 5. 2015 Brno  –  Sportovní Areál Pod 
Plachtami, Nový Lískovec

20. 5. 2015 Telč  – u rybníka Roštejn

21. 5. 2015 Pardubice – V Bubeníkových sadech

26. 5. 2015 Náchod  – dopravní hřiště

 2. 6. 2015 karviná  –  Areál loděnice v parku 
Boženy Němcové

 4. 6. 2015 Děčín  –  Zámecký park, mariánská 
louka

 9. 6. 2015 hrádek nad Nisou  – rekreační areál kristýna

11. 6. 2015 Olomouc  – park Flora 

16. 6. 2015 Plzeň  – Škodaland 

18. 6. 2014 Otrokovice  – Rekreační oblast Šterkovistě

13. 9. 2015 Finále Praha  – u úřadu MČ Praha 17

Dětská atletická liga 2015
Sportovní areál při ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici

Vždy od 15 hodin prezentace, v 16 hodin zahájení.

22. 4. 2015 – Skokanské odpoledne (skok vysoký, daleký, z místa)
 1. 5. 2015 – Rodinný závod – lesopark Řepy 
 6. 5. 2015 – Vrhačské odpoledne (hod míčkem, hod medicinbalem)
 3. 6. 2015 – Překážkové odpoledne
 9. 9. 2015 – Běžecké odpoledne (sprint, vytrvalost)
23. 9. 2015 –  Finále Atletické ligy – Vícebojařské odpoledne  

(sprint, hod, skok do dálky)

Pod záštitou Městské části Praha 17 pořádá Atletika Řepy při ZŠ Jana Wericha a Atletika Tábor.  
Hlavním organizátorem je triatlonista Tomáš Slavata.

Kategorie pro rok 2015:

2000 – 2001: Starší žáci/ žákyně

2002 – 2003: Mladší žáci/ žákyně

2004 – 2005: Přípravka

2006 – 2007: Minipřípravka

2008 – 2009: Atletická školka

2010 – mladší: Atletická miniškolka



ZE SPORTU

23

1. PODMÍNKA ÚČASTI A MÍSTO KONÁNÍ TURNAJE
Seniorky a senioři  Sensen  klubů z Prahy, ve věku 60 let 

(ročník 1955) a starší. herna Bowlingu, Restaurace manta, 
makovského 1342, 163 00 Praha 6 - Řepy. 

Zastávka BLATINy, tramvaj č. 9, 10, 16 a bus č. 180.
 
2. TERMÍN KONANÍ TURNAJE 

30. dubna 2015 čtvrtek  11.15 – 12.15 hod. (prvních 15 seniorek  
+ 15 seniorů)  

30. dubna 2015 čtvrtek  12.30 – 13.30 hod. (zbylých 15 seniorek 
+ 15 seniorů)  

3. ÚČASTNÍCÍ TURNAJE
SENIORky 60 let a starší  –  ročníky  1955 a starší 
SENIOŘI 60 let a starší  –  ročníky  1955 a starší  
Počet hráčů turnaje je omezen na 30 seniorek a 30 seniorů 
(po pěti hráčích na každé dráze, v šesti drahách) + 6 připravených 
náhradníků.  

4. PŘIHLÁŠKY NA TURNAJ
Do 15. dubna 2015 nahlásí každý klub počet startujících seniorek 
a seniorů jmenovitě na předtištěné přihlášce Josefu Procházkovi 
na e-mail: sedyvlkp@centrum.cz
Startovné je 30 kč za jednoho soutěžícího. 

5. SYSTÉM HRY TURNAJE 
Turnaj se hraje na dva zápasy, 2 x 20 hodů, po pěti hráčích,  
max. na šesti drahách.
Vyhrává ten, kdo shodí nejvíce kuželek v součtu dvou kol soutěže. 
Při shodě bodů rozhoduje výsledek první hry. Dráhy a pořadí hráčů 
se nelosuje. Bude určeno pořadatelem. 

6. PLATNOST ROZHODNUTÍ
V případných sporech má rozhodující a konečné slovo organizátor 
turnaje. Přihlášením se do turnaje vyjadřují hráči souhlas 
s ustanovením propozic.

 
7. VĚCNÉ CENY

1. – 6. místo v kategoriích seniorek a seniorů, celkem 12 cen.
Po skončení turnaje bude slavnostní vyhlášení vítězů ve 14 hod. 
v restauraci manta, nad bowlingovou hernou. Ceny vítězům předá 
starostka mč Prahy 17 mgr. Jitka Synková a zástupce SENSENU, 
vedoucí přímé péče CSZS Prahy 17 mgr. monika čermáková.

8. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
hráčský prostor je vymezen! Není určen pro diváky. V herně je 
zakázáno kouření. Tento prostor slouží hráčům pouze v době, kdy 
mají právo startu. Do hracího prostoru je zakázáno vstupovat ve vlhké 
nebo mokré obuvi. Obuv vám bude zdarma půjčena. Občerstvení je 
možné od 11 hod. dole v baru nebo nahoře v restauraci v 1. patře.

POŘADATEL NERUČÍ ZA OSOBNÍ VĚCI VŠECH STARTUJÍCÍCH.
ZDRAVOTNICKÝ DOZOR NA TURNAJI ZAJISTÍ CSZS Prahy 17.

9. ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI TURNAJE
Procházka Josef, Pastorek Jaroslav, kolaříková Josefína, 
Szitányiová mária. Fotograf turnaje: Gruber Petr

10. ČASOVÝ PROGRAM TURNAJE
11.00 – 11.10 hod. presence všech seniorek a seniorů vedoucími klubů
11.15 – 12.15 hod. soutěž prvních 15 seniorek a 15 seniorů na 1. – 6. dráze 
12.30 – 13.30 hod. soutěž zbylých 15 seniorek a 15 seniorů na 1. – 6. dráze
14 hod. – Slavnostní vyhlášení vítězů v restauraci manta v 1. patře.

Senzační senioři ČR, MČ Praha 17 - Řepy, CSZS a Klub Seniorů Řepy
pořádají

TURNAJ SENIORŮ A SENIOREK V BOWLINGU JEDNOTLIVCŮ

Pražský MTB pohár
6. dubna 2015, ulice Na Bělohorské pláni, U Boroviček, areál Bikros clubu Řepy
Podrobné informace na www.prahamtb.cz

odrážedla – děti do 3 let – rovinka cca 200 m 
děti 3 – 4 roky – 1 zkrácený dětský okruh 
děti 5 – 6 let – 2 zkrácené dětské okruhy 
chlapci 7 – 8 let – 1 dětský okruh 
dívky 7 – 8 let – 1 dětský okruh 
chlapci 9 – 10 let – 2 dětské okruhy 
dívky 9 – 10 let – 2 dětské okruhy 
žáci I. a II. – 3 okruhy 
žákyně I. a II. – 2 okruhy 

kadetky – 3 okruhy 
kadeti – 4 okruhy 
juniorky, ženy – 4 okruhy 
handicapovaní (tělesně postižení-muži) 4 okruhy 
handicapovaní (sluchově postižené-ženy) 4 okruhy 
Muži ELITE, muži OPEN – 7 okruhů 
Junioři – 5 okruhů 
Masters 1, 2, 3, 4 – 5 okruhů 
handicapovaní (sluchově postižení-muži) 5 okruhů
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Na 22. dubna připadá svátek s názvem Den Země.  historie vyhlášení to-
hoto dne sahá téměř do roku 1969, a jak historické prameny uvádějí, prv-
ně se tento svátek slavil v San Francisku. Původně to byl svátek levicově 
orientovaný a zaměřený ve své kampani proti válce ve Vietnamu. Současně 
však byl zaměřen také na ochranu životního prostředí, ekologii a také byl 
spojený s péčí o zemi jako takovou. Postupně ho začala od roku 1971 sla-
vit i OSN a po roce 1990 téměř celý svět, včetně české republiky. Nejinak 
tomu bude letos i v naší městské části, kdy se tento den bude konat oslava 
v prostorách ZŠ Jana Wericha v době od 10.00 do 16.30 hodin. každý rok 
oslav má určené téma a pro ten letošní to krom světla je: „Půda jako zdroj 
obživy“. 

Naši předkové takovéto oslavy ke svému žití nikterak nepotřebovali. 
Ochrana životního prostředí, ekologie a především ochrana vlastní půdy 
byla pro ně totiž samozřejmostí. Od nepaměti byla pro ně posvátnou a pře-
devším byla zdrojem obživy. 
A nyní bych se vrátil do historie Řep. Tato obec kromě mnoha živnostníků 
byla především zemědělským krajem. Bylo zde mnoho zahradníků, sadařů 

a hlavně několik velkých statků, ale také i menších hospodářů, kterým se 
tehdejší hantýrkou říkalo „Culikáři“. I těm menším stačilo několik málo 
arů (Ar) ke své obživě. A pokud byl příznivý rok, jak říkali – „urodilo se“, 
k veselici bylo více důvodů. Například „Dožínky“ a později i „Řepánky“. Aby 
však čtenáři nepřišli v omyl. Tato oslava neměla s názvem Řepy nic spo-
lečného, byla oslavou sklizení krmné řepy. A jak mnozí pamětníci vzpomí-
nají, důvod k oslavě se vždy našel. Neměli bychom také krom obdělávané 
půdy opomenout i na ostatní zem. I ta totiž byla zdrojem obživy mnoha 
lidí a hlavně zdrojem významných stavebních materiálů v Řepích. horní 
část obce se nacházela na opukovém podloží, tudíž stavební kámen. Řepy 

se také pyšnily i kamenolomy. Z místních opuk je vystavěna krom mnoha 
domů i nejvýznamnější památka obce, kostel sv. martina. Tato oblast měla 
vliv na vznik názvu ulice Opuková. Střední část obce se nacházela pro změ-
nu na pískovém podloží, kde vzniklo několik pískoven. Dolní část Řep byla 
na podloží vhodném pro výrobu cihel (cihlářská hlína), kdy vznikla jedna 
malá cihelna přímo v obci a další od roku 1942 ve Zličíně, ve které se vy-
ráběly šamotové cihly (šamotka, později Stavební stroje n.p.). Z vytěžené 
zeminy vznikl rybník hliník. S touto oblastí souvisel i název osada Blatiny. 
No a v poslední řadě nelze nezmínit mnoho dnes již neexistujících rybní-
ků, například Průhon, kubišťák, klášterní a také rybník na návsi u kostela 
sv. martina. I ty byly zdrojem obživy a především vláhy.

Jaroslav Hájek,
zástupce starostky

Den Země

Na polích statkáře Bubníka, v pozadí již traktor, v té době něco jako klenot, 
nazývaný „Kulťák“.

Pohled na Řepy přibližně od dnešních autobusových garáží v ulici Reinerova 
kolem roku 1930, kdy se ještě obilí stavělo do panáků a seno kupilo.

Prvorepublikový pohled od dnešních autobusových garáží v ulici Reinerova 
na obec, kde je patrné zahradnictví u Svobodů, kdy ještě neexistovala ulice 
Ke Kaménce. V pozadí dnešní ulice Žalanského (dříve Gottwaldova, nebo 
také cesta k Bílé Hoře), kde v současnosti stojí nová hasičárna.

Na statku u Hrdinů za první republiky.
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Na území naší městské části hnízdí 57 ptačích 
druhů! Následující přehled vám usnadní orien-
taci, budete-li chtít při procházkách jednotlivé 
druhy poznat a pojmenovat. Pro zvídavé z vás, 
kteří se chtějí o našich ptácích dozvědět více, 
doporučujeme tyto publikace:

Fuchs R., Škopek J., FoRmánek J. & exneRová A. 2002: 
Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy. 1985-
1989, aktualizace 2000-2002. čSO, Praha. 
320 pp.

hudec k. & dungel J. 2001: Atlas ptáků České a Slo-
venské republiky. Academia, Praha. 251 pp.

svenson l., mullaRney k. & ZetteRstRöm d. 2009: Ptáci 
Evropy, severní Afriky a blízkého východu. 2. vydá-
ní. Ševčík nakladatelství, Plzeň. 448 pp.

veselovský Z. 2001: Obecná ornitologie. Academia, 
Praha. 358 pp.

Hnízdící ptáci v Praze 17 – Řepích
S nástupem jara se stále více prosazuje probouzející se příroda. Od února se již některé ptačí druhy ozývají svým hlasem. 
Nyní nastává čas rozmnožování, stavění hnízd, sezení na vejcích a výchova mláďat.

Foto: J. Farkač

Foto: L. Brejšková

V následujícím přehledu jsou ptačí druhy hnízdí-
cí v dutinách označeny D, hnízdících v dutinách 
nebo polodutinách (D), a druhy, hnízdící v Ře-
pích vzácně, jsou označeny VH.

Přehled druhů ptáků hnízdících v Řepích

vrubozobí
kachna divoká (Anas platyrhynchos)
labuť velká (Cygnus olor)

dravci
krahujec obecný (Accipiter nisus) VH

sokoli
poštolka obecná (Falco tinnunculus) (D)

hrabaví
bažant obecný (Phasianus colchicus)
koroptev polní (Perdix perdix) VH

krátkokřídlí
lyska černá (Fulica atra)
slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

měkkozobí
holub domácí (Columba livia f. domestica) (D)
holub hřivnáč (Columba palumbus)
hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

sovy
kalous ušatý (Asio otus)

svišťouni
rorýs obecný (Apus apus) D

šplhavci
strakapoud velký (Dendrocopos major) D
žluna zelená (Picus viridis) D

pěvci
skřivan polní (Alauda arvensis)
vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
jiřička obecná (Delichon urbica)
konipas bílý (Motacilla alba) (D)
střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
pěvuška modrá (Prunella modularis)
červenka obecná (Erithacus rubecula)
slavík obecný (Luscinia megarhynchos) VH
rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) (D)
rehek domácí (Phoenicurus ochruros) (D)
bramborníček černohlavý (Saxicola 
torquatus) VH
drozd zpěvný (Turdus philomelos)
kos černý (Turdus merula)
pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
pěnice slavíková (Sylvia borin)
pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
cvrčilka zelená (Locustella naevia)
rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) VH
budníček menší (Phylloscopus collybita)
budníček větší (Phylloscopus trochilus)
králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) VH
sýkora koňadra (Parus major) D
sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) D
sýkora lužní (Poecile montanus) D
mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)

brhlík lesní (Sitta europaea) D
šoupálek dlouhoprstý (Certhia  
familiaris) (D)
šoupálek krátkoprstý (Cerhia 
brachydactyla) (D), VH
ťuhýk obecný (Lanius collurio) VH
straka obecná (Pica pica)
sojka obecná (Garrulus glandarius)
špaček obecný (Sturnus vulgaris) D
vrabec domácí (Passer domesticus) (D)
vrabec polní (Passer montanus) D
pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
stehlík obecný (Carduelis carduelis)
zvonek zelený (Carduelis chloris)
zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
dlask tlustozobý (Coccothraustes 
coccothaustes) VH
strnad obecný (Emberiza citrinella)

O zajímavých druzích ptáků v Řepích pojednává 
i naučná tabule č. 11 Řepské naučné stezky na 
rohu Španielovy a Žufanovy ulice.

Jan Farkač & Martin Brejška 

Foto: L. Brejšková



Termín: středa 1. 7. – pátek 3. 7. 2015    
Cena: 900 Kč  
Dny plné sportovních aktivit pro děti, které se nebojí zkusit něco 
nového, seznámit se s novými kamarády a zažít ten správný 
adrenalin. Sportujeme za každého počasí, vždyť nejsme z cukru! 
Program: Středa  -   pěší výlet Zbraslavskou stezkou.
                     Čtvrtek  -  lanový park Kladno (lezení v korunách 
                                         stromů) a bazén.
                     Pátek  -  kola a brusle v parku Ladronka. 
Vedoucí:   Jára (sportovky), Terka, Lucka a Honza (Ťapka)

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00  Praha 6 - Řepy, 601 324 846, kurzy@pruhon.cz, www.pruhon.cz 
Vybavení: sportovní oblečení a obuv, přezutí, pláštěnka, malá a velká svačina (místo oběda), pití, světlé tričko k dotvoření, 
sportovní potřeby dle denního programu. Přihlášky a platby: nejpozději do 19. 6. 2015 v kanceláři č. 2, KC Průhon.                                      

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2015
SPORŤÁK (pro děti od 8 let)

CESTUJEME PO HRADECH A ZÁMCÍCH 
(pro děti od 6 let)

PO STOPÁCH INDIÁNŮ (pro děti od 6 let)

Termín: pondělí 3. 8. – pátek 7. 8. 2015   
Cena: 1.500 Kč
Na každém hradě nebo zámku může být zakletá princezna, Bílá 
paní nebo bezhlavý rytíř a my musíme zjistit, kde můžeme někoho 
zachránit nebo osvobodit. Za každý navštívený hrad nebo zámek 
získáme klíč a klíče otvírají truhly s pokladem. K tomu ale budeme 
potřebovat mnoho šikovných pomocníků.
Program:  Pondělí  -  výroba zbroje a první zámek. 
                     Úterý  -  hledání starého hradu.
                     Středa  -  berchtoldská princezna.
                     Čtvrtek  -  kdo bydlí ve věži?
                     Pátek  -  cesta za pokladem.
Vedoucí:   Terka, Lucka a Honza (Ťapka)

Termín: úterý 7. 7. – pátek 10. 7. 2015       
Cena: 1.200 Kč
Snad každý chtěl být někdy Vinnetouem nebo Nšo-či, tak proč si ten sen 
nesplnit alespoň na pár prázdninových dnů? Zkusíme upéct moučné 
hady, vystopovat bizony a při divoké jízdě na koni se trefit do terče. 
Zahrajeme si lakros a papoahakapiu, ve chvílích odpočinku si vyrobíme 
lapače snů a ozdobíme se korálkovým náramkem. Howgh!
Program: Úterý  -  indiánské dovednosti v přírodě.
                    Středa  -  vyjížďka na koních a výroba lapače snů.
                    Čtvrtek  -  stopování divoké zvěře a výroba luků
                    Pátek  -  indiánské sporty a korálkování.
Vedoucí:  Terka, Lucka a Honza 
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SLUŽBY
•  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben: opravy i rekonstrukce, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  HODINOVÝ MANŽEL, mALOVÁNí, ŠTUkOVÁNí, 
kOmPLETACE  NÁByTkU. f.seher@seznam.cz 
 Tel.: 603 305 211

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

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

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

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

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

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

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

•  KUŘÁCI – ODVYKNETE! Tel.: 224 214 617, 604 207 771
•  GYNEKOLOGIE MUDr. DRAZDÍKOVÁ PŘIJÍMÁ NOVÉ 

PACIENTKY. Bez registračního poplatku. Poliklinika 
Řepy, Žufanova, 7. patro. 8 – 12 hod. Tel.: 235 312 245

•        !! 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

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

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

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

•  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 PRO DOSPĚLÉ, DĚTI, MATURANTY, příprava 
na PET, kET, FCE, Skype English. www.english1to1.cz,  
 Tel.: 737 337 445

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

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

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

•  KADEŘNICTVÍ GABRIELA, Nevanova 1041/8, Řepy. 
Pracovní doba dle objednání. Gabriela 736 765 368, 
koisova.gabriela@seznam.cz. kristina 777 259 271, 
prodloužení vlasů od 6o kč/pramen – keratin.  
Při pravidelných návštěvách každá pátá s 20% slevou. 
 www.kadernictvigabriela-repy.cz

ZAMĚSTNÁNÍ
•  ZŠ A MŠ T. G. MASARYKA PRAHA 6 PŘIJME VEDOUCÍ 

MŠ A DVĚ UČITELKY DO MŠ.  Dále přijme učitelku 
pro 1 stupeň ZŠ s Aj a dvě kuchařky do mŠ.  
 Tel.: 235 301 766, 737 501 723

OSTATNÍ
•  VÝTVARNÍK HLEDÁ K PRONÁJMU NEBYTOVÝ PROSTOR 

20–30m2. Dosud neužívaný i suterénní nebo podkrovní 
prostor můžeme upravit.  Tel.: 608 508 345

•  PRONAJMU GARÁŽ V GARÁŽÍCH U PRůHONU – 
dlouhodobě cena 2000 kč/měs. Tel.: 603 229 014

•  PRONAJMU GARÁŽ Makovského 1394.  
 Tel.: 235 359 572, 602 667 544

•  PRODÁM GARÁŽ NA MAKOVSKÉHO ULICI.  
 Tel.: 603 805 894

•  PRONAJMU DLOUHODOBĚ ŘADOVOU GARÁŽ 
V HORNÍCH STARÝCH ŘEPÍCH, poblíž ul. Opuková 
a bikrosu.  Tel.: 733 595 571

ZŮSTÁVAJÍ VAŠE DĚTI PŘES LÉTO V PRAZE?
Co?  intenzivní výuka formou her a konverzace
Kdy?  červenec – srpen
Jak často?  týdenní kurz / po–pá / 5 hodin denně
Kdo?  česká lektorka + anglický rodilý mluvčí
Kde?  učebna Praha 6-Řepy

www.english1to1.cz

               PRÁZDNINOVÁ 
       ŠKOLA ANGLIČTINY PRO DĚTI
               KDE SE JENOM

MLUVÍ, MLUVÍ, MLUVÍ!

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

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

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

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

➟  Jiránkova čp. 1138, kancelář  
o vel. 69,10 m2, přízemí   
– min. nájemné 1165,42 Kč / m2 / rok 
   bez služeb.

➟  Drahoňovského čp. 1192, garážová 
stání č. 30 a č. 55 v halových garážích 
o vel. 14 m2 
– min. nájemné 863,28 Kč / m2 / rok 
   bez služeb+DPH.
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OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

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

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

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

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

Při výměně lepeného čelního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2015 

v ceně 150 Kč

+

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

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

malování • lakování

JAN BÖSSER

          tel.: 603 423 612
bosser@volny.cz

Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

Ú K L I D O V É  P R Á C E

• Kuchyňské linky • vestavěné skříně • přestavby • 3D návrhy •
• dětský a kancelářský nábytek •

stavební práce před realizací kuchyňské linky
vzorkovna Praha 5 - Řeporyje, otevřeno kdykoliv  

po tel. domluvě: ☎ 603 279 066

zuska.zdenek@gmail.com www.kuchynskelinky-zuska.cz

www.zehlenisdopravou01.cz

Tel.: 721 443 980
Doprava ZDARMA

10 kg/495 Kč

SLEVA 
30%
z montáže

Po předložení tohoto kuponu

Dlouholetá praxe – 23 let na trhu!

Kvalitní a odborná montáž 

přímo od výrobce! 

Záruka 36 měsíců!

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

inz HAR 60x33 Repy.indd   1 24.02.15   17:57
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Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

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

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

První hodina zdarma :)

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

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

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

Carneeval
Taste of the 

Wilde
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Essential
Winner Plus
Magnusson

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

Rozvoz do 20 km zdarma
(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba:
Pondělí–Pátek 10.00–18.00,

Sobota 9.00–12.00

Obchod specializovaný na krmiva:

zaluzieprovádíme�:

horizontalních�a�vertikálních

zaluzii¡ .

¡

vnitrních

zamerení,�prodej�a�montá�

zaluzieprovádíme�:

horizontalních�a�vertikálních

zaluzii¡ .

¡

vnitrních

zamerení,�prodej�a�montá�

ZHUBNĚTE BEZ  HLADOVĚNÍ  
A TRVALE!

Celková analýza tělesného stavu  
a stravovacích návyků ZDARMA.

Individuální přístup a jídelníček  
sestavený na míru.

Více než 4 000 000 lidí drží linii  
s NATURHOUSE.

Konzultace  
s výživovým  
poradcem  
ZDARMA.

Praha OC Šestka
tel.: +420 725 582 751
sestka@naturhouse-cz.cz
www.naturhouse-cz.cz

Slevový poukaz  

200 Kč 

Slevu lze uplatnit na  
   nákup doporučených  
     produktů v rámci  
       úvodní konzultace  
         v NATURHOUSE  
          Praha OC Šestka

inzerat-praha-oc-sestka.indd   1 10.3.2015   18:27:16

DELIKATESY 
VÍNO ✻ DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

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

Makovského 1223 (oranžová pasáž), Praha 17-Řepy

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

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

Chcete u nás inzerovat?
Tel. 234 683 531, 234 683 544, 

720 524 688
e-mail: 

linhartovam@repy.mepnet.cz 
www.repy.cz
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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.english1to1.cz

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

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

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

Ukazujeme Bo�í lásku praktickým zpùsobem

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

Na Moklinì 672/32
163 00  Praha 17  Øepy

English club
Klub maminek

EXIT club

Peèo  vaøo
Otevøené bohoslu�by
Cesty do hlubin Bible

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

Tvrdonická 480/2
155 21 Praha 5

 727 976 250
www.rkevropa.cz/zlicin

PRODÁVÁTE? KUPUJETE? PRONAJÍMÁTE?
Specialisté na obchod s nemovitostmi právě otevřeli 
novou pobočku v této lokalitě!

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.
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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

e-shop prodejna sklad

WWW.PENTA.CZ

TRAMPOLÍNA G21 
S OCHRANNOU SÍTÍ 305CM, ČERVENÁ

4 333,-

GRIL G21 BBQ BIG

4 333,-

ZAHRADNÍ DOMEK G21 
GAH 730 - 251 X 291 CM, ZELENÝ

 8 799,-

HNOJIVO AGRO
KT TRAVIN 20 KG

 1 189,-

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

Masáže | Kosmetika  |  Depilace  —  ve Vašem blízkém okolí

        Thajská olejová masáž (90 min) 
                          —  sleva 20%  —  nyní 720,- Kč

Akce na měsíc duben 

www.masaze-cocopalm.cz           tel. 731 110 950
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k nastěhování 
již v létě 2015

www.trioresidence.cz    800 226 223    

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